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Pensioennieuws is de nieuwsbrief van 
het Pensioenfonds Atos Origin. De 
nieuwsbrief biedt achtergrond-
informatie over pensioenen en is te 
downloaden van de website 
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com. 
 
Belangstellenden kunnen de 
nieuwsbrief per e-mail krijgen 
toegestuurd. Stuur hiervoor een  
e-mail naar: 
pensioenfonds@atosorigin.com. 
 
 
De inhoud is samengesteld uit diverse 
bronnen onder verantwoordelijkheid 
van het Pensioenbureau. 
 
Eindredactie en vormgeving:  
P&B Communicatie, Beesd 
 
Kijk voor meer toelichting op 
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com. 
 
Alleen aan het pensioenreglement 

Inhoud 

10 Pensioennieuws 
Nieuwsbrief voor deelnemers Pensioenfonds Atos Origin 
 

Pensioenfonds 

Colofon 
 

Nieuwe pensioenadviseur 
 

 
 
Met ingang van 1 januari is Henk van 
der Meij bij het Pensioenbureau in 
dienst gekomen als pensioenadviseur. 
Henk werkte bij Atos Origin op de 
Centrale Personeels Administratie 
(CPA). In die hoedanigheid was hij al 
sterk betrokken bij onze pensioenen. 
Alles wat bij CPA te maken had met 
pensioenen liep via hem.  
“In de loop van de jaren heb ik 
behoorlijk wat expertise opgebouwd. 
Bij het CPA beperkte mijn werk zich 
hoofdzakelijk tot het berekenen van 
premies. Nu kan ik me bezighouden 
met het hele pensioenplaatje”, licht 
Henk toe.  
Hij verheugt zich ook op het directe 
contact met de deelnemers. Want een 
belangrijk deel van zijn werk bestaat uit 
het, samen met Elly Ratsma, adviseren 
van de deelnemers. 
 
 

 

Van IPO naar UPO 
 
Onlangs ontving je het UPO (Uniform 
Pensioen Overzicht) met daarop je 
pensioenaanspraken per 1-1-2007. 
 
Het UPO vervangt het IPO 
(Individueel Pensioen Overzicht). Het 
is een standaard, die in 2008 door 
iedere pensioenuitvoerder wordt 
gehanteerd.  
Met het UPO krijg je een goed beeld 
van je pensioenaanspraken, omdat 
de informatie over opgebouwde 
pensioen-aanspraken bij 
verschillende pensioenuitvoerders op 
uniforme wijze wordt getoond.  

 

 

 

Met behulp van het verstrekte UPO 
kun je de ook de vernieuwde 
Oriplanner invullen. 
 
Uitgebreide informatie over het UPO 
vind je in de ontvangen brief en op 
de website. Bel voor vragen de 
helpdesk: 013-462 11 63, of stuur 
een mailtje naar: 
pensioenfondsatosorigin@interpolis.nl. 
 

Speciale Pensioensessie 
 

Begin 2008 organiseren we een 
pensioensessie speciaal voor de 

vrouwen bij Atos Origin. 
Geïnteresseerd? Houdt Dutch News 

in de gaten voor de oproep! 
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 Pensioenfonds  
            
Winnaars digitaal fotolijstje  
 

Bij de publicatie van het jaarverslag 
riepen we jullie op om je mening te 
geven over het jaarverslag 2006.  
 
Maar liefst 70 reacties kwamen er bij 
ons binnen! Onder deze inzenders 
hebben we 10 digitale fotolijstjes 
verloot.  

 
 
De gelukkige winnaars zijn: Marcel van 
Lanen, Annemiek Sinnige, Chandra 
Ramratan, Albert Wassenaar, Edward 
Larkens, Fetske Zwaga, Jack Messing, 
John Bierens, Mark Kieboom en R.J. 
van Merle. 
 
Enkele van hun reacties: 
“Ik vind het een hartstikke mooi en 
strak vormgegeven jaarverslag. Ziet er 
heel hip uit en totaal niet saai!” 
 
“Jullie jaarverslag was altijd al duidelijk, 
maar dit jaar nog weer een stuk beter 
voor de ‘gewone man’ (lees: niet-
pensioenspecialist) geschreven.” 
 

 
 

“Een jaarverslag zegt natuurlijk iets 
over het afgelopen jaar, maar wat ik nu 
graag zou willen zien, is een soort 
jaarverslag in ‘Jip en Janneke’-taal die 
ik ook snap. Dat ik kan zien of jullie het 
nu goed of slecht hebben gedaan.” 
 
“Mijn complimenten! Zelden heb ik zo'n 
mooi jaarverslag gezien. Goede 
structuur en prettig lettertype.” 
 
“Jullie zijn er in geslaagd een helder en 
leesbaar verslag neer te zetten. Je 
hebt haast niet in de gaten hoe saai de 
materie in werkelijkheid is.”  
 
“De vormgeving op de site is erg mooi 
en veelbelovend. Maar toen ik door het 
verslag scrollde vond ik dit wel erg 
saai, veel tekst en cijfertjes. De links 
waren wel weer ludiek. Als tips zou ik 
willen meegeven: meer ruimte en 
afbeeldingen op de pagina's, werken in 
kolommen en steeds een 
samenvattende kernzin in de kantlijn.”  
 
”Eerlijk gezegd is dit de 1

e
 keer dat ik 

het jaarverslag heb bekeken en ik moet 
zeggen dat het er heel erg netjes 
verzorgd uitziet.” 
 

Gedigitaliseerd, beheerd en 
beschermd  
 

Pensioenfonds Atos Origin heeft in de 
loop der tijd steeds grotere 
hoeveelheden papieren bestanden 
verzameld. Dat vergt een hoop tijd, 
ruimte en geld. Tegelijkertijd worden 
regels en veiligheidseisen steeds 
strenger. De bedrijfsinformatie moet 
dus goed worden beheerd en 
beschermd.  
 
Om hieraan te voldoen besloten we 
onze enorme archieven te gaan 

 
 
digitaliseren. We schakelden de hulp in 
van Iron Mountain, een wereldwijde 
dienstverlener op dit gebied.  
Peter Straatsma was vanuit Iron 
Mountain verantwoordelijk voor de 
digitalisering van alle files van het 
Pensioenfonds. “De concrete vraag 
van Pensioenfonds Atos Origin was om 
hun duizenden dossiers te digitaliseren 
en ook hun archief op te schonen”, 
vertelt Straatsma.  
Hij ontving een lijst met alle bestanden 
die gedigitaliseerd moesten worden. 
“Op die lijst stond ook waar naartoe 
alle bestanden konden worden 
weggeschreven, zodat alle bestanden 
meteen overzichtelijk op een logische 
plek zouden staan.” Het proces verliep, 
volgens Straatsma, voorspoedig. “We 

hebben alleen een kleine vertraging 
opgelopen doordat sommige 
bestanden wel op de lijst stonden, 
maar niet meer fysiek aanwezig waren 
of andersom.” Inmiddels is het hele 
proces afgerond en kijkt Straatsma 
terug op een soepele samenwerking. 
“Bij Pensioenfonds Atos Origin is alles 
weer up-to-date. En alle nieuwe 
aanwas kan direct worden 
gedigitaliseerd; daar zijn nu de juiste 
tools voor beschikbaar.” 
 
 

 

Pensioenuitvoerder krijgt andere naam 
Het pensioenfondsenbedrijf van Achmea, onze pensioenuitvoerder, gaat vanaf 1 januari 2008 verder onder een nieuwe 
naam: Syntrus Achmea. De nieuwe naam is een rechtstreeks gevolg van de fusie tussen Achmea en Interpolis. Alle 
pensioenonderdelen van beide concerns zijn nu ondergebracht onder één naam. De nieuwe combinatie verzorgt de 

administratie van ongeveer de helft van alle Nederlandse pensioendeelnemers.  

 

Voor de deelnemers van het Pensioenfonds blijven de contactpersoon en het telefoonnummer ongewijzigd. Je kunt met al je 
vragen terecht bij Maikel Rutten op 0134-621163. 
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Hoe zit het met 
waardeoverdracht?  
 
Onze pensioenuitvoerder krijgt 
regelmatig vragen binnen die te maken 
hebben met waardeoverdracht. 
Vandaar dat we hier nog eens in het 
kort uitleggen wat er bij 
waardeoverdracht komt kijken. 
 
Bij een waardeoverdracht breng je de 
waarde van het pensioen dat je hebt 
opgebouwd bij een andere 
pensioenverzekeraar of pensioenfonds 
in in het pensioen bij je nieuwe 
pensioenfonds.  
 
De procedure hiervoor is heel simpel. 
Stuur ons (Syntrus Achmea 
Fondsbeheer) een ingevuld aanvraag-
formulier met het verzoek tot waarde-
overdracht. Dit aanvraagformulier kun 
je downloaden vanaf de website 
(www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com 
� formulieren). 

 

 

 

Zodra het formulier is binnengekomen, 
vragen wij bij jouw vorige uitvoerder de 
overdrachtswaarde op van jouw 
opgebouwde pensioen. Hiervoor 
gelden wettelijke waardeoverdracht-
tarieven. Zodra we weten om hoeveel 
geld het gaat, berekenen wij wat deze 
overdrachtswaarde voor extra 
pensioen oplevert in onze pensioen-
regeling. Hierover zenden wij je dan 
een offerte die je voor akkoord kunt 
tekenen. Als je schriftelijk akkoord gaat 
met de waardeoverdracht, sturen wij 
het verzoek door naar de oude 
uitvoerder. Deze laat de premievrije 

Ons pensioen uitgelegd 

polis vervallen en de overdracht-
waarde wordt naar ons overgemaakt. 
Zodra het geld binnen is, wenden we 
dit aan voor extra pensioen in de 
middelloon-regeling. Eventueel 
storten we een deel in jouw Oriflex 
beschikbare premieregeling. 
 
De hele administratieve afhandeling 
duurt soms wel anderhalf jaar. Dit is 
afhankelijk van de snelheid waarmee 
de oude uitvoerder gegevens kan 
verstrekken en wij de gegevens 
kunnen invoeren. We proberen alles 
zo snel mogelijk te doen. Dit maakt 
voor de middelloonregeling niet uit, 
omdat de waardeoverdracht toch 
met terugwerkende kracht wordt 
gedaan. Voor de beschikbare 
premieregeling maakt het wel 
degelijk uit. Want we kunnen het 
geld pas inbrengen als het bij ons 
binnen is. Dan kunnen we namelijk 
pas, afhankelijk van de koers van de 
dag, een aantal units voor jouw 
beschikbare premieregeling inkopen.  
 
 
 
 
 

     Pensioenfonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepensioneerdendag 
 
Op 21 november vond in het Gelredome de jaarlijkse Gepensioneerdendag 
plaats. Vanaf half tien werden 65 oud-collega’s ontvangen met koffie en thee. 
Daarna volgde een inspirerende presentatie van René Upperman, waarna er 
aan iedereen bonbons werden uitgedeeld. De lekkernij werd met enthousiasme 
ontvangen. Rond het middaguur stond er een heerlijke lunch klaar en ‘s 
middags bleven de leden van het VGAO nog gezellig samen napraten.  
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Vijf vragen aan… 

Jack Messing 
 

We riepen iedereen op om te 
reageren op ons nieuwe jaarverslag. 
Onder de vele inzendingen hebben 
we tien fotolijstjes verloot. Jack 
Messing was één van de winnaars. 
 

  
 
Je reactie op het jaarverslag was erg 
positief. Wat vond je precies zo goed 
aan het jaarverslag? 
“Vooral de homepage van de 
website spreekt me erg aan. Leuk, 
die grote keuzeknoppen. Het zag er 
verder ook erg gelikt en interessant 
uit, terwijl pensioenen vaak een saai 
en complex karakter hebben. Je 
merkt dat er over is nagedacht om 
dat te veranderen. Je ziet dat er echt 
moeite is gedaan om alles leesbaar 
en begrijpelijk te maken. Daardoor is 
het jaarverslag heel toegankelijk en 
leest het lekker weg. Ook de pagina 
met linkjes - die je in eerste instantie 
niet verwacht - is heel leuk.” 
 
Heb je nog tips om het jaarverslag 
nog beter te maken? 
“Doordat een groot stuk van het 
jaarverslag is gewijd aan het beleid, 
is het een flink pak papier geworden. 
Dat stuit misschien op weerstand bij 
sommige collega’s. Zij beginnen er 
dan niet aan om het jaarverslag te 
gaan lezen en dat is zonde. 
Misschien dat de volgende keer de 
jaarrekening apart gehouden kan 
worden van het jaarverslag? Dan is 
alles wat beter te behappen en nog 
overzichtelijker.”  

 

Wat vond je van de prijs, het digitale 
fotolijstje? 
“Het digitale fotolijstje is momenteel 
echt een hot item, ik heb er veel over 
gezien en gelezen. Ik vind het een 
hartstikke leuke, originele prijs. Ik denk 
ook dat het mensen over de streep 
heeft getrokken om te reageren. Zeker 
een goed initiatief dus van 
Pensioenfonds Atos Origin.” 
 
Wat doe je voor werk bij Atos Origin? 
“Ik ben Coördinator SRPO bij Atos 
Origin. Wij krijgen aanvragen binnen 
van onze Salesmanagers, die zij in de 
regio geplaatst hebben bij klanten en 
we verwerken deze. We spotten 
bovendien alle landelijke aanvragen en 
blijven zo op de hoogte van de markt. 
Het is een heel hectische baan en het 
leukste is dat je met echt iedereen 
binnen en buiten de organisatie in 
contact komt. Dat maakt het werk heel 
veelzijdig en boeiend. Ook is het een 
heel sociaal, los bedrijf, waar mensen 
zoals ik de ‘macht’ hebben om 
processen te veranderen. Er is altijd 
ruimte voor veranderingen.” 
 
Hoe staat het met je eigen pensioen? 
“Met mijn eigen pensioen is het 
volgens mij prima in orde. Ik heb er 
weinig verstand van maar enkele 
maanden geleden hadden we een 
expert in huis die over het pensioen 
van mijn vrouw kwam praten. Omdat 
haar pensioen via het ABP perfect 
geregeld is, heeft hij ook mijn 
gegevens nog even bekeken. Het kan 
natuurlijk altijd beter, maar we zullen 
zeker geen armoede hoeven te lijden. 
Wat me wel opvalt, is dat het 
pensioenoverzicht veel ingewikkelder 
oogt dan dat van het ABP. Uiteindelijk 
willen mensen alleen maar weten wat 
ze aan pensioen ontvangen als ze 65 
of 67 worden, als ze eerder willen 
uitstromen, of als de nabestaanden iets 
ontvangen bij overlijden. Voor de 
onderliggende cijfers zijn we 
uiteindelijk toch aangewezen op de 
experts.” 

 

 

 
 
 

 
Pensioenfonds Atos Origin 
verwelkomde in 2007 nieuwe 
collega’s van:  
 
VGZ/IZA - Januari 2007  
 

    
 
TMI/Telegraaf - Januari 2007  
 

  
 
ING - Maart 2007 
  

 
 
Gemeente Almere - November 2007 
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Alleen file op zondag 
erger dan 
pensioengesprek 
 
Jonge Nederlanders zijn nauwelijks 
bezig met hun pensioen. Toch 
denken ze te weinig opzij te zetten 
voor hun oude dag.  
Dat blijkt uit een studie onder 520 
mensen van 25-40 jaar door 
onderzoeksbureau B&N Panel/ 
Wizard, in opdracht van ING Bank. 
De jongeren bezoeken nog liever de 
tandarts of het kerstdiner bij hun 
schoonouders. Alleen ‘filerijden op 
zondagmiddag’ wordt als erger 
ervaren. 
 

 

 

Van de respondenten denkt slechts 
een kwart op dit moment voldoende 
pensioen op te bouwen voor later. 
Meer dan de helft denkt dat het te 
weinig is. Desondanks zegt 86% 
nooit of nauwelijks over het 
onderwerp na te denken. 
Dat komt omdat het nog te lang duurt 
voor het aan de orde is (42%), omdat 
het te ingewikkeld is (30%) of omdat 
men geen geld wil uitgeven aan later 
(13%).  
 

Werknemers onwetend 
over pensioen 
 
De Nederlandse werknemer heeft 
geen kennis van de eigen 
pensioensituatie en heeft er ook 
geen interesse in. Dat blijkt uit 
onderzoek van Swiss Life Asset 
Management onder 500 
Nederlanders. 81% weet niet hoe het 
eigen pensioengeld wordt belegd en 
of daar risicovolle beleggingen bij 

zijn. 63% verdiept zich niet in informatie 
over de eigen pensioenregeling. 70% 
daarvan vertrouwt geheel op het eigen 
pensioenfonds of –verzekeraar. 
Daarentegen heeft maar liefst 40% geen 
vertrouwen in de kennis van de 
werkgever in de aansturing daarvan. 
Bijna de helft (47%) van de 
Nederlanders heeft geen idee wat voor 
pensioenvoorziening men zelf heeft. 

 

Vrouwen onwetend over 
afschaffing AOW-
partnertoeslag 
 
FNV Vrouwenbond en emancipatie-
adviesbureau Enova luiden de noodklok 
over het gebrek aan informatie onder 
vrouwen over de afschaffing van de 
AOW-partnertoeslag. Ze eisen een 
informatiecampagne van de overheid. 
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen totaal 
niet op hun pensioen zijn voorbereid. 
Maar 23% van de vrouwen (47-57 jaar) 
die in 2015 worden getroffen door de 
afschaffing, is hiervan op de hoogte. De 
overige 77% is dus niet op de hoogte 
van het negatieve effect hiervan op het 
gezinsinkomen. Bij allochtone vrouwen 
is het nog slechter gesteld met de 
kennis. De AOW-partnertoeslag is een 
toeslag die gepensioneerden kunnen 
krijgen wanneer zij een partner hebben 
die geen of slechts een laag inkomen 
heeft. Meer hierover kun je vinden op 
www.svb.nl. 
 

Pensioendenken is nieuwste 
vorm financiële planning 
 
In de Nederlandse pensioenwereld 
bestaat al jaren de 70%-norm. Dit houdt 
in dat een pensioen 70% van het 
huidige brutosalaris zou moeten zijn. Dit 
komt namelijk overeen met het huidige 
brutosalaris (100%) zonder alle premies, 
zoals de AOW-premie, die van het 
brutosalaris ingehouden worden.  
Belangrijker is de vraag of het genoeg 
is. Pensioendenken is een nieuwe vorm 
van financiële planning. Pensioen wordt 
steeds flexibeler en dat is de reden dat 
er steeds meer wordt benadrukt om 

Pensioennieuws 

vroeg met deze planning te beginnen. 
Pensioen, inclusief AOW, is de basis 
voor uw planning. Dit kan aangevuld 
worden met lijfrente en vrij vermogen.  
De conclusie moet zijn dat het pen-
sioen straks een stevige, risicoloze 
basis is. De extra aanvullingen zorgen 
ervoor hoe goed u het hebt. Kortom: 
liever te veel dan te weinig! 
 

Lang leve de AOW 
 
De AOW is een halve eeuw oud. 
Reden voor iets speciaals. Op 5 
november verscheen het jubileumboek 
‘Lang leve de AOW’. Het boek is op de 
50+ beurs aan minister Piet Hein 
Donner overhandigd. Ellie Smolenaars 
schreef het boek in opdracht van de 
ANBO. 

 

 

 
Nederland moet trots zijn op het 
‘nationale basispensioen’. Smolenaars 
wil met het beschrijven van de 
geschiedenis het draagvlak voor de 
AOW behouden. In het begin was de 
AOW een bodempensioen, waarnaast 
mensen moesten blijven werken. In 
1974 werd de AOW een basispensioen 
waarvan ouderen écht konden 
rondkomen. In 1985 kregen ook 
gehuwde vrouwen recht op hun eigen 
AOW.  
Smolenaars concludeert dat de AOW 
ouderen zelfstandig maakt. Het is een 
teken van beschaving dat in je stand 
moet houden.  
 
 
 


