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Pensioennieuws is de nieuwsbrief van 
het Pensioenfonds Atos.  
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 een verzoek per 
e-mail naar: pensioenfonds@atos.net. 
 
De inhoud is samengesteld uit diverse 
bronnen onder verantwoordelijkheid 
van het Pensioenbureau. 
 
Kijk voor meer toelichting op: 
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com. 
 
Alleen aan het pensioenreglement 
kunnen rechten worden ontleend. 
 
 

Inhoud 

 

21 Pensioennieuws 
Nieuwsbrief voor deelnemers Pensioenfonds Atos 

 
Pensioenfonds 

Colofon 
 

Pensioenregeling Atos ML/BP per 1 januari 2014 gesloten 
 

 
 
De pensioenregeling Atos ML/BP is per 1 januari 2014 een gesloten regeling. 
Deze regeling heeft dan geen deelnemers meer die actief pensioen opbouwen. 
Een memorabel moment voor ons als fonds, maar zeker ook voor jou als 
deelnemer of gepensioneerde. 
 
Een gesloten fonds wil niet zeggen dat wij, Stichting Pensioenfonds Atos onze 
deuren sluiten maar dat wij de door jou tot 1 januari 2014 opgebouwde 
pensioenrechten blijven beheren. 

 
Onze website blijft in de lucht en de helpdesk bij onze pensioenuitvoerder 
Syntrus Achmea staat nog steeds tot je beschikking. Daarmee blijven we voor de 
Atos ML/BP regeling aanspreekpunt. 
 
In verband met de nieuwe pensioenregeling van Atos bij Cappital zijn er 
vanzelfsprekend veel vragen gesteld, ook over de gesloten Atos ML/BP regeling. 
De betreffende FAQ vind je ook terug op onze website, onder FAQ – meest 
gestelde vragen.  

 

Ontwikkeling dekkingsgraad! 
 
De actuele dekkinggraad  is met een vertraging van ongeveer 2 weken altijd op de 
website te zien. De laatste stand per januari 2014 is 112.8% 

 

  
Bron: Mercer. 

We zijn op dit moment uit het hersteltraject. De dekkingsgraad is zowel hoger als het minimum 

vereist vermogen (ongeveer 105%) en het vereist eigen vermogen (ongeveer 108%). Dit moeten 

we nog tot 1 juli volhouden en dan is het herstelplan niet meer van toepassing. De kans op 

kortingen in de toekomst wordt dan weer een stukje kleiner; mocht het nu even tegenzitten dan 

mogen we weer 3 jaar de tijd nemen voor herstel. 
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FAQ’s 

 

“Blijft de pensioenrichtleeftijd 65 jaar in de oude ‘Atos 
ML/BP regeling’  of wordt deze ook 67?” 
 
De standaard pensioenleeftijd in Atos ML/BP blijft 65 jaar.  
Wel is het mogelijk om de pensioeningangsdatum uit te 
stellen tot maximaal 67 jaar. Je hebt dus de mogelijkheid 
het Atos ML/BP pensioen tegelijk met het pensioen uit de 
nieuwe regeling in te laten gaan. Je dient dit tijdig aan te 
geven bij de pensioenuitvoerder Syntrus Achmea. 
 
“Blijft de beschikbare premieregeling in de Atos 
ML/BP regeling bestaan?” 
 
Ja. Er wordt uiteraard geen nieuwe premie meer gestort. 
De deelnemer behoudt de mogelijkheden om de 
beleggingsmix aan te passen. Het formulier vind je op 
onze website. 
 
“Hoe kan ik de waarde van mijn kapitaal in de 
beschikbare premieregeling in Atos ML/BP bepalen?” 
 
Op het kwartaaloverzicht van het 4

e
 kwartaal 2013 staan 

de aantallen units (eindstand) vermeld van de 
beleggingsfondsen waarin je participeert. 
Deze aantallen units kun je vermenigvuldigen met de 
laatst bekende koersen van de betreffende 
beleggingsfondsen. Deze koersen worden wekelijks 
gepubliceerd op onze website. 
 

 

“Wat zijn de gevolgen voor UPO’s en andere 
communicatie en informatie?” 
 
Omdat de opbouw van je pensioen bij het pensioenfonds 
stopt, word je in plaats van een actieve deelnemer een 
gewezen deelnemer, ook wel ‘slaper’ genoemd. 
In 2014 ontvangt iedereen die per 01-01-2014 gewezen 
deelnemer/slaper is geworden gewoon weer een Uniform 
Pensioen Overzicht (UPO), In de jaren daarna krijg je het 
UPO nog maar 1 x per 5 jaar. Maar iedereen kan dagelijks 
zijn pensioenrechten inzien op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl 
 
Het kwartaaloverzicht met informatie over je aantallen 
units in de beleggingsfondsen in de Atos BP regeling wordt 
vanaf 2014 een jaaroverzicht. In september van elk jaar 
vindt een zogenaamde ‘rebalance’ plaats in verband met je 
deelname aan het beleggingsprofiel Life Cycle. Het 
jaaroverzicht wordt na de ‘rebalance’ verzonden. 

 
Wat betreft de overige communicatie zullen we je in de 
toekomst, ook om de kosten zo laag mogelijk te houden, 
zoveel mogelijk blijven berichten door middel van onze 
website: www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com via Source 

en per e-mail. 
 
 

Hier alvast een aantal van deze FAQ’s: 

Ook via ons bestuurslid Arend van Buuren bereikten 
ons nog een aantal aanvullende vragen: 

 
“Loopt het fonds nu niet zo leeg, dat er voor 
jongeren niets meer overblijft?” 
 
Nee,dat is niet het geval. Het pensioenfonds heeft nu 
een ruime voorziening waaruit de toekomstige 
pensioenen worden betaald. Dus ook de pensioenen 
van de jongeren. 

 
“Moet ik mijn geld nu uit het fonds halen?” 
 
Premiestortingen met het label pensioen mogen 
(wettelijk) niet worden aangewend voor overige zaken. 
Stichting Pensioenfonds blijft de door jou tot 1 januari 
2014 opgebouwde pensioenrechten beheren. 
Is er sprake van een klein pensioen (minder dan 458,06 
euro per jaar) dan kan het pensioenfonds of jij voor 
afkoop kiezen (via Syntrus Achmea zal je automatisch 
een opgave ontvangen).  
 
“Nu het een gesloten fonds is, kan ik het wel 
vergeten.” 
 
Het bestuur denkt dat we door de extra bijstortingen van 
Atos, door de sterk verbeterde dekkingsgraad en door 
goede beleggingsrendementen, de komende jaren in 
staat moeten zijn het fonds een gezonde en goede 
buffer te bezorgen.  
 

 
 

 

 

 
 

Hoe kun je het pensioenfonds bereiken? 
 

 

+31 88 265 6968 

 
Pensioenfonds@atos.net 

 
www.pensioenfonds.nl.atosorigin.com 

Stichting Pensioenfonds Atos 
Gebouw Quarters 4R 
Papendorpseweg 93 

3528 BJ Utrecht 
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Pensioennieuws 

Kunnen senioren geen hypotheek krijgen? 

  
Huizenkopers ouder dan 60 jaar merken dat ze 
meer moeite hebben met het afsluiten van een 
hypotheek. Begin oktober vorig jaar vertelde 
presentatrice Patricia Paay (64 jaar) dat ABN Amro 
haar te oud vond en dat ze daarom geen hypotheek 
kon krijgen. Zijn banken echt zo streng voor 
ouderen? 
 
Dat Patricia Paay door haar leeftijd moeite heeft om 
een hypotheek af te sluiten is niet vreemd. Voor 
ouderen zijn er tal van obstakels. 

  
Overlijdensrisicoverzekering niet haalbaar voor 
ouderen 
De eerste is de overlijdensrisicoverzekering. Banken 
willen graag dat huizenkopers deze verzekering 
afsluiten bij de hypotheek. Als hij/zij komt te overlijden, 
komt er een bedrag vrij waarmee de hypotheek 
afgelost kan worden. Omdat er naarmate de leeftijd 
vordert een steeds grotere kans is dat de huiseigenaar 
overlijdt, wordt de overlijdensrisicoverzekering steeds 
duurder. Verzekeraars hanteren vaak een maximum 
eindleeftijd van 75 jaar. Stel dat je dus op je 65e een 
hypotheek af wilt sluiten met een looptijd van 20 jaar, 
dan kun je niet voor dezelfde looptijd een verzekering 
krijgen. Er zijn genoeg banken die ook hypotheken 
aanbieden zonder overlijdensrisicoverzekering. Maar 
dan willen ze wel minder geld uitlenen, tot bijvoorbeeld 
90 procent van de woningwaarde. Dan is die 10 
procent als het ware een verzekering. 

  
Bank houdt rekening met pensioenleeftijd 
Het ontbreken van een overlijdensrisicoverzekering is 
niet de enige reden waarom ouderen een minder hoge 
hypotheek kunnen krijgen. Banken moeten volgens de 
gedragscode rekening houden met inkomensdalingen 
in de komende tien jaar. Ouder dan 55 jaar, wordt er 
dus ook naar uw pensioen gekeken. De meeste 
mensen verwachten een lager pensioen dan hun 
huidige inkomen en kunnen daardoor dus minder 
lenen. Het kan zijn dat Patricia Paay tot na haar 65e 
door wil werken, maar daar heeft de bank geen 
boodschap aan. 

  
Onzekere pensioenen tellen niet mee 
Bovendien worden 'onzekere pensioenen' (opgebouwd 
via bijvoorbeeld lijfrentepolissen of 
bankspaarrekeningen) in tegenstelling tot de opbouw 
bij een pensioenfonds niet meegerekend door de 
bank, vertelt Harrie-Jan van Nunen, adviseur bij De 
Financiële Makelaar en tevens columnist op 
OverGeld.nl. "Het kan zijn dat u op die manier een flink 
pensioen heeft opgebouwd (dat komt vaak voor bij 
ondernemers), maar daar houdt de bank dus geen 
rekening mee." 

  
  

 

 
 
Minder hypotheekrenteaftrek voor ouderen 
Als gepensioneerde ga je minder inkomstenbelasting betalen. 
Iemand met een bruto jaarinkomen van € 19.645 tot € 33.555 
euro betaalt bijvoorbeeld voor de AOW-leeftijd 42 procent 
belasting. Maar als hij na zijn AOW- leeftijd ook nog tot die 
inkomenscategorie behoort, nog maar 24,10 procent. Dit is 
prettig, maar het betekent ook dat u een lager tarief aan 
hypotheekrente kunt aftrekken. Van Nunen: "Hierdoor kan een 
huizenbezitter voor pensionering gemiddeld 4,3 keer zijn 
jaarinkomen lenen en na zijn pensionering nog maar 3,7 keer 
zijn jaarinkomen." 
 
Het kan zijn dat je met je huidige inkomen 250.000 euro kunt 
lenen, maar zes jaar later bij pensionering nog maar 150.000 
euro. Dan wil de bank de hypotheek van 250.000 euro 
misschien wel aanbieden, maar dan moet u wel binnen zes 
jaar 100.000 euro aflossen. Dit is voor veel mensen geen 
reële optie. 
 
Weinig mogelijkheden voor ouderen 
Volgens Van Nunen geven banken weinig informatie over 
hypotheekverstrekking onder senioren. "Nu alle babyboomers 
de leeftijd van 60 jaar bereiken, is het belangrijk dat banken 
met gepaste producten komen. Want door alle eerder 
genoemde obstakels is een hypotheek voor veel ouderen 
onaantrekkelijk of zelfs onhaalbaar. Huren is voor hen 
geregeld makkelijker, maar wel duurder. Wellicht moeten de 
ouderen van nu voor een betaalbare woning dan toch bij hun 
kinderen aankloppen." 
 
Uit de Telegraaf: 
‘’Het vechten en doorzetten is uiteindelijk beloond. Ik ben zo trots, want ik heb 
nu voor het eerst van mijn leven een eigen plekje’'. Maar het is helemaal niet 
de Duitse bank die Paay de benodigde hypotheek heeft verstrekt. 
 
De website ‘’Bekende Buren’’ ontdekte namelijk dat de hypotheek helemaal 
niet door een Duitse bank is verstrekt. Het is de eigenaresse zelf ofwel de 
verkoopster van het huis, die haar reddende engel blijkt te zijn. 
 
Zij heeft namelijk, volgens de gegevens in het Kadaster, de hypotheek 
verleend en niet een bank. 
 
Het is de verkoopster die Patricia Paay heeft gered en het mogelijk heeft 
gemaakt dat zij alsnog het huis kon kopen. De koopsom bedroeg overigens 
410.000,- euro. Paay heeft dus zelf 110.000,- euro op tafel moeten brengen.  
 
Het is al met al een verrassende wending in deze zaak en navraag leert dat 
de bewuste Duitse bank echt op het allerlaatste moment besloot om de 
hypotheek niet te geven. Paay zal de eigenaresse eeuwig dankbaar zijn!!’’ 

 
(Bron: Telegraaf) 

 



 N i e u w s b r i e f  v o o r  d e e l n e m e r s  P e n s i o e n f o n d s  A t o s  | 4 

 

Nr. 21, maart 2014 

 

 

   
 

Hieronder staat een kleine greep uit de onderwerpen welke de afgelopen periode op de agenda 
van de bestuursvergaderingen van het pensioenfonds hebben gestaan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Verhoging pensioendatum: 

Om het mogelijk te maken de pensioendatum uit te 
stellen tot na 65 jaar, heeft het bestuur besloten om de 
mogelijkheid te bieden om het pensioen uit te stellen. 
Dus de pensioenleeftijd blijft 65 jaar, maar je kan het 
uitstellen. Zodoende kan je het pensioen als je dat wil in 
de pas laten lopen met de nieuwe pensioenregeling van 
Atos en de steeds toenemende AOW-leeftijd.  
 

Keuze Visitatiecommissie: 

Het pensioenfonds geeft uitvoering aan het intern 
toezicht middels een visitatiecommissie. Het bestuur 
heeft de visitatie voor 2014 besproken en haar keuze 
gemaakt voor VCHolland. VCHolland heeft het voordeel 
dat zij bekend is met het fonds vanwege de eerdere 
visitatie en heeft een voor het pensioenfonds 
interessante “vervolg-visitatie-tool”. VCHolland zal de 
visitatie in 2014 met een brede invalshoek uitvoeren. 
Het interne toezicht door middel van visitaties in de 
komende jaren kan daarna meer themagericht worden 
uitgevoerd.  

 

 
 

 

ALM studie: 

Een Asset- Liability Management (ALM) studie wordt 
gebruikt bij pensioenfondsen om inzicht te verkrijgen in 
de mogelijke ontwikkeling van de bezittingen en de 
verplichtingen. Het uiteindelijke doel van ALM-studie is 
het verkrijgen van een groter inzicht in de kansen dat de 
waardeontwikkelingen aan beide kanten van de balans 
van een pensioenfonds zo veel mogelijk gelijk op lopen. 
Bij een ALM-studie tracht men te modelleren hoe de  
ontwikkeling van die onderdelen zal kunnen zijn bij 
verschillende macro-economische scenario's. 
 
Vervolg op pagina 5 
 

 

Werkgeversaangelegenheden: 

Werkgever Atos heeft besloten om per 1 januari 2014 over 
te stappen naar een nieuwe pensioenregeling bij Cappital. 
Gevolg hiervan is dat het pensioenfonds Atos een gesloten 
fonds wordt. Het bestuur is met werkgever Atos 
overeenkomsten aangegaan m.b.t. de financiële afwikkeling 
van het herstelplan en de uitvoeringsovereenkomst. Het  
bestuur heeft ook een lijst vastgesteld en besproken inzake 
alle operationele issues die bij de overgang spelen. Op de 
lijst zijn ook de afspraken tussen het pensioenfonds en 
werkgever Atos opgenomen over de overgang van de oude 
pensioenregeling naar de nieuwe. 
 

Opzet nieuw pensioenbestuur in het kader van de 
wet versterking bestuur pensioenfondsen:  

Per 1 juli 2014 moeten pensioenfondsen voldoen aan de 
nieuwe wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen. De wet 
verandert weinig voor ons pensioenfonds, dat al 
grotendeels georganiseerd was als onafhankelijk, goede 
verantwoording en intern toezicht. Bestuursleden werden al 
getoetst door het zittende bestuur, maar worden voortaan 
ook door het bestuur benoemd. De Deelnemersraad 
verdwijnt. De vertegenwoordigers van de slapers en de 
gepensioneerden in het bestuur worden voorgedragen door 
een nieuw verkozen en vergroot Verantwoordingsorgaan. 
Het bestuur heeft voorkeur voor een Verantwoordings-
orgaan bestaande uit 7 personen: 1 vertegenwoordiger van 
de werkgever, 2 gepensioneerden en 4 leden namens de 
slapers. Het bestuur heeft deze voorkeuren voor advies 
naar de Deelnemersraad en het huidige 
Verantwoordingsorgaan en ter informatie aan Atos 
gezonden.  

Communicatie:  

Het bestuur heeft, op verzoek van werkgever Atos, besloten 
haar medewerking te verlenen aan de 
personeelsbijeenkomsten welke zijn georganiseerd 
vanwege de overgang bij Atos naar een nieuwe 
pensioenregeling per 1 januari 2014. Het bestuur heeft ook 
de conceptbrieven van het pensioenfonds aan deelnemers, 
gewezen deelnemers en gepensioneerden over de laatste 
ontwikkelingen bij het pensioenfonds besproken; de brieven 
zijn inmiddels aan de betrokkenen verzonden.  
 

Nieuws van de bestuurstafel 
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Nieuws van de bestuurstafel 

 
Vervolg pagina 4 

 
In de bestuursvergadering van februari heeft het bestuur de 
eind-presentatie van Triple A Risk Finance, die de ALM-
studie voor het pensioenfonds heeft uitgevoerd, besproken. 
De voornaamste doelstelling van inrichting van de 
beleggingen is het mogelijk te maken dat het pensioenfonds 
op de pensioenen een toeslag (indexatie) kan verlenen. De 
ALM-studie toont aan dat een verruiming van het 
risicobudget een grotere kans op toeslagverlening geeft. Een 
hoger risicobudget geeft ook meer kans op onderdekking, 
daarom kiest het pensioenfonds voor een dynamisch budget. 
Het beleid zal gestuurd vanuit 2 pijlers: anti cyclisch 
beleggen en op basis van een dynamisch risicobudget. Het 
beheersingsvraagstuk zal verder worden uitgewerkt in een 
voorstel voor het te voeren beleidskader.  
 

 
Indexatiebesluit 2014: 

In de december vergadering heeft het bestuur het 
principebesluit genomen om, gezien de financiële situatie bij 
het fonds, per 1 januari 2014 geen toeslag (indexatie) te 
verlenen op de opgebouwde pensioenrechten en 
pensioenuitkeringen. Bij de vaststelling van het jaarverslag 
over 2013 zal het bestuur een definitief besluit nemen 

 

Evaluatie Herstelplan: 

In de bestuursvergadering van februari heeft het bestuur de 
evaluatie van het (aflopende) herstelplan besproken. Er is 
per 31-12-2013, gezien de stand van de dekkingsgraad, 
geen reserve- en dekkingstekort meer. Bij de beëindiging van 
het herstelplan heeft het pensioenfonds geen eindkorting 
nodig om op het minimaal vereiste vermogen uit te komen. 
Het bestuur heeft zodoende besloten dat geen 
kortingsmaatregel hoeft te worden aangekondigd. 

 

 

 

Begroting en Liquiditeitsplanning 2014: 

De begroting van het pensioenfonds is voor 2014 naar 
beneden bijgesteld. Reden voor de bijstelling is dat het 
bestuur verwacht dat vanwege de sluiting van het 
pensioenfonds per 31-12-2013 de uitvoeringskosten 
van de pensioenregelingen in de toekomst zullen 
dalen. Omdat er vanaf 2014 bij het pensioenfonds 
geen maandelijkse premie van de werkgever meer 
binnenkomt, is de liquiditeitsplanning voor 2014 
veranderd ten opzichte van die voor 2013. De 
uitvoeringskosten en pensioenuitgaven zijn redelijk 
goed te plannen. Hoeveel de impact is van uitgaande 
waardeoverdrachten is niet nauwkeurig te voorspellen. 
Het fonds draagt derhalve zorg voor een goed 
liquiditeitsbeleid; een goede liquiditeitsplanning is 
daarbij een hulpmiddel dat gebruikt wordt. 

 

 

 

 

Uit het onderzoek ' Hoe gaat Nederland om met 
pensioen?' van Delta Lloyd blijkt dat twee derde 
van de Nederlandse werknemers geen maatregelen 
neemt om langer door te kunnen werken. 

 

 

Ingrid de Graaf, algemeen directeur commerciële divisie 

Delta Lloyd: ‘Uit recente CBS cijfers blijkt dat de gemiddelde 

pensioenleeftijd in 2013 gestegen is naar 63,9. De 

verwachting is dat deze stijging zich ook de komende jaren 

doorzet, omdat de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar is 

gegaan en zal blijven stijgen omdat we allemaal ouder 

worden. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers het belang 

van een goede voorbereiding op langer doorwerken breed 

onderkennen, maar dat slechts een klein deel van hen 

maatregelen neemt. 

Zo'n driekwart van de werknemers vindt het wél belangrijk 

dat werkgevers en werknemers zich nu al voorbereiden op 

langer doorwerken. Slechts 12 % neemt nu al maatregelen. 

Jonge werknemers (2,5%) bereiden zich minder voor dan 

oudere werknemers (19,4%). 

Bron: Personeel@beloning 
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Pensioennieuws 

Ex-topman (77) bakt hamburgers bij gebrek aan 
pensioen. 59 procent van de Amerikanen heeft geen 
pensioen...  
 

Probleem met de dag groter 
 

Tom Palome was vice-president marketing bij 
tandenborstelfabrikant Oral-B. Hij verdiende goed, 
loste zijn hypotheek af maar spaarde te weinig. Dat 
belegde spaargeld, 90.000 dollar, ging in rook op bij 
het begin van de financiële crisis van 2008. Nu is hij 
77 en heeft hij twee baantjes. Hij bakt hamburgers en 
is standwerker. 
 
Het verhaal van Tom Malone staat in schril contrast tot de 
heersende opvatting dat in de VS gepensioneerde 
babyboomers op hun oude dag een vorstelijk leven leiden 
met een riant inkomen. Volgens persbureau Bloomberg is 
de werkelijkheid anders en jagen de ouderen op baantjes 
om de magere sociale uitkeringen aan te vullen.  
Wie een goed pensioen wil hebben moet tijdens zijn 
werkzame leven tien tot twintig keer zijn jaarinkomen bij 
elkaar gespaard hebben. In de VS is dat vrijwel niemand 
gelukt. De financiële crisis deed de rest. 59 procent van 
de Amerikanen boven de 65 heeft geen pensioen. En dat 
aantal gaat de komende jaren alleen maar groeien omdat 
de generatie die nu 65 wordt de eerste is die geacht 
werd hun pensioen zelf te regelen. In de praktijk is dat 
weinig gebeurd.  
 
 

 
 

 
http://www.joop.nl/economie/detail/browse/2/artikel/23024
_ex_topman_77_bakt_hamburgers_bij_gebrek_aan_pen
sioen/ 

 
 

(Bron: Joop.nl) 

 
 
 

Jongeren voelen zich niet verantwoordelijk voor 
pensioen.  

 
 
Het grootste deel van de jongeren tussen de 18 en 25 
jaar voelt zich niet verantwoordelijk voor hun eigen 
pensioen. 
 
Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van 
Pensioen en Jongeren. Slechts 15 procent van de 
werkende jongeren blijkt zich geheel verantwoordelijk te 
voelen voor hun pensioen. Iets meer dan een kwart voelt 
zich voor de helft verantwoordelijk en nog eens een op de 
vier legt de verantwoordelijkheid grotendeels bij anderen. 
Ook blijken negen van de tien jongeren niet open te staan 
voor pensioeninformatie. Jongeren doen ook weinig moeite 
om het heft over hun pensioen in eigen handen te nemen. 
Twee derde van de jongeren zegt hier geen moeite voor te 
doen. Slecht bij een kleine groep blijkt er interesse te 
bestaan. Van de werkende jongeren zegt 7 procent hun 
pensioenoverzicht te bekijken en zich af te vragen of het 
pensioen in de toekomst wel toereikend zal zijn. 60 procent 
zegt een globale blik te werpen op hun pensioenoverzicht. 
 
Discussie 
Twee derde van de jongeren blijkt daarnaast de discussie 
over het pensioenstelsel niet te volgen. Desondanks wil 40 
procent wel meedoen aan het pensioendebat. Volgens 
Laurens Oosting van Pensioen voor Jongeren komt dit 
omdat het ‘’in het achterhoofd van jongeren toch wel 
knaagt’’. ‘’Hoewel het een ver van hun bed show is, merk ik 
dat jongeren toch in hun achterhoofd wel vinden dat er iets 
niet helemaal goed gaat. De media staat er vol mee en dat 
lezen jongeren ook’’, zo zegt hij tegen NU.nl. Omdat 
jongeren weinig vertrouwen hebben in politiek, organiseert 
Pensioen voor Jongeren een bijeenkomst voor jong 
vertegenwoordigers van politieke partijen, vakbonden en 
bedrijfsverenigingen. ’Het doel is om antwoord te krijgen op 
de vragen hoe we jongeren kunnen mobiliseren en hoe we 
vervolgens onze stem kunnen laten doorklinken in het 
pensioendebat’’, aldus Oosting. 
 
(Bron. NU.nl) 
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Vragen aanV 
 

 

Denk je wel eens na over je pensioen en hoe ziet jouw gedroomde pensioen eruit? 
 
Nadenken over pensioen doe ik weleens en dan in de trend van waar ga ik mij eigenlijk op storten als ik uitgewerkt 
ben? Dat zal waarschijnlijk vrijwilligerswerk worden omdat ik vind dat je je daar heel verdienstelijk mee kan maken in 
onze maatschappij. Daarnaast wil ik uiteraard ook “echte” vrije tijd hebben om de dingen te doen waar ik nu weinig tijd 
voor heb en daarbij denk ik aan lekker reizen en daar meer tijd voor nemen dan die paar weken die ik nu per jaar heb. 
Met de camper door Europa spreekt me zeer aan maar ook, klinkt misschien cliché, meer genieten van wat het leven 
allemaal heeft te bieden.  

 

 
Kun je heel kort iets over jezelf vertellen? 
 
Mijn naam is Geert Meijer en ben een sportieve en graag 
werkende jongeman. Ik heb graag mensen om mij heen 
maar kan bijvoorbeeld ook heel goed alleen mijn tijd 
doorbrengen. Ik ben gelukkig getrouwd en wij hebben 2 
kinderen (9 en 14 jaar). Ik woon in de enige stad van 
Nederland waar een Dolfinarium aanwezig is (Harderwijk).  
  

 
Wat doe je bij Atos en hoelang al? 
 
Al bijna 25 jaar werk ik bij dit bedrijf. Ik ben begonnen als 
salarisadministrateur, vervolgens opgeklommen naar de 
functie van Manager Centrale Personeelsadministratie en 
nu als Manager van PeoplePoint een onderdeel van het 
HR Shared Service Center van Atos. Ik werk hier met veel 
plezier vanwege de fijne en inspirerende collega’s en 
daarnaast boeit mij het werken binnen een steeds weer 
veranderde HR wereld.  
 

 
Heb je naast je werk bij Atos nog een hobby 
of passie? 
 
Naast mijn werk sport ik veel. Teakwon-do is mijn 
hoofdsport en daarnaast squash en loop ik wekelijks hard 
(max. 10 kilometer).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


