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Nieuwsbrief december 2021
 

 

 Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou. 

 

 

 

 SPF tweedaagse in Limburg  

 Op 14 en 15 oktober jongstleden kwamen we als bestuur, voor het eerst
sinds 2019, twee dagen fysiek bij elkaar om diverse onderwerpen te
bespreken. Hierbij hielden we natuurlijk rekening met alle corona-
maatregelen. Tijdens een gedeelte van het programma waren de leden van
het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht ook te gast. Tijdens
deze twee hei-dagen op locatie in Elsloo spraken we onder andere over het
Nieuwe pensioenakkoord en Duurzaamheid en de gevolgen daarvan voor
SPF. Ook over de gevolgen van het pensioenakkoord voor onze
dienstverlener DPS spraken we.

 

 
  Lees hier verder  

 

 Gemak dient de mens - ook in 'Mijn SPF
Pensioen'

 

 Velen van jullie weten de weg naar ‘Mijn SPF Pensioen’ op onze website al
te vinden. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar kan het portaal
gebruikersvriendelijker? Uit het eerder door SPF uitgevoerde
deelnemersonderzoek blijkt dat jullie op zoek zijn naar nog meer gemak. Als
pensioenfonds zijn we altijd op zoek naar verbeteringen en dit keer speciaal
voor het ‘Mijn SPF Pensioen’.

 

 
  Lees hier verder  
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 Gevaren op de weg naar een goed
pensioen

 

 Net zoals in het leven zijn er ook bij pensioen gevaren voordat je kunt
genieten van een welverdiend pensioen. Die gevaren zitten op een breed
gebied van beleggingsrisico’s tot, wat je de laatste tijd veel hoort,
cyberrisico’s. Maar ook het risico dat het fonds niet kan voldoen aan de
verwachtingen van jullie als deelnemers.

 

 
  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 zijn jouw behoeftes?  

 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 (zie daarvoor het artikel op de website of in de
nieuwsbrief van oktober 2021). 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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