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maart 2023

Pensioenopbouw bij  w isselende uren

Zo werk t  pensioenopbouw bij  w isselende uren

In de zwembad- en recreatiebranche worden door veel werknemers wisselende

uren gewerkt. De werknemer bouwt pensioen op over alle uren die hij of zij

werkt. Niet alleen over de contracturen. Dat is wel zo eerlijk. Benieuwd naar hoe

we deze zogenaamde VCR-berekening maken?  

Bek ijk  hoe het w erk t

“ Bli j  dat  we pensioen voor onze medewerk ers
goed hebben geregeld”

Steeds meer werkgevers sluiten zich vrijwillig bij ons pensioenfonds aan. Zo is

sinds kort Zie-ZOO – de enige zorgdierentuin van Nederland – bij

Pensioenfonds Recreatie aangesloten. Directeur Bert van IJken vertelt over zijn

dierentuin en over het belang van het kunnen bieden van een goed pensioen.

Lees meer over zorgdierentuin Zie-ZOO
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Nieuwe voorzit ter Ansfried Snijders w il  de taal
van de deelnemers sprek en

Ansfried Snijders is de nieuwe voorzitter van het pensioenfonds. Wie is hij en

hoe kijkt hij naar de belangrijkste kansen en uitdagingen van het pensioenfonds

voor de toekomst? We vroegen het hem.

Lees het interview

Anw-pensioen: extra partnerpensioen op
vri jw il l ige basis

Als een werknemer overlijdt, krijgt zijn of haar partner partnerpensioen. Dat

wist je waarschijnlijk wel. Maar wist je ook dat werknemers zich daarnaast –

onder bepaalde voorwaarden - voor een aanvullend Anw-pensioen kunnen

verzekeren? Dit is een vrijwillige extra regeling, die bij overlijden voor een

tijdelijke extra uitkering zorgt. Aanmelden gaat via een aanmeldformulier dat je

naar ons opstuurt.

Meld jouw  w erknemer aan

Vragen?

Stel al jouw pensioenvragen aan ons. Wij helpen je 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 je klaar.

Neem contact met ons op

Volg ons op LinkedIn

Je ontvangt deze mail omdat je je hiervoor hebt aangemeld.

Wil je geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld je dan af.

Wil je je e-mailadres aanpassen? Dat kun je hier doen.
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