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Nieuwsbrief
Informatiesessies over de
pensioenen bij PDN
Weten jij en je collega’s wat men persoonlijk aan
pensioen kan verwachten, of dat genoeg is en wat je zelf
eventueel nog kunt doen om je pensioen te
beïnvloeden?
Het enige dat jij of een van je collega’s hoeft te doen om
dat aan de weet te komen, is een sessie organiseren.
Dat kan op alle plaatsen. PDN komt dan de sessie
houden. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je verderop in
deze nieuwsbrief.
PDN biedt informatiesessies
aan voor groepen
medewerkers (minimaal 10 en
maximaal 15 personen per
sessie) onder het motto:
Wat moet ik weten van mijn
pensioen?
Om tot een planning van een of
meer sessies te komen, kun je
contact opnemen met Yvonne
Jennekens, e-mailadres
yvonne.jennekens@dsm.com,
tel.nr. 045-5782001 of b.g.g. met
Karin Grannetia, e-mailadres
karin.grannetia@dsm.com, tel.nr.
045-5782186.

Pensioen is geen gemakkelijke materie. Vandaar dat wij er de voorkeur aan
geven om de sessies voor Nederlandstaligen in het Nederlands te geven. Voor
Engelstaligen zijn Engelstalige sessies mogelijk.

Wat moet ik weten
van mijn pensioen?


Wat is straks mijn
pensioen?



Is dat genoeg?



Wat kan ik nog
doen om mijn
pensioen te
beïnvloeden?

De inhoud van de pensioensessies
In de sessie gaat het in de kern om drie vragen die belangrijk zijn
voor iedereen die pensioen opbouwt. De beantwoording van die
vragen leidt tot een duidelijke kijk op je eigen pensioensituatie.
De drie vragen die worden behandeld zijn:
Hoeveel pensioen krijg ik?
Is dat genoeg?
Wat kan ik (nog) doen om mijn pensioen te beïnvloeden?
Bij het beantwoorden van die vragen leren we jullie gebruik te maken
van belangrijke hulpmiddelen.


De pensioenplanner op de website van PDN
(www.pdnpensioen.nl). Via de planner kun je de vraag ‘Hoeveel
pensioen krijg ik?’ beantwoorden. We leren jullie: inloggen, de
keuzemogelijkheden die de planner biedt (onder meer
hoog<>laag en uitruil) en het opnemen van elders opgebouwde
pensioenen (www.mijnpensioenoverzicht.nl).



Nibud (www.nibud.nl). We wijzen jullie de weg naar de
‘Pensioenschijf van 5’. Daar kun je de balans tussen
pensioeninkomsten en de uitgaven in beeld brengen. Je vindt
er ook gegevens over wat de uitgaven gemiddeld zijn van
iemand in vergelijkbare (financiële) omstandigheden. Dat maakt
beantwoording van de vraag ‘Is dat genoeg?’ mogelijk.



Wijzer in geldzaken (www.wijzeringeldzaken.nl), waar de vraag
‘Wat kan ik (nog) doen om mijn pensioen te beïnvloeden?’
beantwoord wordt.

Praktische zaken
Organisatie
De organisatie van de sessies
moet door jou of een collega
gebeuren (bijvoorbeeld voor je
bedrijf, afdeling of ploeg). Denk
hierbij aan het uitnodigen van de
deelnemers, het reserveren van
een ruimte waar een
internetaansluiting en een
beamer en/of beeldscherm
aanwezig is.
De presentatie van de sessie
gebeurt door een medewerker
van DSM Pension Services.
Het minimale aantal deelnemers
is 10 en het maximale aantal is
15 per sessie.
Een sessie duurt tussen de 75
en 90 minuten.

Digitale hand outs
Tijdens de sessies worden via
een presentielijst de
e-mailadressen van de
deelnemers verzameld.
Deelnemers die hun e-mailadres
opgeven, krijgen kort na de
deelname aan de sessie van
PDN een PDF-versie van de
presentatie. Daarin staan de
links die zijn gebruikt. Door erop
te klikken kun je na de sessie
voor jezelf ‘thuis’ de drie vragen
beantwoorden.

Specifieke onderwerpen
In de sessie komen de belangrijkste pensioenonderwerpen aan de
orde. Het is evenwel mogelijk om op verzoek (voor een specifieke
groep) dieper in te gaan op bepaalde andere pensioenvraagstukken.

