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Elske ter Veld houdt van pensioenen

‘Neem eens een pensioenmoment 
voor jezelf’
Tekst Joyce Koster | Fotografie Roel de Vringer

Praten over pensioenen doet Elske ter Veld met glim-

oogjes. ‘Pensioenen zijn leuk’, zegt ze vol overtuiging. 

‘We doen net of het heel ingewikkeld is, maar dat is alleen 

omdat we een uitvlucht willen hebben om ons er niet 

in te verdiepen. Ik heb een goede raad: neem eens een 

pensioenmoment voor jezelf. Je zult zien dat het je 

gemoedsrust geeft.’

Pensioen Algemeen

Elske ter Veld constateerde al jong hoe belangrijk pensioen is. Oma was  

al heel lang weduwe en woonde in bij haar thuis. ‘Ik zag hoe ze op haar 

negentigste voor de vijfde of de zesde keer nieuwe tenen aan haar zwarte 

wollen kousen breidde. Armoe, dat was het.’ 

Je gaat dood of je wordt héél oud

De voormalige vakbondsvrouw en staatssecretaris van Sociale Zaken wordt 

in 2009 65 jaar, maar aan stoppen met werken denkt ze nog lang niet. Ze is 

onder andere voorzitter van Stichting Pensioenkijker.nl. Deze stichting wil dat 

iedereen zich ervan bewust wordt hoe belangrijk pensioen is en dat je bijtijds 

maatregelen moet nemen als je ziet dat je het financieel niet redt na je 

pensionering. Elske kan er niet genoeg op hameren: ‘Pensioen is een 

arbeidsvoorwaarde, dus je moet als werknemer goed onderhandelen als je 

ergens gaat werken of van baan verandert. Vraag je af hoe je ervoor staat qua 

pensioen. Laat je niet verblinden door die leaseauto. Kijk, er zijn maar twee 

risico’s in het leven. Het ene is: je gaat dood. Da’s niet erg, maar je moet je wel 

bekommeren om degenen die afhankelijk van je zijn. Het andere is: je gaat 

niet dood, je wordt vreselijk oud. Als je een spaarpotje hebt, heb je kans dat 

het spaarpotje op is voor je zelf dood bent. In beide gevallen is pensioen heel 

mooi. Want pensioen dekt zowel het risico van kort leven als van lang leven.’ 

‘Alle vrouwen hebben een 

verbrokkeld pensioen’

Ze maakt zich vooral zorgen om de vrouwen. In de politiek bestaat het idee 

dat mannen en vrouwen zelfstandig zijn, dat iedereen zijn eigen inkomen 

heeft en op zichzelf past. Dat is volgens Elske ter Veld (ook statistisch) onzin. 

‘Want als 60 procent van de vrouwen buitenshuis werkt, betekent dit niet dat 

40 procent niet buitenshuis werkt, het betekent dat het steeds een andere  

60 procent is die buitenshuis werkt. Steeds is een deel even aan het arbeids

proces ontrokken, bijvoorbeeld om kinderen op te voeden. Alle vrouwen 

hebben daardoor een verbrokkeld pensioen en grote pensioengaten. De 

vrouwelijke beroepsbevolking heeft onvoldoende pensioen om zichzelf te 
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Van de deelnemersraad 
Het zijn moeilijke tijden voor de deelnemersraad (DNR). Van twee kanten wordt het Algemeen 

Pensioenfonds Wegener geraakt: kelderende beurskoersen en dalende rentes. Voor de 

deelnemersraad (waarin de gekozen vertegenwoordigers zijn benoemd namens de actieve 

deelnemers, gepensioneerden en slapers), is het belangrijker dan ooit om erop te letten dat 

gemiste indexaties niet voorgoed verloren gaan.

In het licht van het onderzoek naar aansluitmogelijkheden van APW en bedrijfsfondsen houdt 

de deelnemersraad strak de vinger aan de pols. Het gevolg van gemiste indexaties zou vooral 

voor de actieve deelnemers van nu rampzalig zijn, want de koopkracht van alleen een nominaal 

gemiddeld inkomen is over 25 tot 30 jaar heel erg iel. Maar ook gepensioneerden merken het 

direct, namelijk in de vorm van een dalende koopkracht van hun pensioen. 

Met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het Wegenerconcern houdt de deelnemersraad 

het personeelsverloop sterk in de gaten. Inkrimping van personeel betekent een vermindering 

van het aantal deelnemers van het pensioenfonds en dus een vermindering van inkomsten, 

tegenover groeiende uitgaven en minder geld om te beleggen. 

Onderzoek wijst uit dat door de kredietcrisis de helft van alle Nederlanders zich zorgen maakt 

over de gevolgen voor hun eigen portemonnee en dat daarbij ‘dagelijkse boodschappen, 

pensioen en toekomst van de kinderen’ worden genoemd. 8 procent geeft aan daar zelfs 

wakker van de liggen, waarvan de helft ‘zorgen over het pensioen’ aangeeft. Toch blijkt dat  

de helft van de Nederlanders geen idee heeft wat de werkelijke gevolgen van de kredietcrisis 

voor zijn oudedagsvoorziening zijn. Dat is een duidelijk signaal dat goede voorlichting van 

het pensioenfonds aan de deelnemers van zeer groot belang is. Wij willen hier ook actief aan 

deelnemen door middel van advisering van het bestuur en deelname in de commissie 

Communicatie.

Hans Berkhout, 

Lid dagelijks bestuur DNR 

Van de Vereniging van Gepensioneerden
Nederland beleeft roerige tijden en dat geldt ook voor Wegenergepensioneerden. De VVG 

roept APW’ers die nog geen lid zijn, op zich aan te sluiten bij onze club van 750 leden,  

want als wij ooit wat kunnen betekenen voor gepensioneerden en vutters dan is het nu wel. 

En nog meer sinds de VVG is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van 

Gepensioneerden (NVOG), waardoor onze stem tot in de Tweede Kamer wordt gehoord.

Sluit je aan bij de VVG en wij gaan nog gemotiveerder verder met het behartigen van  

jullie belangen. Een aanmeldingsformulier is op te vragen door een mail te sturen naar  

l.vdhoeven@hccnet.nl. Als u geen email hebt, kunt u ook bellen met Loe van der Hoeven:  

(0575) 571316.  

En voor de agenda (om niet te vergeten). De algemene vergadering wordt dit jaar als 

experiment − om de opkomst te bevorderen − twee keer gehouden: 15 april in Enschede 

(14.00 uur, bedrijfsrestaurant Wegenervestiging, Getfertsingel 41) en 22 april in Breda  

(14.00 uur, bedrijfsrestaurant Wegenervestiging, Spinveld 55).

Stichting  
Pensioenkijker.nl
In deze stichting hebben werkgevers,  

werknemers, ouderenbonden en pensioen-

fondsen de handen ineengeslagen om 

Nederlanders op de hoogte te houden van 

hun pensioen. Op de site pensioenkijker.nl 

is allerlei informatie te vinden waarmee je 

je pensioen doorgrondt en kun je een en 

ander doorrekenen.

Extra informatie voor deelnemers van 

pensioenfonds APW is te vinden op 

wegenerpensioen.nl. Heb je vragen over  

je persoonlijke situatie, neem dan contact 

op met pensioendesk@wegener.nl.  

Bellen mag ook: (055) 538 85 02

bedruipen en is dus afhankelijk van ander 

inkomen: pensioenuitkering van de man, 

spaargeld of een erfenis. Als de vrouw doodgaat, 

heeft de man zijn eigen pensioen. Als de man 

doodgaat, heeft ze misschien een héél klein 

beetje pensioen van zichzelf en een gedeelte van 

zijn pensioen. Maar als ze pech heeft, is ze niet 

zijn eerste echtgenote en moet ze dus delen met 

zijn ex(en).’

Elskes boodschap is kortom: zorg dat je het weet! 

Het liefst als je jong bent en in ieder geval als er 

iets in je omstandigheden verandert: een nieuwe 

baan, samenwonen of trouwen, een kind op komst. 

Kijk het pensioen van je partner na, kijk na waarop 

je als nabestaande recht hebt. Tel het allemaal op, 

kinderen onder de achttien jaar thuis? Dan krijg je 

ook nog een (heel) klein beetje van de overheid. 

Vraag je af of je het daarmee redt.

Elske vervolgt: ‘Zorg ervoor dat je iets geregeld 

hebt voor de kinderen. Sluit bijvoorbeeld een 

risicoverzekering af voor het geval je overlijdt. 

Reken er niet op dat het voor je geregeld is, want 

dat is niet zo. De Algemene Nabestaandenwet 

(Anw) is voor een beperkte doelgroep en zelfs 

dan is het een schijntje.’ Ze vertelt dat er boven

dien wetsveranderingen in de maak zijn die de 

Anw verder uitkleden. Dat maakt extra duidelijk 

dat je je er na het lezen van dit artikel even in zou 

moeten verdiepen. Denk dan aan Elske, want 

‘Pensioenen zijn leuk!’


