Als dit bericht niet goed weergegeven wordt, klik hier om het online te bekijken.

Nieuwsbrief maart 2021
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Check je pensioen
Waarom het goed is om dat nu te doen
De pensioenplanner is geüpdatet met de nieuwe cijfers van 2021. Ook de lagere
opbouw in 2021 is al verwerkt. Je hoeft dus niet te wachten op je jaarlijks overzicht
(UPO) om te zien wat de lagere pensioenopbouw voor jouw pensioen betekent.

Lees hier verder

Pensioenen niet verhoogd in 2021
Helaas kunnen ook in 2021 de pensioenen bij PDN niet verhoogd worden met de
stijging van de lonen of de prijzen, de zogenoemde toeslagverlening of indexatie.
Wat betekent het voor je pensioen?
Zonder verhogingen wordt je pensioen steeds minder waard. De prijzen stijgen
namelijk bijna ieder jaar met een of enkele procenten. Als 10 jaar lang de prijzen
jaarlijks met 2% stijgen en je pensioen wordt 10 jaar lang niet verhoogd, dan is jouw
pensioen na deze periode van 10 jaar afgerond 20% minder waard. De pensioenen bij
PDN zijn de laatste jaren niet verhoogd.

Lees hier verder

Wat vind je van ons pensioenfonds? Laat het
weten!
PDN houdt iedere twee jaar een tevredenheidsonderzoek. De mening van onze
deelnemers is belangrijk voor ons. We willen weten wat goed gaat en wat er beter
kan. Met die feedback kunnen we de dienstverlening verder verbeteren. Help je mee
door het onderzoek in te vullen?
Hoe doe je mee?
Rond 12 april ontvangen deelnemers van PDN een mail van MWM2 met een
persoonlijke link naar de vragenlijst.
Het invullen duurt ongeveer 6 à 8 minuten. Meedoen kan tot en met 9 mei 2021. De
antwoorden worden strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld door
onderzoeksbureau MWM2.
Informatie over de resultaten
Later dit jaar informeren wij je over de resultaten van het onderzoek.
Alvast veel dank voor je medewerking!

Je ontvangt dit bericht omdat je een contactpersoon bent van Pensioenfonds DSM Nederland. Indien je in de
toekomst geen communicatie meer wilt ontvangen via dit kanaal, klik hier om je af te melden.

