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april 2022

Een gastvri j  fonds in een groeiende sector

Leest ip: een gastvri j  fonds in een groeiende
sector

In de rubriek 'Pro�el' van het magazine Pensioen Pro zijn Eiko de Vries –

onafhankelijk voorzitter van Pensioenfonds Recreatie – en bestuurslid Imke

Hollander uitgebreid geïnterviewd. Over de toekomst van het fonds: fuseren of

zelfstandig verder? Over het onderbrengen van payrollers, de samenwerking

met TKP én de positionering als gastvrij fonds: “Optimisme is één van onze

waarden.”

Lees het hele art ikel

Werk nemersoverzichten alleen in uw
salarispak k et

Werknemersoverzichten zijn door de overgang naar upa niet meer beschikbaar

via het werkgeversportaal. Deze gegevens ziet u nu in uw salarispakket. Daarin

vindt u ook:
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Het overzicht van actieve dienstverbanden.

De status van de pensioenaangiftes per werkgever.

Een uitdraai van alle dienstverbanden per werkgever.

Lees w at er is veranderd

Op onze website regelt  u het  zelf

Op ons werkgeversportaal kunt u steeds meer zelf regelen. Het portaal is

helemaal ontworpen met u als gebruiker in gedachten. Bekijk bijvoorbeeld alle

facturen en speci�caties. Zoek de uiterste aanleverdata op. Of wijzig uw

bedrijfsgegevens. Alles wat u nodig heeft, staat in overzichtelijke rubrieken bij

elkaar. De veelgezochte onderwerpen vindt u prominent bovenaan. Handig!

Vindt u uw onderwerp niet meteen? Tik het in de zoekbalk en ga meteen naar

de juiste pagina.

Naar de online omgeving

Nieuw in dienst?

Aanmelding Anw-pensioen binnen vijf maanden

Binnenkort worden werknemers die minder dan een jaar in dienst zijn door ons

benaderd. Met de pilot-campagne 'Nieuw in dienst' heten wij hen welkom als

deelnemer van het fonds. We wijzen hen op alle pensioenzaken die

automatisch gaan. Én op de stappen die ze zelf even moeten checken. 

Kiest iemand voor een aanvullend Anw-pensioen voor zijn partner? Dan moet

hij zich daar al binnen 5 maanden na indiensttreding voor aanmelden. Goed
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om werkgevers hun werknemers daarop te laten wijzen en de campagne niet af

te wachten.

Info over het Anw -pensioen

Vragen?

Stel al uw pensioenvragen aan ons. Wij helpen u graag verder. Bel (050) 52 25

040 of mail naar werkgever@pensioenfondsrecreatie.nl. Elke maandag tot en

met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur staan we voor u klaar.

Neem contact met ons op

Volg ons op LinkedIn

U ontvangt deze mail omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kunt u hier doen.
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