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Nieuwsbrief oktober 2021
 

 

 Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou. 

 

 

 

 Heel tevreden over SPF  

 SPF onderzoekt elke twee jaar of deelnemers tevreden zijn over het fonds.
We willen graag weten hoe onze deelnemers over onze dienstverlening en
communicatie denken. En waar nog ruimte voor verbetering is. In het
voorjaar van 2021 voerde een onderzoeksbureau de ‘Benchmark Monitor
Pensioenfondsen’ (BMP) uit. Ook andere ondernemingspensioenfondsen
namen deel. Zo weten we ook hoe goed we het doen ten opzichte van
andere fondsen. We spreken Mark Gerards, communicatieadviseur bij DSM
Pension Services, over de resultaten en het vervolg.

 

 
  Lees hier verder  

 

 René Witjes terug van weggeweest  

 Nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) SPF

Na de oproep van SPF aan alle deelnemers die pensioen opbouwen,
meldden twee kandidaten zich voor de vrijgekomen positie in het VO. Het
bestuur van SPF legt ieder jaar verantwoording af aan het VO over het
beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het VO heeft onder
meer de bevoegdheid daarover een oordeel te geven. Ook beoordeelt het
VO of het beleid en de beleidskeuzes van het bestuur binnen de gemaakte
afspraken en kaders zijn uitgevoerd en of alle belangen van de
verschillende groepen deelnemers evenwichtig zijn afgewogen.

Omdat er twee kandidaten waren, hielden we in juli de verkiezing. 613
stemgerechtigden brachten hun stem uit. Dat is meer dan 21%. René werd
met 371 stemmen gekozen voor het VO. Het VO deed een bindende
voordracht waarna het bestuur René per 1 juli 2021 benoemde als lid van
het VO. Hij volgt Ben Jonker op die op 1 juli afscheid nam.

René is Chemisch Operator/Shiftsupervisor en werkt sinds 1989 bij SABIC
in Bergen op Zoom. Hij is lid van de Ondernemingsraad en was van 2015
tot 2019 al bestuurslid bij SPF.

We bedanken Ben voor zijn bijdrage en inzet voor ons pensioenfonds en
wensen René veel succes toe.

 

 
  
 

https://newsletter.dsm.com/x/?S7Y1Mjf6n2traGFpZvK.yNYQAAA10&Z=-1425982093&X
https://spf-pensioenen.nl/nl#p0
https://spf-pensioenen.nl/nl/nieuwsbrief-artikelen/343,1086/heel-tevreden-over-spf
http://www.spf-pensioenen.nl/contact/v/lang/nl
http://www.spf-pensioenen.nl/contact/v/lang/nl


 Pensioengesprekken 40, 50 en 60 jaar
weer een groot succes

 

 Eind juni en begin juli hielden we weer de pensioengesprekken 40, 50 en 60
jaar die SABIC en SHPP via SPF alle medewerkers aanbiedt. Door de
coronamaatregelen ook dit keer weer via Microsoft Teams. We zagen de
animo gelukkig met meer dan 10% stijgen tegenover vorig jaar. Vorig jaar
was de animo waarschijnlijk lager omdat we allemaal moesten wennen aan
het feit dat door Corona de gesprekken voor het eerst virtueel plaatsvonden.
Nu lijkt het er op dat we allemaal toch wat meer gewend zijn aan deze
virtuele gesprekken. 76 van de collega’s hadden een gesprek. 42 collega’s
vulden een evaluatieformulier in. 100% beoordeelden het gesprek Goed tot
Zeer Goed, waarbij we het percentage 69% voor Zeer Goed haalden.

 

 
  Lees hier verder  

 

 Toets je pensioenkennis!  

 Klik op de button ‘Toets je pensioenkennis’ en test wat jij weet over
pensioen.
Klik op de vraag en kies je antwoord. Je ziet meteen of jouw antwoord goed
is. Dit gebeurt volledig anoniem. We bewaren geen gegevens.

 

 
  Toets je pensioenkennis!  

 

 Wat is je mening over ons?  

 SPF onderzoekt elke twee jaar of deelnemers tevreden zijn over het
pensioenfonds. We willen graag weten hoe onze deelnemers over onze
dienstverlening en communicatie denken. En waar nog ruimte voor
verbetering is. In het voorjaar van 2021 voerde een onderzoeksbureau de
‘Benchmark Monitor Pensioenfondsen’ uit. Daaruit blijkt dat deelnemers over
het algemeen heel tevreden zijn over het fonds. Uiteraard zijn er ook
mogelijkheden voor verbetering. Waar zie jij ruimte voor verbetering?

 

 
  Klik hier en laat het ons weten  

 

  
 

 
 

 

 

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

te melden.
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