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Zorgvuldigheid boven 
snelheid
Zeker bij een nieuwe pensioenregeling

“Pensioen is uitgesteld salaris”, steekt Marc 

van wal. “Hoe een nieuwe pensioenregeling er 

ook uit gaat zijn, het is voor ons als OR vooral 

belangrijk dat de waarde van het pensioen 

niet wordt aangetast. Daar komt bij dat we het 

voor onze mensen graag zo eenvoudig mogelijk 

willen houden. Pensioen is al lastig genoeg 

zonder dat je je in drie verschillende regelingen 

moet verdiepen. Wij kijken nu of het mogelijk is 

om naar één nieuwe regeling te gaan voor alle 

medewerkers. Maar dat is niet zo simpel als 

het lijkt.”

Samen is het sleutelwoord
De overkoepelende werkgroep overlegt heel 

regelmatig. Marc vertelt: “De wensen van alle 

afvaardigingen liggen op tafel. Als we er samen 

goed uitkomen, kan het snel gaan. Eerlijk: 

er liggen nog wel wat uitdagingen. Vooral in 

het behoud van de waarde van het huidige 

pensioen, zoals ik dat al benoemde.”

Zorgvuldige besluitvorming
De tijd vliegt. De werkgroep wil begin 2023 

een definitief besluit nemen over de nieuwe 

pensioenregeling. “Maar we laten ons niet 

opjagen. Zorgvuldige besluitvorming en de 

optimale keuze voor alle groepen vinden we 

belangrijk.” 

Lees verder op pagina 2

In deze editie

Uw pensioeninformatie digitaal 

ontvangen? Regel het nu.
PAGINA 2

Bestuursupdate

en
Mijn Pensioencijfers in nieuw jasje
PAGINA 3

Inloggen op Mijn Pensioencijfers

en
Weten hoeveel pensioen u straks 

krijgt? Doe de Pensioenschets! 
PAGINA 4

Er komt een nieuwe pensioenregeling. 
Wat betekent dat voor u? In deze 
PensioenUpdate praten we met 
Marc Obrie, die vanuit de OR betrokken 
is bij het overleg over deze nieuwe 
regeling.

Over Marc Obrie 
Marc Obrie werkt al 37 jaar bij Dow. Hij is sinds 
2006 lid van de Ondernemingsraad van Dow 
Benelux en sinds eind 2010 voorzitter. Daarnaast 
is hij sinds 2007 lid van het Verantwoordings
orgaan van Stichting Dow Pensioenfonds. 
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Uw pensioeninformatie 
digitaal ontvangen?  
Regel het nu.

Wij gaan al uw pensioeninformatie 
digitaal versturen. Digitaal is sneller en 
actueler dan papier. Bovendien is een 
e-mail goedkoper dan papier, dus zijn er 
minder kosten voor het pensioenfonds. 
U hebt hierover ook een brief ontvangen. 

Digitaal communiceren kan alleen als wij 

beschikken over uw e-mailadres. Hebt u dat 

al doorgegeven? Dan hoeft u niets te doen. 

Anders logt u in via Mijn Pensioencijfers: 

www.mijnpensioencijfers.nl/dow. 

Mijn Pensioencijfers is de beveiligde omgeving 

waarop u persoonlijke informatie over uw 

pensioen kunt vinden. Inloggen doet u met uw 

DigiD of uw klantnummer (als u geen DigiD 

hebt). Via ‘mijn gegevens’ geeft u ons uw 

e-mailadres. 

Hoe gaat het nadat u uw 
e-mailadres doorgegeven 
hebt?
Als er een nieuw document voor u klaar 

staat, krijgt u van ons een e-mail. U bereikt 

het document nadat u hebt ingelogd. Zo 

garanderen wij de veiligheid van uw gegevens. 

Natuurlijk kunt u het document op uw eigen 

computer bewaren of printen. 

Informatie op papier blijven 
ontvangen?
Dan hebt u het antwoordformulier dat bij de 

brief zat ondertussen teruggestuurd. U kunt 

ook in Mijn Pensioencijfers aangeven, dat u uw 

pensioeninformatie op papier wilt ontvangen. 

Let op: bent u 80 plus?
Dan hebt u in uw brief gelezen dat u in 

principe uw pensioeninformatie op papier blijft 

ontvangen, tenzij u expliciet aangeeft dat u die 

digitaal wilt ontvangen. 

Pensioenbewustzijn is 
belangrijk
Zowel Dow Pensioenfonds als Dow werkgever 

steken veel tijd in communicatie over 

pensioen. Toch ervaart de OR dat de kennis 

bij medewerkers beperkt is. Marc legt uit: 

“Informatie blijft niet hangen. Voor veel 

medewerkers is pensioen een ver-van-mijn-

bedshow. We organiseren informatiesessies 

als de nieuwe pensioenregeling vast ligt. Dat 

werkte in het verleden altijd goed. Misschien 

moeten we dat wel blijven herhalen om het 

meer tussen de oren te krijgen.” Ten slotte 

heeft hij een boodschap voor alle lezers: 

Vertrouw niet (alleen) op de blauwe ogen van 

werkgever, OR en pensioenfonds. Verdiep je in 

wat er staat te gebeuren!”

@@



Bestuursupdate

De werkgever heeft een nieuw 
bestuurslid benoemd voor ons fonds. 
Ahmet Gokcen, voormalig voorzitter 
van de beleggingscommissie, is met 
pensioen gegaan en heeft het bestuur 
verlaten.
Carmen Floristan is, na goedkeuring 
door De Nederlandsche Bank, benoemd 
als bestuurder en voorzitter van de 
beleggingscommissie.

Carmen werkt bij Finance als EMEAI Strategic 

Planning Director in Horgen (Zwitserland). 

Ze is aan de kant van de werkgever intensief 

betrokken bij het Europese Sustainability 

Finance Action Plan, als onderdeel van de 

Green Deal. Het pensioenfonds kan profiteren 

van die kennis voor het ESG-beleid.

Diversiteit
Carmen heeft al pensioenervaring als 

bestuurder van het Dow Iberica Pensioenplan 

(2008-2015) en als voorzitter van het 

internationale pensioenplan (2020 tot nu).

Bovendien is ze ook bestuurder van het 

Pensioenfonds in de UK. De combinatie van 

haar algemene kennis en haar ervaring maken 

Carmen tot de ideale kandidaat. Bovendien 

voldoet het bestuur met de benoeming 

van Carmen ook beter aan de eisen die 

de toezichthouder stelt op het gebied van 

diversiteit.

Mijn Pensioencijfers in nieuw jasje 

U hebt op de website van ons fonds een 
eigen pagina: Mijn Pensioencijfers. Die 
pagina ziet er sinds kort iets anders uit. 
De vormgeving van Mijn Pensioencijfers 
was een beetje verouderd. Daar wilden 
we graag wat aan doen. De nieuwe 
vormgeving past beter bij deze tijd. 
Minder scherpe hoeken, meer ronde 
vormen. Dat ziet er allemaal net iets 
vriendelijker uit. Verder konden we onze 
eigen kleuren gebruiken. De nieuwe 
vormgeving past nu bij de huisstijl van 
ons fonds!

Alleen de vormgeving is veranderd. U kunt op 

Mijn Pensioencijfers dus nog steeds de dingen 

doen die u gewend bent. U kunt:

• uw pensioen checken. Ook vindt u er 

uw laatste pensioenoverzicht (‘UPO’) of 

jaaropgave

• uw e-mailadres doorgeven of wijzigen

• andere wijzigingen aan ons doorgeven. 

Bijvoorbeeld uw nieuwe adres als u naar 

het buitenland verhuist.

Wat kunt u doen?
Bekijk de nieuwe vormgeving van 

Mijn Pensioencijfers.  

Ga naar www.dowpensioen.nl en klik op 

‘inloggen’ of scan de QR-code met uw camera.

En als u er toch bent:  
check gelijk uw pensioen!
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Actieve medewerker bij Dow en op zoek 

naar informatie? Neem een kijkje in de 

Knowledge Base of stel je vraag direct aan HR 

via het MyHR Portal. 

  https://dow.service-now.com/kb

Inloggen op Mijn Pensioencijfers 

‘Mijn Pensioencijfers’ is uw persoonlijke en 

beveiligde omgeving op onze website. Daar 

staan persoonlijke documenten en u kunt uw 

gegevens checken en aanpassen. Ook kunt u in 

Mijn Pensioencijfers uw partner aanmelden of 

direct online vragen stellen.

Moeite met inloggen?  
Bekijk deze korte video.
Heeft u moeite met inloggen op 

Mijn Pensioencijfers? Bekijk dan deze korte 

video. In ongeveer 1 minuut laat Merel u zien 

hoe u kunt inloggen op Mijn Pensioencijfers en 

wat u er allemaal kunt doen. 

Scan de QR-code en bekijk 

de video. 

Wij horen graag van u!

Heeft u ideeën over pensioenonderwerpen die u graag

besproken wilt zien in de volgende PensioenUpdate?

Stuur ons uw voorstel naar: pf-dow@azl.eu.

Wist u dat wij de PensioenUpdate ook digitaal verstrekken?

Wilt u deze in het vervolg ook per e-mail ontvangen?

Stuur dan een mail naar: pf-dow@azl.eu.

Weten hoeveel pensioen u straks krijgt?  
Doe de Pensioenschets! 

In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopslag 

wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij 

ons fonds. Voor uzelf en voor uw eventuele 

nabestaanden. Maar wist u dat u ook kunt 

uitproberen of dat pensioen straks wel 

genoeg gaat zijn om leuk van te leven? 

Daarvoor hebben we de Pensioenschets. 

Als u bent ingelogd in Mijn Pensioencijfers 

klikt u linksboven op het menu-icoon en 

kiest u Pensioenschets. Met uw eigen 

pensioenbedragen en eventueel die van 

uw partner kunt u nu uw ‘huishoudboekje’ 

vullen. En? Geschrokken? Of niet? Als u de 

Pensioenschets helemaal vult, krijgt u een 

aantal tips. Neem ze ter harte! 




