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“De OR heeft er alle
vertrouwen in dat we tot
een goede regeling komen”
In mei vorig jaar kwam de werkgroep
‘nieuw pensioenstelsel’ van DOW
voor het eerst bij elkaar. Doel:
een goed en toekomstbestendig
pensioen voor alle medewerkers.
We vroegen Alex van Noort, lid van
de pensioenwerkgroep namens de
werknemers, waar we staan met de
gesprekken over de nieuwe regeling.

“Op hoofdlijnen lag er natuurlijk het akkoord
tussen overheid en werkgevers, maar op
detailniveau zijn er nog veel open eindjes.
Daarom hebben we met de werkgroep nog
geen hele grote stappen kunnen zetten.
Ook hadden we, toen we met de werkgroep
begonnen nog weinig vergelijkingsmateriaal
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Dat geldt natuurlijk voor iedereen in Nederland
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Verandert uw privésituatie?
Check uw pensioen!
Gaat u samenwonen? Verhuizen of een huis kopen? Check dan uw pensioen. Maar ook als u arbeidsongeschikt wordt of als u gaat
scheiden is het belangrijk om te weten wat er met uw pensioen gebeurt. Veranderingen geeft u door via Mijn Pensioencijfers, de
beveiligde omgeving van onze website.

TROUWEN
Als u in Nederland trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoeft u niets aan ons door te geven.
Wij ontvangen de gegevens automatisch van de gemeente.
Trouwt u in het buitenland? Geef dit dan aan ons door.

SAMENWONEN
Wilt u dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen
na uw overlijden? Meldt uw partner dan bij ons aan.

UIT ELKAAR

VERANDERT UW

PRIVÉSITUATIE?

OVERLIJDEN
Als u overlijdt, hebben wij een inkomen geregeld voor
uw partner en kind(eren) tot 18 of 21 jaar. Woont u in
Nederland als u overlijdt, dan ontvangen wij automatisch
bericht. Woont u in het buitenland, dan moeten uw
nabestaanden uw overlijden bij ons melden.

Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had,
moet u afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Geef deze afspraken aan ons door.
Woonde u samen? Dan hoeft u uw ouderdomspensioen
niet te verdelen. U moet uw partner wel bij ons afmelden.

Lees meer op onze website:
https://www.dowpensioen.nl/
werknemer/verandert-uw-situatie

ZIEK EN
ARBEIDSONGESCHIKT
De eerste 2 jaar dat u ziek bent, ontvangt u inkomen van uw
werkgever. Daarna ontvangt u een uitkering van de overheid.
Uw pensioen-opbouw gaat (deels) verder zolang u (deels)
arbeidsongeschikt bent. Daar betaalt u geen premie voor.

KINDEREN
Kinderen zijn de toekomst. U wilt dat ze goed verzorgd zijn,
ook als u er niet meer bent. Uw kinderen hebben na uw
overlijden recht op wezenpensioen tot zij 21 jaar zijn.
U hoeft uw kinderen niet bij ons aan te melden.

VERHUIZEN
Verhuist u binnen Nederland,
dan hoeft u niets te doen.
Verhuist u in of naar het buitenland? Geef dat aan ons door.

Op onze website www.dowpensioen.nl vindt u veel informatie over uw pensioen bij ons fonds.
Hebt u een vraag? Kijk eerst of u het antwoord hier vindt. Zo niet? Neem dan gerust contact met ons op.

“Het bestuur vraagt ons soms om advies of we
het eens zijn met een besluit”
Frank van der Meer is benoemd tot
voorzitter van het Verantwoordingsorgaan
(VO). Hij volgt neemt daarmee het stokje
over van Els van de Velde op. Een eerste
kennismaking met de nieuwe voorzitter
van het VO.

Ervaring met pensioen
Ik werd gevraagd voor het VO en ik draag graag

Volg de veranderingen rond
pensioen

mijn steentje bij. Binnen HR en als siteleader

Er speelt zoveel op het gebied van pensioen.

heb ik al veel te maken gehad met pensioen.

Dat maakt het voor mij interessant. Ik kijk er

Voor het Dow Silicones pensioenfonds in

echt naar uit om me hier verder in te verdiepen.

België was ik lid van de raad van bestuur.

Voor mij persoonlijk is het pensioen nog ver

Dus ik weet hoe een fonds wordt gerund en

weg. Wel heb ik in mijn loopbaan steeds bij

wat belangrijke onderwerpen zijn. Om mijn rol

pensioen stilgestaan en maximaal meegedaan

in het VO goed te kunnen uitvoeren, volg ik nog

met wat er binnen Dow mogelijk was. Dus ik

een training.

hoop dat ik straks voldoende heb opgebouwd
om mijn levensstandaard voort te kunnen

Ik ben inmiddels bij twee vergaderingen van het

zetten.

VO geweest en zie dat er ook een goede band is
met andere partijen. Zo is er regelmatig overleg

Het lastige van pensioen in Nederland is,

met het bestuur en de werkgever, de Raad van

dat als je denkt dat je weet hoe het zit, het

Toezicht, en ook met de gepensioneerden. Het

weer verandert. Het is belangrijk om die

VO is goed op de hoogte van wat er binnen het

veranderingen goed te volgen en erop in

fonds speelt. Dat moet ook, want het bestuur

te spelen. Dat geldt ook voor deelnemers.

legt verantwoording af aan het VO, over hoe zij

Zij kunnen bij Dow altijd terecht met vragen

als bestuur functioneren.

over hun pensioenopbouw. En als dan blijkt dat

Het goed doen voor alle
deelnemers

het niet genoeg is, kun je zelf nog bijsturen door
extra opzij te zetten.”

“Negentien jaar geleden begon ik mijn

Ook vraagt het bestuur advies aan het VO

loopbaan bij Dow als engineer op de

over belangrijke onderwerpen zoals het

Terneuzen site. Na verschillende rollen binnen

communicatieplan of de berekening van

operations en een zijstap naar HR, was ik

de premie die Dow aan het fonds betaalt.

Meer weten over het
Verantwoordingsorgaan?

een tijd siteleader voor Dow in Seneffe in

Ik zit zelf in het VO namens de werkgevers,

Kijk op de website voor

België. Sinds negen maanden ben ik terug in

maar ik probeer het beste te doen voor

meer informatie.

Terneuzen: als productieleider polyurethanen

zowel de werknemers als de werkgever.

en actief in het leadership team hier.

Die evenwichtigheid is erg belangrijk voor het
fonds.

Snel uw pensioen checken?
Download de
Even snel en makkelijk uw pensioen checken, net zoals uw banksaldo.
Dat is het doel van de Pensioenchecker app. De Pensioenchecker laat u
overzichtelijk zien hoeveel pensioen u krijgt, wanneer u met pensioen kunt,
wat extra sparen doet voor uw pensioen en of u eerder kunt stoppen met
werken. Download de app via de appstore (ios) of de play store (android).

!

Pensioen voor uw partner? Goed geregeld!
Hebt u een partner? Dan is het een fijn gevoel dat die verzorgd
achterblijft als u er niet meer bent. Natuurlijk hopen we dat dat nog
heel lang duurt, maar het is tóch verstandig om nu alvast even te
controleren of uw pensioenfonds weet wie uw
partner is. Hoe u dat doet? Dat ziet u in deze animatie.
Scan de QR-code hiernaast of surf naar
www.dowpensioen.nl/partnerpensioen.

Al meer dan 2.600 mensen gingen u voor!
Gaat u óók digitaal?
Eind 2021 ontving u van ons een brief met

gekregen. Is deze actie erbij in geschoten?

de aankondiging dat we het liefst al uw

Log dan alsnog in op Mijn Pensioencijfers en

pensioeninformatie digitaal versturen. Digitaal

laat daar uw e-mailadres achter.

is sneller en actueler dan papier. Bovendien

Kent u iemand die in het verleden voor Dow

is een e-mail goedkoper dan papier, dus zijn

heeft gewerkt, dan doet u ons een plezier

er minder kosten voor het pensioenfonds.

als u hem of haar hier ook aan herinnert.

Van meer dan 2.600 deelnemers aan ons

Oud-medewerkers krijgen deze nieuwsbrief

fonds hebben we inmiddels een e-mailadres

namelijk niet.

@

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.

Actieve medewerker bij Dow en op zoek

Gepensioneerd of niet langer medewerker bij

naar informatie? Neem een kijkje in de

Dow? Dan kunt u voor vragen terecht bij de AZL.

Knowledge Base of stel je vraag direct aan HR
via het MyHR Portal.

	 088-1163043

	 https://dow.service-now.com/kb

	 Pf-dow@azl.eu
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