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In deze nieuwsbrief: 
 Financiële situatie  Bent u al digitaal? 
 Interview Caribabad  Pensioendeskmedewerker aan het woord 

Voorwoord
Misschien heeft u wel eens met ze 
gebeld of gemaild: de Pensioendesk
medewerkers van ons pensioenfonds. 
Elke dag staan ze voor u klaar om 
allerlei vragen over pensioen te 
beantwoorden. De hoogste tijd om er 
eens een kijkje achter de schermen 
te nemen. Daarom een gesprek met 
Pensioendeskmedewerker Koen Smit. 
Hij vertelt over de binnenkomende 
vragen en wat de Pensioendesk 
allemaal voor u kan doen. Bent u weer 
helemaal bij. 

Verder zijn we op bezoek geweest 
bij tropisch zwemparadijs Caribabad 
in Gorinchem. In 2003 is dit bedrijf 
overgestapt naar Pensioenfonds 
Recreatie. In deze nieuwsbrief een 
gesprek met directeur Rob Koster en 
zijn collega Arnoud van Heumen over 
pensioenbewustzijn, schaalvergroting 
en transparantie. En dat pensioen voor 
veel jongeren een ‘vervanmijnbed
show’ is. Dat is jammer, want vooral 
voor jongeren is het belangrijk om op 
tijd na te denken over de toekomst. 

En het kan u niet ontgaan zijn: als 
pensioenfonds werken we steeds 
digitaler. Ook communiceren we het 
liefst digitaal met u. Dit is niet alleen 
sneller, maar ook goedkoper. Daar 
profiteert u uiteindelijk ook van. 
Jammer genoeg hebben we nog niet 
van iedereen zijn of haar emailadres. 
Daarom leggen we in deze nieuwsbrief 

uit hoe u uw emailadres aan ons door 
kunt geven. Want u kiest toch ook voor 
digitaal?

Tot slot wil ik iedereen  alvast een fijne 
zomer toewensen! 

Eiko de Vries
Voorzitter Pensioenfonds Recreatie   
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Wat betekent de beleids
dekkingsgraad precies? 
De beleidsdekkingsgraad geeft aan of 
Pensioenfonds Recreatie genoeg geld 
heeft om de pensioenen van nu en 
later te kunnen betalen. Eind maart 
was onze beleidsdekkingsgraad 98,7%. 
Dit is een lichte daling ten opzichte 
van afgelopen februari. Toen was de 
beleidsdekkingsgraad namelijk 98,8%. 
Dit betekent dat onze financiële situatie 
op dit moment niet goed genoeg is. We 
kunnen de pensioenen de aankomende 
jaren waarschijnlijk niet verhogen. Dit 
kan pas als onze beleidsdekkingsgraad 
hoger is dan 110%. 

Wat betekent dit voor uw 
pensioen? 
Het tekort heeft gevolgen voor uw 
pensioen. We hebben daarom een herstel
plan opgesteld.  In ons herstelplan hebben 
we vastgelegd in welke mate ons fonds 
naar verwachting kan herstellen, maar 
ook welke maatregelen we nemen om de 
financiële situatie te verbeteren. Maar als 
dit niet lukt, moeten we de pensioenen 
in de toekomst misschien verlagen. 
Dit is alleen in het uiterste geval van 
toepassing. Er zijn namelijk nog andere 
mogelijkheden, zoals het verhogen van de 
pensioenpremie of het verlagen van het 
pensioen opbouwpercentage. 

De beleidsdekkingsgraad  

Is de beleidsdekkingsgraad 100%? Dan heeft het fonds precies 1 euro in bezit 
voor elke euro aan uit te keren pensioen. 

Financiële situatie 

nadert de 100% 

Liever digitale post? Dan hebben we wel uw emailadres 
nodig. Log daarom in op onze website 

www.pensioenfondsrecreatie.nl/mijn-pensioen 
en laat uw emailadres achter. Staat er post voor u klaar, 

dan krijgt u een email.   

Bent u al 

Welke post krijgt u liever?

Geef uw emailadres door! 

digitaal?

Meer informatie? 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/
beleidsdekkingsgraad  



‘Iedere stap die goed uitpakt  
      voor de deelnemers, juich ik toe’
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Met een kleine 80 medewerkers is Caribabad uit Gorin-
chem een middelgrote werkgever die is aangesloten bij 
Pensioenfonds Recreatie. Een gesprek met directeur Rob 
Koster en collega Arnoud van Heumen over pensioenbe-
wustzijn, schaalvergroting en transparantie.

Caribabad is een begrip in Gorinchem en omgeving. Het 
subtropisch zwemparadijs is sinds 2003 aangesloten bij 
Pensioenfonds Recreatie. Tot die tijd was de pensioenregeling 
ondergebracht bij een pensioenverzekeraar. 

Jonge mensen
Bij Caribabad werkt het merendeel parttime. “Het zijn 
vaak jonge mensen,” vertelt Rob. “Dat geldt vooral voor de 
oproepkrachten. En voor die jonge mensen is pensioen toch 
een ‘vervanmijnbedshow’. Heel herkenbaar, zo verging 
het mij vroeger ook. Verstandig is het natuurlijk niet. Zeker in 
deze tijd is het belangrijk dat je al op jonge leeftijd nadenkt 
over je toekomst. Want als je tegen je pensioendatum zit, valt 
er financieel gezien niet zoveel meer te repareren, mocht dat 
nodig zijn.”

Verder helpen
Komen er dan helemaal geen vragen binnen over pensioen? 
Rob: “Toevallig wordt één van mijn medewerkers binnenkort 
65. Ze heeft zich over haar pensioensituatie laten adviseren 
en wil de mogelijkheden ook met mij bespreken. Ik weet niet 
of ik al haar vragen kan beantwoorden, maar ik kan haar 
in elk geval verwijzen naar de pensioenspecialisten van de 
Pensioendesk.”

Dekkingsgraad
Rob geeft aan dat hij de berichtgeving over pensioenen in 
de media behoorlijk goed volgt. Datzelfde geldt voor zijn 
collega Arnoud van Heumen, hoofd Zwemzaken. “Als ik op 
mijnpensioenoverzicht.nl kijk, maak ik me geen zorgen over 
m’n pensioen,” stelt Arnoud. “Ik hoop natuurlijk wel dat 
de dekkingsgraad van Pensioenfonds Recreatie weer gaat 
stijgen. Dat zou voor iedereen goed zijn.”
   

“Met die dekkingsgraad komt het wel goed,” verwacht Rob. 
“Kijk naar de inhaalslag die de economie op dit moment 
maakt. Het kan niet anders dan dat de groeicijfers straks ook 
terug te vinden zijn in de resultaten van het pensioenfonds.” 

Schaalvergroting
Rob en Arnoud kunnen zich goed vinden in de plannen van 
Pensioenfonds Recreatie om te groeien. Arnoud: “Als schaal
vergroting tot lagere uitvoeringskosten leidt, moet het fonds 
daar zeker voor gaan. Iedere stap die goed uitpakt voor de 
deelnemers juich ik toe.” Rob wil daar nog iets aan toevoegen: 
“Transparantie is van groot belang. Daarom vind ik het goed 
dat het pensioenfonds open communiceert over waar het 
staat en waar het naartoe wil!”   

Interview Caribabad 

Zeker in deze tijd is het belangrijk 
dat je al op jonge leeftijd nadenkt 

over je toekomst.

Goed dat het pensioenfonds 
open communiceert over waar het 

staat en waar het naartoe wil!

Rob Koster (links) en Arnoud van Heumen



Realisatie: 
Hoewel deze nieuwsbrief met 
de grootste zorg is samenge
steld, kunt u er geen rechten 
aan ontlenen. Het pensioen
reglement is leidend.
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Heeft u vragen?
Postbus 5199
9700 GD  Groningen
Telefoon: (050) 52 25 020
deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl
www.pensioenfondsrecreatie.nl

Pensioennieuws

Hoe lang doe je dit werk al? 
“Ik werk al 7,5 jaar bij TKP op de Pensioendesk en ben vanaf 
het begin af aan betrokken bij Pensioenfonds Recreatie. Toen 
ik hier begon had ik eigenlijk helemaal niks met pensioen, 
maar ik had wel callcenter ervaring. Het leuke aan dit werk is 
dat ik niks hoef te verkopen, maar alleen maar mensen help!”

Wat maakt het zo leuk?  
“Vooral dat ik kan wijzen op situaties waar nog geen rekening 
mee wordt gehouden. Dit komt best vaak voor, bijvoorbeeld 
als iemand gaat emigreren. Die wil dan graag weten hoe hij 
zijn adres moet wijzigen. Ik kom dan met ‘wistuookdatjes’. 
In dit specifieke geval is het soms mogelijk om belastingvrij
stelling te krijgen, maar daar denken veel mensen niet direct 
aan. We geven dus ook antwoord op de vraag die niet wordt 
gesteld.”

Hoe beantwoord je een telefonische vraag? 
“We werken niet met scripts, want we vinden het heel be
langrijk dat we direct kunnen helpen. Daarom moet je echt 
goed in de materie zitten. Elke situatie is net even anders. Is 
de situatie heel complex, dan kan er natuurlijk niet meteen 
een antwoord worden gegeven, maar dan zoeken we het 
uit.”

Neem je je werk wel eens ‘mee naar huis?’ 
“Soms laat het werk me niet los, vooral na hele drukke 
dagen. Of als er een moeilijk geval is dat binnen enkele 
dagen afgehandeld moet worden. Natuurlijk krijgen we ook 
wel eens heftige dingen te horen. Inmiddels weet ik dat een 
beetje los te laten. Ik vind het wel heel belangrijk om betrok
ken te zijn en een luisterend oor te bieden. Als mijn beller al 
genoeg aan zijn hoofd heeft, zijn dit precies de momenten 
dat ik kan wijzen op zaken waar hij op dat moment nog niet 
bij stilstaat.”

Genoeg over werk! De zomer staat voor de 
deur. Wat zijn jouw vakantieplannen?
“Deze maand ga ik een weekje met mijn ouders en zusje op 
vakantie naar Rhodos. Voor de rest ga ik lekker klussen rond 
het huis dat ik net heb gekocht met mijn vriendin. Ik heb 
geen kinderen, dus het liefst ga ik buiten het hoogseizoen 
om op vakantie.  Ik houd van reizen, want ik wil graag iets 
van de wereld zien. Ik vind mezelf echt een globetrotter, niks 
is te gek. Thailand staat nog op mijn bucketlist.”  

Wie is de persoon die

Naam:   Koen Smit 
Leeftijd:  33 jaar
Functie:  Pensioendeskmedewerker bij TKP
Hobby’s:  muziek producen (hiphop en dance) en tuinieren 
Favoriete lunch:  Italiaanse bol gezond van de supermarkt

u aan de lijn krijgt? 

Pensioendeskmedewerker aan het woord 


