Als dit bericht niet goed weergegeven wordt, klik hier om het online te bekijken.

Nieuwsbrief december 2020
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Persoonlijke boodschap van onze nieuwe
voorzitter Arnout Korteweg
Arnout, sinds mei van dit jaar onze voorzitter, stelt zich in deze video
persoonlijk voor. Hij kijkt terug op het bijzondere jaar 2020. En kijkt vooruit
naar wat er nog komen gaat.

Kijk de video hier

Luister naar je collega’s! Doen zo’n
pensioengesprek!
Eind oktober en begin november hielden we de pensioengesprekken 40, 50 en 60 jaar die SABIC via
SPF aanbiedt. Door de coronamaatregelen dit keer niet op locatie maar via Microsoft Teams. Meer
dan 50 van je collega’s hebben een gesprek gehad. En meer dan 30 hebben een evaluatieformulier
ingevuld. 100% van deze collega’s beoordeelden het gesprek Goed tot Zeer Goed, waarbij het
percentage 68% voor Zeer Goed werd gehaald.

Lees hier verder

Je leeftijd telt, maar welke leeftijd telt bij je
pensioen?
Vroeger was het een stuk eenvoudiger. Je had de AOW-leeftijd en je
pensioendatum. Voor beide was dat 65 jaar. Nu zijn er zoveel verschillende
leeftijden die gebruikt worden bij je pensioen, dat je door die verschillende
leeftijden je pensioen niet meer ziet!

Lees hier verder

Geslaagde online heidagen voor het
bestuur
Fysiek bij elkaar komen was geen optie. Dus organiseerde het bestuur dit jaar 2 online heidagen op 15
en 16 oktober. In een aantal digitale sessies werden strategische uitdagingen met elkaar besproken.

Lees hier verder

Pensioenchecker app
Even snel en makkelijk je pensioen checken, net zoals je banksaldo. Dat is
het doel. De pensioenchecker is gemaakt door een samenwerkingsverband
van de Pensioenfederatie en Nederlandse pensioenuitvoerders. Iedereen
die in Nederland pensioen opbouwt kan de app gebruiken. Download de
Pensioenchecker app in Google Play of de App Store.
Wij horen graag wat jij van de Pensioenchecker app vindt.
Ook willen we graag weten of jij denkt dat een specifieke app van SPF
toegevoegde waarde kan hebben. En wat er in die app dan allemaal moet
zitten.
Je antwoorden mail je naar Mark Gerards;
Communicatieteam.DPS@dsm.com.

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.

