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Fijne feestdagen 
Joost van Engers, directeur Pensioenbureau, wenst u namens heel 
Provisum fijne feestdagen. Hij kijkt terug op het afgelopen jaar en 
vertelt u wat u in 2022 van ons kunt verwachten. Bekijk hier zijn 
boodschap! 
 
 
 
Uw pensioen bij Provisum is waardevast 
Ieder jaar beoordeelt ons bestuur in december of het  financieel mogelijk is om uw pensioen 
mee te laten stijgen met de consumentenprijzen. We zijn verheugd dat we ook nu weer uw 
pensioen per januari kunnen verhogen. 
 

Indexatie van 3,42% 
De inflatie loopt in Nederland en andere EU-landen snel op. 
De Nederlandse inflatie is in november tot het hoogste niveau 
in zeker 24 jaar gestegen. Dat betekent dat uw geld minder 
waard wordt door een stijging van de prijzen. U kunt dan voor 
1 euro pensioen minder kopen tenzij uw pensioen wordt 
verhoogd. Provisum verhoogt ook dit jaar uw pensioen. Veel 
grote pensioenfondsen kunnen dat niet. Wij wel. Daar zijn we 
dan ook heel trots op. En ook trots dat we dat elk jaar weer 
hebben kunnen doen, nu zelfs met maar liefst 3,42%. Maar 
de inflatie is toch meer dan 3,42%? Dat klopt, het percentage 
van 3,42% is gebaseerd op de inflatie van november 2020 t/m 
oktober 2021. Meer weten?  
 

De beleidsdekkingsgraad van eind oktober 
Wij kunnen uw pensioen verhogen omdat onze beleidsdekkingsgraad eind oktober hoger is 
dan 120%. Het is overigens geen garantie dat we elk jaar uw pensioen kunnen verhogen ook 
al hebben we dat de afgelopen jaren wel kunnen doen. Komt de beleidsdekkingsgraad in de 
toekomst beneden de 110% dan stijgt uw pensioen bijvoorbeeld niet mee met de prijzen. Op 
onze website staan de pensioenverhogingen van de laatste vijf jaar.  
 
En hoe is onze beleidsdekkingsgraad op dit moment? 
De beleidsdekkingsgraad van ons fonds eind november was 141,7%. De beleidsdekkingsgraad 
is het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Sinds maart 
2021 liggen onze maanddekkingsgraden boven de 140%. Stijgt de maanddekkingsgraad, dan 
volgt de beleidsdekkingsgraad op gepaste afstand. Dat is belangrijk. Op grond van de 
beleidsdekkingsgraad nemen we namelijk financiële beslissingen zoals of we de pensioenen 
kunnen verhogen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2_Pzrk5JbCg&t=2s
https://provisum.nl/gepensioneerden/indexatie/
https://provisum.nl/gepensioneerden/indexatie/kengetallen-indexatie/


Mogen we ons ook dit jaar het “Beste pensioenfonds van Nederland” noemen?  
Net als vorig jaar zijn we dit jaar weer genomineerd. Maar liefst in twee categorieën.  
 
We zijn door een vakjury als beste pensioenfonds genomi-
neerd in de categorie ’Pensioenfondsen met een belegd 
vermogen kleiner dan 5 miljard.’ En we zijn ook genomineerd 
voor de publieksprijs ‘Beste pensioenfonds van Nederland’. 
Voor die laatste categorie heeft ú onlangs kunnen stemmen. 
Wij zijn heel trots op beide nominaties. Het duurt helaas nog 
even voordat we de uitslag krijgen. 17 maart 2022 is de 
prijsuitreiking. We informeren u via onze website 
www.provisum.nl én in het pensioenbericht van april 2022 
over de uitslag. 
 
Domme vragen bestaan niet 
Kennismaken met Melinda en Henri van ons pensioenbureau 
 
Melinda Onrust (1973) en Henri van Unen (1966) zijn de stille krachten binnen het team op 
ons pensioenbureau. Samen met Diana Roodt en Henk Spitteler vormen zij met z’n vieren de 
pensioenadministratie. Waar Diana en Henk meer op de voorgrond treden, blijven Melinda 
en Henri wat meer op de achtergrond. 
 
4-ogen principe 

“Dat we op de achtergrond werken, is niet bewust afgesproken, maar zo 
gegroeid”, vertelt Henri. Melinda vult aan: “Het past ook meer bij onze 
werkzaamheden. Binnen ons pensioenbureau werken we volgens het 4-
ogen principe. Dat betekent bijvoorbeeld dat één iemand een berekening 
voor een pensioenvoorstel voor een deelnemer maakt en dat de ander 
deze controleert. Henri en ik controleren de berekeningen die Diana en 
Henk maken. Zo weten we van elkaar ook waar we mee bezig zijn. 

Daardoor kunnen wij óók de vragen van mensen over hun pensioenvoorstel beantwoorden.” 
 
Beter twee keer bellen  
Henri: “Ik heb ooit eens samengewerkt met iemand, die mopperde altijd over mensen die 
vragen stelden: je moet gewoon lezen wat er staat. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Wij 
proberen alles zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Maar als pensioen niet je vak is, snappen 
wij heel goed dat een brief of een pensioenvoorstel vragen oproept. We kunnen niet vaak 
genoeg benadrukken dat je ons dan gewoon moet bellen. Domme vragen bestaan niet. Liever 
dat iemand twee keer belt dan dat iemand achteraf spijt heeft van zijn of haar keuze. 
Uiteindelijk gaat het om de mens achter de deelnemer. En elk mens en elke situatie is uniek 
en heeft weer andere afwegingen. Wij zijn er voor om mensen inzicht te geven in hun 
keuzemogelijkheden en hen zo goed mogelijk te ondersteunen.”  
 
  

http://www.provisum.nl/


Vanuit huis 
Melinda: “We werken nog steeds vanuit huis. Ik kan mij bijna niet meer herinneren wanneer 
ik voor het laatst op kantoor ben geweest. Het luchtzuiveringssysteem in ons kantoor is sterk 
verouderd en moet vervangen worden, zeker nu met Corona erg belangrijk. Een jaar geleden 
was het best wel stressen om het allemaal vanuit huis voor elkaar te krijgen. Dat was tijdens 
de eerste lockdown. Nu weten we bijna niet beter. Hoewel ik blij ben dat de jongens gewoon 
naar school kunnen. Ze zijn 11 en 14, dus missen ze soms de discipline om hun schoolwerk te 
doen. En ze moeten ook hun energie kwijt kunnen. Als de scholen dan sluiten is dat soms best 
lastig.” “Dat is voor mij anders”, zegt Henri, “mijn dochter woont nog thuis wat erg gezellig is. 
Zij is 24; dus die redt zich wel. En mijn zoon is 28. Hij heeft zijn studie afgerond en werkt.” 
 
Ons werk is heel divers 
“Werken met cijfers is niet het enige dat wij doen hoor”, zegt Melinda. “Ons werk is heel 
divers, omdat wij een klein pensioenfonds zijn. Wij zijn maar met een paar mensen. Dat maakt 
dat wij allrounders zijn. Bij grotere fondsen heb je vaak verschillende afdelingen en heb je 
specialisaties. Bij ons dus niet. Zo doen wij ook de premieberekening voor de te betalen 
pensioenpremie voor de werkgever en bereiden we notities voor het bestuur voor. Daarnaast 
zorgen wij voor een goed werkende pensioenadministratie en hebben zo nodig contact met 
de leverancier van de systemen”.  
 
Gevoel voor cijfers 
“Ook moeten wij iedere maand aan de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, onze 
dekkingsgraad doorgeven. Die dekkingsgraad geeft aan of wij nu en in de toekomst in staat 
zijn aan onze pensioenverplichtingen te voldoen. Dat moeten wij dus melden”, vult Henri aan. 
“Binnenkort starten we alweer met de voorbereidingen voor de jaarrekening in het jaarverslag 
2021. Het is dus wel handig dat Melinda en ik allebei iets met cijfers hebben.” 
 
 
Mensen, bedankt! 
Uitslag van de MVB-enquête 
 
Het aantal deelnemers van ons fonds dat de maatschappelijk 
verantwoord beleggen enquête heeft ingevuld, is groot: 850 
mensen hebben dit gedaan! Wilt u weten wat de 
opvallendste uitkomsten zijn? 
 
Wie hebben de enquête ingevuld? 
We zijn blij dat de leeftijdscategorie 41-67 jaar goed 
vertegenwoordigd is. Hun aandeel is hoger dan in eerdere 
enquêtes. Uit de groep jonger dan 41 jaar heeft slechts een 
enkeling de vragenlijst ingevuld. Op zich is dat niet 
verrassend, omdat we weten dat de interesse in pensioen 
toeneemt als men ouder wordt.  
 
  



Matige interesse in beleggen 
Uit de reacties blijkt dat 64% een matige interesse heeft in beleggen. Toch zijn wij blij dat veel 
mensen de moeite hebben genomen om de vragenlijst volledig in te vullen.  
 
Kernvraag van de enquête 
72% vindt het belangrijk dat wij maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) en steunt ons 
daarin. En 80% vindt het niet erg als daar hogere kosten voor nodig zijn. 
 

 
 
In welke branches wilt u niet beleggen? 
De branches waarin u niet wilt beleggen zijn: chemische en biologische wapens, pornografie, 
gokken en tabak. Dit sluit aan op ons ‘uitsluitingenbeleid’. Inmiddels sluiten wij ook palmolie 
en wapenverkoop uit. Onze werkgroep MVB kijkt momenteel ook naar de CO2-voetprint van 
onze beleggingsportefeuille. Daarmee kijken we automatisch naar de fossiele brandstoffen.  
Uw voorkeuren sluiten overigens goed aan op de zes recent door ons bestuur benoemde 
thema’s voor de uitvoering van het IMVB-convenant.  
 
Informatie over ons beleid 
U wilt het liefst via het pensioenbericht informatie over ons MVB-beleid krijgen. De website 
en onze aparte MVB-rapportage zijn duidelijk minder populair. En 71 mensen hebben 
aangegeven met ons verder te willen praten over verantwoord beleggen. Ook willen zij ons 
helpen bij de ontwikkeling van ons beleid op dit gebied. Daar zijn we heel blij mee, want het 
is prettig om af en toe te kunnen overleggen wat u er van vindt.  
 
 
  

https://provisum.nl/over-provisum/verantwoord-beleggen/imvb-convenant/
http://www.provisum.nl/
https://provisum.nl/pensioenbericht-februari-maart-2021/maatschappelijk-verantwoord-beleggen-mvb-voor-dummies/


Wat zie ik allemaal op mijnpensioenoverzicht.nl?  
Antwoord op de pensioenvraag van de maand oktober 

o Mijn netto pensioen met AOW 
o Het pensioen van mij en mijn partner 
o Wanneer mijn pensioen ingaat 
o Alle antwoorden zijn goed 
 
Het goede antwoord is D. 
Er is veel informatie over uw pensioen te vinden op 
mijnpensioenoverzicht.nl. Neem eens een kijkje en log eenvoudig in met 
uw DigiD. Heeft u pensioen opgebouwd bij meerdere werkgevers? Dat ziet 
u allemaal staan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.   
 

Prettig is dat u ook kunt zien wat u netto aan pensioen en AOW krijgt als u met pensioen gaat. 
Ook ziet u wat u en uw partner samen krijgen. Zo kunt u een goed vergelijk maken met uw 
inkomen nu. Denkt u dat het genoeg is of spaart u nog wat extra’s? Wij adviseren u om één 
keer per jaar een ‘pensioen APK’ te doen door in te loggen op mijnpensioenoverzicht.nl. Na 
uw 55ste is het goed u vaker te verdiepen in de keuzemogelijkheden die u heeft. Dat zijn er 
namelijk meer dan u wellicht denkt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar kunnen we u mee helpen? 
Nieuwe pensioenvraag van de maand  
 
Tijdens de landelijke Pensioen3daagse begin november hebben we op drie dagen een online 
informatiebijeenkomst georganiseerd. We willen vaker informatiebijeenkomsten 
organiseren, maar dan hebben we wel uw hulp nodig.  
 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/


De eerste van de drie online bijeenkomsten tijdens de Pensioen3daagse ging 
over de keuzes die u kunt maken als u met pensioen gaat. En over wat u moet 
doen als u bijvoorbeeld al vóór uw AOW-leeftijd met pensioen wilt. Dit was 
meteen ook de drukst bezochte bijeenkomst. De andere twee bijeenkomsten 
gingen over hoe Provisum belegt en over verantwoord beleggen. Eerlijk 
gezegd hadden we bij die bijeenkomst een grotere opkomst verwacht. Vooral 
omdat veel mensen  onze enquête over maatschappelijk verantwoord 
beleggen hadden ingevuld en wij daarmee de indruk hadden gekregen dat dit 
onderwerp erg leeft onder u.  
 
We willen graag weten waarover u met ons in gesprek wilt gaan. We doen wat suggesties 
waaruit u kunt kiezen:  

o Het nieuwe pensioenstelsel 
o Bijna met pensioen en wat daarbij komt kijken? 
o Wat te doen bij scheiden en overlijden? 
o Anders; mail het ons pensioenbureau@provisum.nl 

 
 
Breng hier uw stem uit! 

mailto:pensioenbureau@provisum.nl

