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Zó blijf je bij over jouw pensioen!

THEMA: NIEUWKOMERS

Geen zorgen over later

Regel je pensioen
gelijk goed

BLIKVANGER

Nachtwerk op de A59
MIJN PENSIOENLEEFTIJD

Kan ik eerder of later
met pensioen?
INNOVATIE

Zo ziet de bouw er
in de toekomst uit

UITVOERING

Blikvanger

Freesmij is het grootste bedrijf
in zijn soort in de Benelux. Er
werken honderd machinisten. Die
zijn gewend om veel ’s nachts en
in het weekend te werken. Het
verkeer moet immers zo weinig
mogelijk worden gehinderd. Aan
de A59 werken zestien man in
twee ploegen. Het totale werk
beslaat twee weekenden.

Onderhoud A59 Den Bosch–Oss
Dag in dag uit raast het verkeer over de A59 tussen Den Bosch en Oss.
Maar nu even niet. Automobilisten worden omgeleid want de weg is, na
tien jaar, toe aan groot onderhoud.
F O T O G R A F I E : J A A P VA N D E N B E U K E L

NACHTWERK

BAM Wegen brengt een nieuwe laag
ZOAB aan. Maar eerst schrapen de
mannen en machines van Freesmij een
laag van het asfalt af. Op een traject van
8,2 kilometer, wel 5,5 centimeter. 'Dan
heb je het over 120.000 vierkante meter
ofwel 13.000 ton asfalt. Dat is de oppervlakte van bijna 25 voetbalvelden , zegt
regioleider Maurice Derckx (43). 'Dat
doen we tussen vrijdagavond half tien en
zaterdagmiddag vijf uur.’

GROTE JONGENS

Een routineklus? ‘Eigenlijk wel, al komt
het maar zelden voor dat we onze drie
grootste machines tegelijk inzetten.
Dat is echt uniek!’ Derckx doelt op de
inzet van drie W3800-machines en
een W2100-machine. ‘Deze kolossen
(W3800) frezen het asfalt over een
breedte van 3,80 meter. Voor het
kleinere werk, als het recht maken van
kanten, worden ze bijgestaan door
kleinere machines.

FACTS

Opdrachtgever:
Poort van Den Bosch A59
Hoofdaannemer:
BAM Wegen, regio Zuidoost
Uitvoerder:
Freesmij
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Je pensioen goed regelen:

waar moet je op letten?
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‘Ik kijk weleens in mijn
pensioenoverzicht.
Als het zo blijft
kan ik het er prima
mee redden.’

‘Duurzaam beheer
en duurzaam gebruik
zijn minstens zo
belangrijk.’

DE BOUW VAN
DE TOEKOMST

‘De omstandigheden

schreeuwen
om vernieuwing’

MIJN
PENSIOEN

Q UIZ

PUZZEL

SCHAFTTIJD

‘Op vrijdag
scoren we een
frietje of halen
we döner.’

‘A

ls ik met pensioen ga,
ben ik veertig uur per
week op het clubhuis van
muziekvereniging Door
Vriendschap Sterk (DVS, red.) in
Katwijk te vinden. Dat ben ik nu eigenlijk
ook al. Ik ben jeugdbegeleider bij dit
fanfareorkest. Over mijn pensioen maak
ik mij geen zorgen. Ja, als ik de cijfers zie,
vraag ik mij weleens af hoe alles er met
inflatie over twintig jaar uit zal zien.
Karig, denk ik. Maar gelukkig heb ik
meerdere appeltjes voor de dorst.
Ik verbaas mij vaak over collega’s die dan
wéér een nieuwe auto hebben gekocht.
“Op afbetaling”, zeggen ze dan. Ik heb
altijd geleerd dat je eerst moet sparen
voor je iets koopt, dat geldt net zo goed
voor je pensioen. Toen ik zeevarend was,
deed ik het al, als 16-jarige. Toen kocht ik
aandelen van Nederlandse bedrijven. Zo
heb ik heel mijn leven, naast mijn pensioen
dat ik opbouw via mijn contracten, zelf
extra gespaard. Aandelen, fondsen of
gewoon geld op de bank zetten. Ik ben
volgens mij wel een uitzondering, ja.
Veel van mijn collega’s beginnen er vlak
voor hun pensioen pas over na te denken.
Ach ja, iedereen doet het op zijn
eigen manier.
Ik ben tunnelstelleur. Kort gezegd
betekent dat dat ik tunnels ‘stel’. Een
tunnel is een stalen kist waarbij je de
wanden en het plafond in één keer stort.
Is dit gestort, dan kun je de tunnel eruit
trekken en ergens boven op of naast
plaatsen. Een specialisme, ja. Daardoor
heb ik altijd wel werk gehad. Ik heb na
de crisis heel even thuisgezeten, totdat
Van Muijen Betonbouw mij belde. Ik hoop
daar tot het einde van mijn carrière te
blijven. We zijn nu bezig met een nieuw
Van der Valk-hotel in Amsterdam, van
achttien verdiepingen hoog. Voor mij kan
het niet hoog genoeg zijn. Ik zou weleens
een wolkenkrabber van 300 meter hoog
willen bouwen. Dat is toch mooi, dat als je
dan met vakantie gaat en er met de auto
langsrijdt, dat jíj dat dan hebt gebouwd.
Ja toch?’

Jaap de Jong (44, Van Muijen
Betonbouw) hoopt ooit
een wolkenkrabber van
300 meter hoog te bouwen.
Zijn pensioen? Daar is hij al
volop mee bezig.

juli
2017
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‘Ik heb heel
mijn leven, naast
mijn pensioen dat
ik opbouw via mijn
contracten, zelf
extra gespaard.’

‘Ik heb
meerdere appeltjes
voor de dorst’
FOTOG R AFIE: MARCEL BAKKER
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DUURZAAM

Een pluim voor The Hague WTC

Duurzaam
investeren door
bpfBOUW
BpfBOUW investeert het geld dat de deelnemers
inleggen onder andere in bouwprojecten. Uit principe
zijn dat alleen duurzame bouwprojecten. Zo ook in
de verbouwing van The Hague World Trade Center.
Daar wordt niet op gas gestookt maar is er warmtekoudeopslag in de grond bijvoorbeeld.

T

T E K S T: E L S W I E G A N T

he Hague World Trade Center
van Bouwinvest ontving onlangs
het duurzaamheidscertificaat
BREEAM-NL In-Use Excellent.
Het gebouw is het enige in zijn
soort met die erkenning in
Nederland. Het bijna twaalf jaar oude WTC in
de Hofstad kreeg vorig jaar een ingrijpende
opknapbeurt. Bouwinvest gaf de opdracht tot
het verplaatsen en het moderniseren van de
hoofdentree, het uitbreiden van het Conference
Center en er kwamen nieuwe functies bij, zoals
een bar-brasserie. De modernisering was
de kans om duurzaam te renoveren, vertelt
Bernardo Korenberg, manager duurzaamheid
bij Bouwinvest.

Waar zit die duurzaamheid van The Hague
WTC dan in?
‘Ik noem een paar voorbeelden. Er wordt niet
op gas gestookt. Er is een warmte-koudeopslag
in de grond waarmee het gebouw ’s winters
warm en ’s zomers koel wordt gehouden.
In de parkeergarage zijn oplaadpalen voor
elektrische auto’s. Het afval wordt gescheiden
en gerecycled. Elke huurder heeft een eigen
energiemeter, waarmee hij zijn verbruik kan
monitoren en aanpassen. Er is bewegingsdetec
tie, waardoor het licht automatisch uitgaat als je
een ruimte verlaat. Maar bij dit certificaat gaat

Het interieur van The Hague WTC

‘Het is niet een
kwestie van:
gebouw
neerzetten,
klaar!’

gebouwen minimaal een Energielabel C
hebben. Ruim 80% van onze kantoor
gebouwen heeft dat al.’

het ook om het gebruik. Het is niet een kwestie
van: gebouw neerzetten, klaar! Duurzaam
beheer en duurzaam gebruik zijn minstens zo
belangrijk. Als je in de zomer alle ramen tegen
elkaar openzet, haal je niet het optimale effect
uit je duurzame gebouw. Want daarmee breng
je de klimaathuishouding in de war.’

Wat betekent duurzaam bouwen voor jullie?
‘Duurzaamheid betekent voor ons dat we gebouwen toekomstbestendig maken én houden.
Dat we kwaliteit toevoegen en inspelen op de
wensen van huurders en gebruikers. Dat ze
zich er comfortabel kunnen voelen. Daardoor
is en blijft ons vastgoed een aantrekkelijke
belegging. Zoals voor bpfBOUW. We beperken
bovendien het risico voor onze investeerders,
omdat we vooruitlopen op wettelijke eisen rond
duurzaamheid. In 2023 bijvoorbeeld moeten

BERNARDO KORENBERG

‘Duurzaamheid
is nooit af, het is
continu verbeteren
en vernieuwen’

Moesten jullie er veel voor doen om het
certificaat binnen te halen?
‘Ja, we hebben er met een heel team een
paar maanden aan gewerkt. Je moet enorm
veel bewijzen overleggen. Een dik dossier
met gegevens over allerlei aspecten van
het gebouw, over toeleveranciers, onderhoudspartners en over de tevredenheid
van huurders onder meer. Samenwerking
is belangrijk. Daarmee maak je verduur
zaming ieders verantwoordelijkheid. Het is
ook niet eenmalig. We moesten aantonen
hoe we al die aspecten in de toekomst
duurzaam gaan houden. Want duurzaamheid is nooit af, het is continu verbeteren
en vernieuwen.’

Wat is de waarde van zo’n certificaat?
‘Het mooie van zo’n label is dat we er onze
prestaties op het gebied van duurzaamheid aantoonbaar en inzichtelijk mee
kunnen maken. Voor onszelf, maar ook
voor onze investeerders en huurders. Je
wordt getoetst door een onafhankelijke
organisatie. Het certificaat is internationaal erkend. Steeds meer huurders
kijken daarnaar. Een duurzaam gebouw
is simpelweg meer waard.’

Lees hierover meer online!

BpfBOUW vindt het belangrijk te beleggen
in bedrijven waar verantwoord wordt
omgegaan met mens en milieu. Op
bpfbouw.nl/duurzaambeleggen vind je
het verslag Duurzaam en Verantwoord
Beleggen. Daarin lees je alles over het
beleggingsbeleid van bpfBOUW.
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Vijf vragen over
mijn pensioenleeftijd
De pensioenleeftijd is momenteel 67 jaar. Toch
kan je pensioen ook op een ander moment ingaan.
Hoe zit dat precies? We geven antwoord op de
belangrijkste vragen.

1

Vanaf wanneer kan ik
pensioen ontvangen?

THEMA

4

De pensioenleeftijd bij bpfBOUW is
momenteel voor alle deelnemers
67 jaar. Dat betekent dat de
waarde van je pensioen wordt
berekend alsof het vanaf deze
leeftijd uitgekeerd zal worden.
Hoe langer je hebt gespaard, hoe
hoger de uitkering. Let op: naast
je pensioen ontvang je ook AOW
(de uitkering die je van de overheid
krijgt). De ingangsdatum daarvan
kan verschillen met die van je
pensioen. Je kunt ervoor kiezen
je pensioen bij bpfBOUW op een
ander moment te laten ingaan. Zo
kiezen veel van je bouwcollega’s
voor een leeftijd van 63 of 64 jaar.
De waarde van je pensioen wordt
dan bij ingang omgerekend naar de
echte ingangsdatum.

2

Kan mijn pensioen
ook later ingaan?

Ja, je kan het pensioen ook tot
na de reglementaire pensioenleeftijd van 67 uitstellen tot een
leeftijd van maximaal 70 jaar.

3

Mag ik zomaar met vervroegd
pensioen?

Je bepaalt zelf of je eerder
met pensioen gaat. Let wel op:
je pensioen moet daar hoog
genoeg voor zijn. Een ander
aandachtspunt: wanneer je
eerder stopt met werken, is je
pensioen ook lager, omdat je langer
pensioen ontvangt. Ga naar ‘Mijn
Bouwpensioen’ op onze website
om te berekenen wat er voor jou
mogelijk is. Je kunt ook contact
opnemen met je vakbondconsulent
of aankloppen bij je werkgever.

Nieuwkomers

Hoe laat ik mijn pensioen ingaan
op AOW-leeftijd of eerder?

BpfBOUW biedt standaard aan om
het pensioen op de eerste dag van
de maand waarin je jouw AOW-leeftijd
bereikt te laten ingaan. Hiervoor
ontvang je zes maanden van tevoren
een aanvraagformulier. Wil je je pensioen
op een ander moment laten ingaan?
Dit kun je zes tot twee maanden
voor de gewenste ingangsdatum bij
ons aanvragen. De aanvraag kun je
gemakkelijk online doen via ‘Plan je
pensioen’. Hiervoor moet je inloggen
met je DigiD via een sms-code via
mijn.bpfbouw.nl. Lukt dit niet? Je
kunt ook telefonisch een offerte
met aanvraagformulier opvragen bij
bpfBOUW via 020 583 40 40.

5

Gaan mijn pensioen en AOW op hetzelfde moment in?

In de meeste gevallen verschilt de dag dat je AOW ingaat iets van je
pensioenleeftijd. Bijna iedereen heeft dus een afwijkende AOW-leeftijd.
Ga je bijvoorbeeld dit jaar met pensioen? Dan ontvang je je AOW-uitkering
negen maanden na je 65e verjaardag. Deze ingangsdatum gaat steeds in
kleine stapjes omhoog. Zie hieronder:

PAG.

Als je geboren bent:

AOW-leeftijd

Jaar

na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951

65 jaar + 6 maanden

2016

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952

65 jaar + 9 maanden

2017

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

66 jaar

2018

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

66 jaar en 4 maanden

2019

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

66 jaar en 8 maanden

2020

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955

67 jaar

2021

na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955

67 jaar + 3 maanden

2022
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PENSIOEN MEENEMEN?

PENSIOENGAT

NIEUW IN DE BOUW

Nieuw in de bouwsector?
Je kunt kiezen voor een
waardeoverdracht. Lees alles
wat je moet weten over dit
onderwerp op pagina 10.

Wat denk jij straks nodig
te hebben? En hoe bereik
je dat bedrag? Op pagina
12 lees je meer over extra
spaarmogelijkheden.

Ray Kuijpers (25):
‘Ik heb de afgelopen
jaren pensioentjes bij
verschillende fondsen
opgebouwd.’ Lees zijn
verhaal op pagina 15.

THEMA 11
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Oude pensioenen bij elkaar
Als je via eerdere werkgevers stukjes pensioen
hebt opgebouwd bij andere pensioenfondsen,
dan kun je die meenemen naar bpfBOUW.
Waardeoverdracht heet dat. Je kunt dat aanvragen via Mijn Bouwpensioen. Verplicht is dit
niet, je kunt je oude pensioenen ook gewoon
laten staan. Dan krijg je na je pensionering van
verschillende kanten kleinere bedragen uitgekeerd. Hoeveel dat bij elkaar opgeteld is, kun je
zien op de site Mijnpensioenoverzicht.nl.
Waardeoverdracht zorgt voor meer overzicht,
dan heb je gewoon één pot en één uitkering. Of
het ook echt aantrekkelijker is, hangt van een
aantal zaken af. Zoals het partnerpensioen dat
je opbouwt. Bij bpfBOUW blijft dat staan, ook
als je pensioenopbouw bij bpfBOUW stopt. Bij
sommige andere regelingen is dat niet zo. Dat
kan een reden zijn om voor waardeoverdracht
te kiezen. BpfBOUW gebruikt dan een deel van
jouw ouderdomspensioen voor extra partnerpensioen over de jaren dat je nog niet deelnam
aan de pensioenregeling van bpfBOUW.
Laten staan kan bijvoorbeeld interessant zijn
als je vorige pensioenfonds de pensioenen elk
jaar verhoogt met de inflatie. BpfBOUW doet
zijn best om dat ook te doen, maar de verwachting is dat dit de komende jaren niet volledig
lukt. Je kunt ook beter van waardeoverdracht
afzien als je bij je vorige pensioenfonds geen
premie hoefde te betalen door (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheid. Die premievrije
pensioenopbouw zou je kwijtraken bij
waardeoverdracht.

Anton Gubbels (42), monteur geleiderail bij Van Rens mobiliteit.
Sinds 2014 bij bpfBOUW

‘Ik bouw pensioen op,
dat vind ik genoeg’
juli
2017

Het gaat goed met de bouw! Na jaren van crisis is er weer een grote
instroom van mensen. Bij een nieuwe baan hoort een pensioen
regeling. Dat wil je goed geregeld hebben. Waar moet je op letten?

odra je begint aan een nieuwe baan,
bouw je pensioen op. Pensioen kun
je zien als uitgesteld loon, dat geld
is voor jou. Hoeveel pensioen je bij
elkaar spaart, kun je op elk moment zien op
de website van bpfBOUW. Daar heb je een
persoonlijke pagina, Mijn Bouwpensioen (zie
kader pag. 15).
Je bouwt je pensioen op via je werkgever.
Hiervoor betaal je een maandelijkse premie,
die automatisch wordt ingehouden op je
salaris. Je werkgever betaalt ook een deel
van de premie. In 2017 bedraagt de premie in
totaal 20,2% van je brutosalaris.
Dit gaat allemaal vanzelf als je met je nieuwe
baan begint. Maar om het goed voor elkaar te
hebben, kan het nodig zijn om zelf ook nog een
paar zaken te regelen.

‘I

k voel me te jong om me
heel erg druk te maken
over mijn pensioen.
Ik ben een makkelijk
denkend mens. Via de cao bouw ik
pensioen op, dat vind ik genoeg. Ik
probeer wel wat te sparen, maar
dat is meer voor als de wasmachine kapot gaat. Het gaat niet om een
vast bedrag per maand, ik spaar
wat er overblijft.
Wegenbouw is mijn ding. Waarom?
Om het oranje pakkie! Nee hoor, ik
vind het leuk om langs de weg te
werken. Beter dan met bouwvakkers in een keet zitten. Ik ben altijd op pad. Na een project van een
aantal maanden ga ik weer verder.
Ik werk met een vast groepje
waarmee het goed klikt. Dat geeft
een stukje gezelligheid.
Ik heb ook zeven jaar op een
vrachtwagen gezeten, maar ik ben
geen trucker. De werkdruk is te
hoog. De klant eist dat je op tijd
bent, terwijl het steeds drukker
op de weg is. Eén dag vrij nemen
kan niet, alleen een aantal dagen
achter elkaar. In die tijd moest ik
zelf voor mijn pensioen zorgen.
Dat heb ik ook gedaan, met een
verzekeringsproduct. Later heb
ik dat in een keer laten uitbetalen,
want het was niet de moeite.

BOUW
PENSIOEN

Nieuw bij bpfBOUW

ANTON GUBBELS

‘Op dit moment
ben ik niet
bezig met later.
Misschien komt
dat later als ik
een partner of
gezin heb’
Ik zou na mijn pensioen iets
van 2 euro per maand krijgen,
niet bepaald een megabedrag.
Nu zit ik bij het pensioenfonds.
Op dit moment ben ik niet bezig met later. Misschien komt
dat later als ik een partner of
gezin heb.’
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Extra sparen
Op Mijnpensioenoverzicht.nl
kun je bekijken hoeveel pensioen
je gespaard hebt en hoeveel je
nog kunt sparen. Als je pensioen
uitkering veel lager blijkt te zijn
dan wat je nodig denkt te hebben,
is er sprake van een pensioengat.
Zo’n pensioengat kan bijvoorbeeld
ontstaan als je verschillende werkgevers hebt gehad. Bij de overgang
naar een nieuwe baan kan er een
tekort ontstaan, doordat de pensioenregelingen vaak verschillen.
Het kan ook zijn dat je te weinig

Wat als je
pensioen straks
lager is dan je
inkomen nu?

hebt gewerkt en daardoor te
weinig hebt opgebouwd. Of je
bent gescheiden en je ex-partner
heeft recht op een deel van je
pensioen. Om straks toch van een
goed pensioen te genieten, kun
je ervoor kiezen zelf een potje te
maken. Dat kan bijvoorbeeld met
een verzekeringsproduct, zoals
een lijfrente, koopsom of levensverzekering, of met banksparen.
Informatie over deze producten
kun je vinden op de website van
het Nibud. Het voordeel is dat je
de bedragen die je inlegt, elk jaar
kunt aftrekken van de belasting.
Over het opgebouwde bedrag hoef
je ook geen vermogensbelasting
te betalen. Maar dan moet je
wel kunnen aantonen dat je een
pensioentekort hebt. Dit kun je
berekenen op de website van de
Belastingdienst met de Rekenhulp
Lijfrentepremie.

BOUW
PENSIOEN

Je partner aanmelden
Ben je getrouwd of heb je een
geregistreerd partnerschap, dan
bouw je bij bpfBOUW automatisch
ook een partnerpensioen op.
Woon je samen en heb je een
samenlevingscontract? Ook dan
kan je partner een partnerpensioen
krijgen, maar je moet je partner
dan wel aanmelden bij het
pensioenfonds. Tegen de tijd
dat je met pensioen gaat, kun je
besluiten om je eigen pensioen te
verhogen met het partnerpensioen.
Bijvoorbeeld omdat je partner
zelf al een goed pensioen heeft
opgebouwd. Je partner moet daar
dan wel toestemming voor geven.

juli
2017

De beeldreportage kwam tot stand met medewerking van
Van Rens mobiliteit. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe provinciale
autoweg die rond de regio Parkstad Limburg wordt aangelegd.

Johan Simons (36), vakman verkeerstechniek bij Van Rens mobiliteit.
Sinds 2016 bij bpfBOUW

‘Alles onderbrengen bij
één partij zou handig zijn’

JOHAN SIMONS

Ik hou me niet
zo vaak bezig
met pensioen. Ik
weet wel dat ik
altijd wat heb
opgebouwd’

‘Al dertien jaar zit ik in de verkeerstechniek,
ik ben begonnen bij een conculega. Daarvoor
had ik losse baantjes. Ik heb nog gewerkt bij
een verhuisbedrijf en bij een drankenhandel.
Bij die eerdere werkgevers heb ik drie
verschillende pensioenen opgebouwd. Alles
onderbrengen bij één partij zou denk ik wel
handig zijn. Het pensioenfonds heeft dat ook
aangeboden, toen ik bij Van Rens kwam werken. Het is er nog niet van gekomen, maar ik
wil het eigenlijk wel een keer gaan doen.
Tijdens de crisis heb ik gewoon door kunnen
werken. Gemeentes en provincies gaven
minder geld uit aan het wegennet, dat merkte je wel. In plaats van een hele weg te asfalteren, werd in kleine vakjes bestraat. Wat ik
doe is: tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen en verwijderen, en ik zet ook definitieve
verkeersborden en bermpaaltjes neer. Het is
veel graven en tillen, pittig werk. Maar ik ben

ook een zware jongen. Ik vind het lekker om
buiten te werken en ik houd van de vrijheid.
’s Ochtends krijg ik mijn opdracht en de tekeningen mee, en is het van: succes ermee. Dan
kan ik er verder zelfstandig mee aan de slag.
De pauzes kan ik zelf indelen. Bij ons gaat er
niet om 9 uur en 12 uur een zoemer.
Eerlijk gezegd hou ik me niet vaak bezig met
mijn pensioen. Ik weet wel dat ik altijd wat
heb opgebouwd. En ik heb nog een jaartje of
dertig te gaan. Sparen? Daar ben ik iets minder goed in. Als klein jochie kon ik het wel,
maar nu lukt dat niet zo goed meer. Ik vind:
je leeft maar één keer. En alles is zo duur.
Ik geef mijn geld liever uit aan vakanties.
Vorige week nog heb ik met mijn vriendin
een vakantie van tien dagen naar Mexico
geboekt. Verder ben ik een motorrijder, daar
moet ook elk jaar geld bij.’
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‘Als ik verder ben, wil ik
het goed geregeld hebben’
Vanaf het moment dat ik begon met
werken, heb ik deelgenomen aan een
pensioenregeling. Je moet dat meteen
doen, anders vergeet je het misschien
wel. Stel dat je daar veel later achter
komt. Dan kan het te laat zijn om nog
iets op te bouwen. De vraag blijft wel
hoeveel je er uiteindelijk van gaat
terugzien. Ik denk dat ik over een tijdje
misschien zelf iets opzij ga zetten.
Ik heb op dit moment een vriendin,
maar we zijn nog niet getrouwd en
hebben geen kinderen. Als we een stuk
verder zijn en kinderen wel om de hoek
komen kijken, ga ik me wel verder
verdiepen in de financiële zaken. Dan
wil ik het goed geregeld hebben.
Ik heb de afgelopen jaren pensioentjes
bij verschillende fondsen opgebouwd.
Meestal had ik daarbij geen vrijheid,
was het: ja of nee. Bij één werkgever
kon ik kiezen tussen sparen en
beleggen. Ik koos voor sparen. Achteraf
denk ik dat beleggen wel leuk zou zijn
geweest, als ik het zelf had kunnen

doen. Maar ik ga als persoon toch liever
voor zekerheid, zeker als ik zelf geen
invloed kan hebben op het resultaat.
Van een vriend hoorde ik dat je oude
pensioenaanspraken allemaal bij elkaar
kunt laten zetten. Maar dat kan later
altijd nog. Het gaat ook nog niet om
spannende bedragen. Het belangrijkste
voor mij is dat ik pensioen opbouw.
Mijn eerste prioriteit is tot nu toe
geweest om aan het werk te komen.
Door de crisis heb ik al een aantal keer
van baan moeten wisselen. Ik werk nu
bij Van Rens als ontwerper verkeers
maatregelen voor de nieuwe provinciale
autoweg die rond de regio Parkstad
Limburg wordt aangelegd. Dat bevalt
erg goed.
Een pensioengat? Dat zal wel meevallen.
Ondanks de crisis heb ik tot nu toe
ongeveer zes maanden naar werk
moeten zoeken. Bovendien zijn er veel
leeftijdsgenoten die vanaf 25 jaar pas
beginnen met werken. In dat opzicht heb
ik dus een voorsprong.’

‘Vanaf het moment
dat ik begon met
werken, heb ik deel
genomen aan een
pensioenregeling’
ZIE OOK DE VIDEO
MET INTERVIEWS OP
bpfbouw.nl/nieuwebaan

MIJN BOUWPENSIOEN

Alle informatie over het pensioen
dat je opbouwt bij bpfBOUW kun je
vinden op mijn.bpfbouw.nl.
Hierop kun je inloggen met je DigiD.
Hier zie je hoeveel pensioen je hebt
opgebouwd. Je kunt ook de gevolgen zien van eerder of juist later
met pensioen gaan. Hier kun je ook
bijvoorbeeld waardeoverdracht aanvragen of je persoonlijke gegevens
aanpassen.
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Ray Kuijpers (25), ontwerper verkeersmaatregelen bij
Van Rens mobiliteit. Sinds 2016 bij bpfBOUW
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RAY KUIJPERS

Kort

nieuws

In navolging van een aantal andere Nederlandse pensioenfondsen gaat
bpfBOUW met ingang van 1 juli 2017 het ‘convenant arbeidsongeschiktheid’
volgen. Dit convenant is bedoeld om de rechten te beschermen van werknemers die van baan veranderen.

D
NIEUW PENSIOENSTELSEL

Hoe staat het ervoor?

De wens om te komen tot een stelsel
waarbij werknemers hun eigen pensioenpotjes gaan opbouwen, is er nog
altijd, maar op een aantal punten zijn
de sociale partners (werkgevers- en
werknemersorganisaties) het nog niet
eens. Doel was om rond de formatie
van het nieuwe kabinet het nieuwe
plan te presenteren, maar of het
nieuwe kabinet er direct mee aan de
slag kan, is voorlopig nog de vraag. Dit
omdat de SER nog altijd niet tot een
akkoord is gekomen.
BIJBLIJVEN

Wil jij ook digitale post van bpfBOUW?
Geef ons jouw e-mailadres en mis
niets meer!
Aanmelden voor digitale post regel je
snel en eenvoudig:
• Ga naar bpfbouw.nl/post
• Vul je e-mailadres in
Je ontvangt een e-mail wanneer
je post klaarstaat in Mijn Bouw
pensioen. Je logt in met DigiD zodat
alleen jij je post kunt zien. Handig en
wel zo veilig. Zo mis je niets!

FOTOG R AFIE: MARCEL BAKKER

Het pensioenstelsel moet volgens
veel politieke partijen veranderen.
De Sociaal-Economische Raad (SER)
werkt al drie jaar aan een nieuw
plan. Dat is nodig omdat het huidige
stelsel onbetaalbaar is geworden,
omdat we steeds ouder worden.

Reglementswijzigingen:
wat verandert er voor jou?
Met ingang van 1 januari 2017 zijn de pensioenreglementen Bouwnijverheid,
BeterExcedent en Nettopensioen gewijzigd. De aanpassing is het gevolg van
nieuwe fiscale regels.
Er zijn onder andere twee belangrijke
wijzigingen:
• Allereerst vervalt de maximumhoogte
voor het ouderdomspensioen, het
partnerpensioen en het wezenpensioen.
Tot 1 januari 2017 mocht de hoogte
van je ouderdomspensioen niet meer
bedragen dan 100% van je laatstverdiende pensioengevende loon. Voor het
partnerpensioen en het wezenpensioen
gold eveneens een begrenzing. Deze
grens is ook per 1 januari 2017 komen te
vervallen.
• De tweede wijziging is het vervallen
van de zogeheten doorwerkeis bij het

uitstellen van je pensioen. Tot 1 januari
2017 mocht je je pensioen alleen uitstellen tot na je 67ste als je daarna nog
bleef werken. De overheid heeft de
doorwerkeis afgeschaft vanaf 1 januari
2017. Dit betekent dat je de ingangsdatum van je pensioen kunt uitstellen
tot na je 67ste. Ook als je niet langer
doorwerkt. Je kan je pensioen maximaal uitstellen tot je 70 jaar wordt.
Wil je weten wat de wijzigingen
voor jou betekenen? Lees dan meer
op www.bpfbouw.nl of vraag het
je werkgever.

oor de invoering van het convenant
ben je als werknemer beter beschermd als je arbeidsongeschikt
wordt en van baan verandert: om
te bepalen of je recht hebt op premievrije
pensioenopbouw en een arbeidsongeschiktheidspensioen kijken we voortaan
naar de eerste dag waarop je ziek werd,
in plaats van de eerste dag waarop je een
WIA-uitkering ontving van UWV.

op premievrije pensioenopbouw of een AP.
Vanaf 1 juli 2017 kijken we naar de eerste
dag waarop je ziek werd. Als je tot aan die
dag in dienst was bij een werkgever in de
bouwnijverheid, dan heb je voortaan toch
recht op premievrije pensioenopbouw. Ook
al ontving je op dat moment dus nog geen
WIA-uitkering. Of je een AP krijgt hangt wel
af van de soort WIA-uitkering.

Wat verandert er?

Bouw je op dit moment al premievrij pensioen op bij bpfBOUW? Of ontvang je een AP?
Dan wijzigt er ook iets. Als de mate van je
arbeidsongeschiktheid afnam dan werd de
hoogte van je premievrije p
 ensioenopbouw
en AP ook verlaagd. Werd je later toch weer
meer arbeidsongeschikt? Tot 1 juli 2017 gold
dan dat je premievrije pensioenopbouw en
AP alleen weer werden verhoogd als je nog
steeds deelnemer was bij bpfBOUW. Was je
inmiddels werkzaam in een andere sector?
Dan werden je premievrije pensioenopbouw
en AP niet verhoogd. Vanaf 1 juli 2017
worden de hoogte van je pensioenopbouw
en AP in dat geval wel verhoogd. Voor
premievrije pensioenopbouw geldt wel
dat dit maximaal verhoogd wordt tot het
oorspronkelijke percentage toen je een
WIA-uitkering kreeg.

Als je als deelnemer van bpfBOUW arbeidsongeschikt wordt, kan je pensioenopbouw
vaak toch doorlopen zonder dat je hier zelf
premie voor betaalt. We noemen dit premie
vrije pensioenopbouw. Ook heb je soms
recht op een arbeidsongeschiktheids
pensioen (AP), als aanvulling op je WIAuitkering. Vóór 1 juli 2017 keek bpfBOUW of
je deelnemer was tot aan het moment dat je
een WIA-uitkering ontving. Werd je ziek en
veranderde je van werkgever? En ontving je
op dat moment nog geen WIA-uitkering? Of
ging je uitgever failliet? Dan werd er geen
pensioenpremie meer betaald door jou en
je voormalige werkgever. Hierdoor was je
op het moment dat je een WIA-uitkering
ontving geen deelnemer bij bpfBOUW. En
had je in die situatie dus ook geen recht

Meer of minder arbeidsongeschikt

Dekkingsgraad stijgt in eerste kwartaal 2017

E

ind maart bedroeg de beleidsdekkingsgraad van bpfBOUW 107,8%. Dat
is 2,4% hoger dan de beleidsdekkingsgraad aan het einde van 2016.
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en
verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100%, dan heeft bpfBOUW precies
genoeg geld in kas om alle pensioenen – nu en in de toekomst – te betalen. Hoe
hoger de dekkingsgraad, hoe beter dat is voor de financiële situatie. Om tegenvallers op te kunnen vangen en de pensioenen te kunnen verhogen is een hogere
dekkingsgraad nodig. De beleidsdekkingsgraad laat de gemiddelde dekkingsgraad zien over de laatste twaalf maanden.
Vermogen gestegen
De dekkingsgraad is gestegen doordat het vermogen is gestegen en de waarde
van de pensioenverplichtingen is afgenomen. Het vermogen van bpfBOUW is in
het eerste kwartaal van 2017 toegenomen met 598 miljoen euro. Deze stijging is
onder meer het gevolg van goed presterende aandelenmarkten.
De pensioenverplichtingen van bpfBOUW daalden met 852 miljoen euro als
gevolg van de gestegen rente. Kortom: de verplichtingen zijn gedaald, het vermogen is gestegen. Beide veroorzaakten een stijging van de dekkingsgraad.
Wil je weten hoe we het in het tweede kwartaal hebben gedaan? Houd dan de
website in de gaten: www.bpfbouw.nl.
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Van de

voorzitter
Jan Ruis is bestuurs
voorzitter bij
bpfBOUW namens de
werkgeversorganisaties.

In de lift

G

oed nieuws: na jaren van
terugloop zit het aantal
deelnemers van bpfBOUW
weer in de lift. In de tweede
helft van 2016 steeg het
met 8%. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Wij heten alle nieuwe
deelnemers dan ook van harte welkom!
De crisis heeft de bouwsector hard getroffen. Eind 2009 hadden we rond de 198.000
deelnemers. Daar ging de afgelopen jaren
ruim 30% van af.
Op het dieptepunt van de crisis, in 2013,
werden er in Nederland nog maar
40.000 woningen gebouwd. Gelukkig trekt
de bouw weer aan, zeker de nieuwbouw
van huur- en koopwoningen. We zaten vorig
jaar op zo’n 55.000 nieuwe woningen. Op
basis van de bevolkingsgroei en het aantal
huishoudens is de verwachting zelfs dat in
2020 een productie van 80.000 tot 90.000
haalbaar is.
Daar voldoende geschikte mensen voor
vinden lukt niet een-twee-drie. Veel werknemers in de bouw zijn in de crisis hun
baan kwijtgeraakt of zelfstandig geworden,
of naar een andere sector overgestapt. Die
mensen krijg je niet zomaar terug. Het zal
daarom nog wel even duren voordat de
capaciteit weer op orde is. Maar het begin
is er.
De nieuwe deelnemers en de vragen die zij
mogelijk hebben vormen het thema van dit
nummer. Welke zaken zijn belangrijk om
te weten over bpfBOUW als nieuwkomer?
Waarom is partnerregistratie bijvoorbeeld
belangrijk? Is waardeoverdracht uit
een ander pensioenfonds nu wel of niet
verstandig?
Je leest er over in dit magazine. En, ik geef
deelnemers ook altijd de tip vooral te kijken
op bpfbouw.nl en vervolgens te klikken
op Mijn Bouwpensioen. Met een paar kliks
zie je wat je (ongeveer) bij je pensionering
kunt verwachten. Dan weet je tenminste
waarvoor je premie afdraagt.
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BpfBOUW gaat ‘convenant
arbeidsongeschiktheid’ volgen

COLUMN
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INNOVATIE

De bouw van de toekomst

Met hulp van

virtual reality,
robots en
drones
T E K S T: A N N E M I E K E B A R T H O LO M E U S

D

BOUW
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De komende tien jaar verandert de bouw
meer dan in de afgelopen decennia bij elkaar.
Dat voorspellen Jos Lichtenberg, emeritus
hoogleraar bouwinnovatie aan de TU/e,
en Monique Donker, innovatieadviseur in
de bouwsector. Hoe ziet de bouw van de
toekomst eruit?
FOTOG R AFIE: MARCEL BAKKER

e bouwsector zit wat innovatie betreft behoorlijk in de
lift! Ideeën om te vernieuwen zijn er volop, technologieën ontwikkelen zich in razend tempo en de tijd is rijp
voor verandering. ‘Maar innovatie is geen doel op zich’,
zegt Lichtenberg. ‘Er moeten redenen voor zijn en die
zijn er voor de bouwwereld genoeg. Zo moet vanaf 2021
nieuwbouw vrijwel energieneutraal worden opgeleverd. Energieneutraal
wil zeggen dat over een jaar gemeten een gebouw net zoveel energie
opwekt als het verbruikt. Het kan ook zijn dat het gebouw zelfs extra
energie opwekt. Ook voor de bestaande woningen betekent dit werk
aan de winkel. Zij moeten meer zelfvoorzienend worden. Verder raken
de grondstoffen die we gebruiken in de bouw op en moeten we op zoek
naar alternatieven. Doordat mensen ouder worden en langer thuis blijven
wonen, moeten woningen aan nieuwe eisen voldoen. De invloed van gebouwen op de gezondheid van de gebruikers wordt sowieso een steeds belangrijker thema. En als de opkomst van zelfrijdende auto’s doorzet, heeft
dat grote gevolgen voor het wegen- en openbaarvervoersnet. Kortom: de
omstandigheden schreeuwen om vernieuwing.’
Nieuwe concepten
Donker noemt het bouwconcept Active House als voorbeeld van vernieuwing. ‘Daarbij staat niet het gebouw centraal maar de gebruiker:

MONIQUE DONKER

‘Een tegelrobot kun je
inzetten voor een grote
winkelruimte, maar
mooie patronen leggen
in een halletje blijft
mensenwerk’

wat wil die gebruiker als het gaat om
binnenk limaat, comfort, zonlicht, energie? Vervolgens ga je kijken hoe je dat het
beste vorm kunt geven met bestaande
technieken.’ Lichtenberg is geestelijk vader van een andere innovatieve integrale
benadering; Slimbouwen. Het idee daarbij
is dat casco, omhulling, installaties en
afbouw na elkaar en scheidbaar van
elkaar worden neergezet, ook met het oog
op de uiteenlopende levensduur van die
onderdelen en toekomstig gebruik. ‘Dat
geeft veel meer flexibiliteit dan de traditionele manier van bouwen. Als na verloop
van tijd iets moet veranderen, haal je de
afbouw los, kijkt even naar de leidingen,
hermonteert de afbouw en het gebouw
kan de gebruikers van het gebouw weer
prima faciliteren. Dat is duurzaam bouwen: je hoeft minder materiaal te gebruiken, minder te slopen en kunt onderdelen
vaak in z’n geheel hergebruiken.’

3D-printers
Inmiddels krijgen Active House,
Slimbouwen en soortgelijke bouwconcepten
steeds meer aanhang. Dat geeft ook een
impuls aan industriële productieprocessen.
Lichtenberg: ‘Je hoeft niet alles op de bouwplaats in elkaar te zetten, maar kunt met
kant-en-klare modules werken. Waarbij ook
weer innovatieve productietechnieken ingezet kunnen worden, zoals 3D-printers en
robots.’ Donker verwacht door een integrale
aanpak bovendien dat meerdere productinnovaties een kans krijgen. ‘Vernieuwende
producten zijn vaak prijziger omdat ze nog
markt moeten veroveren en worden om
die reden al bij voorbaat niet meegenomen
in het plan. Terwijl een nieuw, duurzaam
casco juist kan betekenen dat je kunt
besparen op bijvoorbeeld de fundering en
dus juist waarde toevoegt. Dat ga je pas
zien als je het geheel bekijkt in plaats van
de losse onderdelen.’

JOS LICHTENBERG

‘De bouw in de toekomst:
je hoeft minder materiaal
te gebruiken, minder
te slopen en kunt
onderdelen vaak in z’n
geheel hergebruiken’
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Mijn
pensioen
Bertus van der Wal (59) werkt
bij Van Muijen Betonbouw.
Naast keihard werken probeert
hij jongere collega’s ervan te
overtuigen dat hun pensioen wél
belangrijk is.

Bamboevezels
Product- en materiaalinnovaties
worden bovendien in de hand
gewerkt door de steeds luidere roep
om verduurzaming. Lichtenberg:
‘De traditionele bouw werkt
vooral met energie-intensieve
materialen zoals bakstenen en
staal. Fabrikanten werken aan de
verduurzaming van de bak- en productieprocessen, maar er vindt ook
een verschuiving plaats naar het
gebruik van biobased materialen.
Ik denk dat we van kalkzandsteen
en beton meer naar skeletbouw
gaan, vooral houtskeletbouw. En als
iedereen in hout gaat bouwen, hebben we weer bossen te weinig en
moet je snelgroeiende houtachtige
soorten hebben zoals bamboe. Er
zijn al allerlei moderne processen
om bamboevezels te verpersen. Ook
in de kunststofwereld zijn interessante ontwikkelingen gaande met
biocomposieten van hars en natuurlijke vezels van bijvoorbeeld vlas,
hennep en hout. Dat zijn bestaande
materialen waarvan steeds meer
toepassingen worden ontwikkeld.’

VR-brillen en drones
Ook de digitalisering van de bouw gaat de
komende jaren doorzetten. Zo is de opmars
van BIM (Bouw Informatie Model), digitale
3D-representatie van alle fysieke en functionele
kenmerken van een gebouw, in volle gang.
Donker: ‘Daarmee kun je bouwprocessen
makkelijker en beter coördineren en aansturen
dan aan de hand van 2D-tekeningen. Er zitten allerlei creatieve toepassingen in de pijplijn, denk
onder andere aan virtual reality. Dat klinkt nu
misschien nog erg futuristisch, maar je kunt binnenkort bijvoorbeeld al met een VR-bril over de
bouwplaats lopen om te controleren of alles wat
je bedacht had, klopt. Of stel je voor: drones die
een 3D-projectie van het ontwerp met kleuren
en nummers op de bouwplaats streamen. Zodat
bouwlieden die als een soort Ravensburgerpuzzel kunnen invullen.’
Intelligentie met sensoren
Lichtenberg en Donker verwachten ook dat intelligente toepassingen een hoge vlucht nemen.
Lichtenberg: ‘Denk aan wanden en vloeren met
sensoren die data verzamelen over de processen
die in gebouwen plaatsvinden, waardoor je
nieuwe kennis opbouwt die helpt bij het kiezen
van instellingen in bijvoorbeeld de installatie,
of bij het ontwerp van toekomstige gebouwen.

En die ook iets vertellen over de onderhoudstoestand van bijvoorbeeld de verf, het beton, de
leidingen. Zodat je niet volgens standaardcycli
onderhoud pleegt, maar pas als het echt nodig
is. Dat is nog duurzamer ook.’

Nieuw vakmanschap
Van alle kanten komt de vernieuwing op gang.
Dat heeft ook impact op bouwlieden. ‘De toenemende industrialisering leidt ertoe dat er minder handen op de bouwplaats nodig zijn. Wel
zal er altijd vraag blijven naar ambachtelijke
vakmensen. Een tegelrobot kun je bijvoorbeeld
wel inzetten voor een grote winkelruimte, maar
mooie patronen leggen in een halletje blijft
mensenwerk. Daarnaast komt er vraag naar
nieuw vakmanschap. Er zijn mensen nodig om
de bouwelementen aan elkaar te koppelen en
heel precies in te regelen; dat is met prefab-onderdelen echt millimeterwerk. Bouwlieden
moeten ook de vaardigheden opdoen om
nieuwe instrumenten en machines te bedienen,
om data te beheren.’ ‘De toekomst stelt andere
eisen aan bouwlieden’, vult Donker aan. ‘Dat is
een uitdaging, maar het kan ook een positieve
uitwerking hebben. Als de bouw meer gaat doen
met digitale ontwikkelingen, maakt dat de sector ook 2.0. Zo geeft innovatie een mooie impuls
om jongeren aan te trekken.’

BOUW
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Monique Donker en Jos Lichtenberg bij Strijp-S, een innovatieve wijk in Eindhoven.
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‘I

k moet nog eventjes. Al denk
ik dat – als ik straks 67 ben
– die zeven jaar ook weer zo
omgevlogen zijn. Het blijft mooi
werk, betontimmerman. Er wordt vaak
te lichtvaardig tegenaan gekeken. Als
je met hout een fout maakt, dan zaag je
wat bij. Doe dat maar eens met beton
dat aan het harden is. Het luistert
heel nauw. Fout is ook écht fout. En
ondanks dat ik gezien mijn leeftijd het
meeste toch wel gezien heb, komt er af
en toe toch nog een uitdagend project
voorbij. Ken je die ondergrondse
parkeergarage in de duinen bij Katwijk?
Dat is de eerste van Nederland, heb
ik bijna een jaar aan gewerkt. Drie jaar
geleden begon het voor het eerst
te knagen; hoe zit het eigenlijk met
mijn pensioen? Toen ik net begon met
werken was ik daar helemaal niet mee
bezig. Dat is niet goed, dat weet ik. Dat
zeg ik nu ook tegen jongere collega’s.
Ik heb het idee dat zij nóg minder dan
wij vroeger met dit soort dingen bezig
zijn. Het is allemaal vrij onbezonnen,
voor de kat z’n viool. Ik bouw sinds mijn
25ste pensioen op via mijn contracten.
Betontimmerman is zwaar werk, maar
het loon is er gelukkig ook naar. Ik heb
er dus een goed gevoel over. Ik kijk
weleens in die overzichten; als het zo
blijft kan ik het er prima mee redden.
En zo niet dan kan ik er nu toch niets
meer aan veranderen. Echt stoppen
met werken zal ik overigens niet. Ik
maak al veertig jaar meubels in mijn
vrije tijd en kom uit een familie van
meubelmakers. Ik ben nu bezig met
een kast in de vorm van een whiskyfles
van Jack Daniels. Daar heb ik al zo’n
driehonderd uur aan besteed. En ik zal
ook wat meer toeren met mijn Harley,
denk ik. De motor, hè. En natuurlijk veel
tijd spenderen met mijn vriendin en
drie kinderen.’

‘De jeugd is nog minder
met pensioen bezig dan
wij vroeger’

FOTOG R AFIE: MARCEL BAKKER
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Quiz
Raad het
gereedschap

Pu zz el

Zweedse puzzel
Zweedse puzzel

Zet de letters uit de genummerde vakjes over naar het oplossingsbalkje.

e tegelzetter anno
nu lijmt tegels aan
de muur, die door de
stukadoor van tevoren
is uitgevlakt. In de
vorige eeuw – tot rond
1970 – werden tegels tegen de muur
gezet met zandcement of kalkmortel.
De tegels werden eerst gewaterd.
Na lichte droging werd op de
achterkant van de tegel kalkmortel
aangebracht met het gereedschap
op de foto. Met de achterkant klopte
men de tegel langs een gespannen
draad op hoogte tegen de muur aan.

verzoek-

dubbel

kilowatt

schrift

groeistof

jaar

7
schreeuw

mij

9

3
verdieping
v.e.
woonhuis

8
Engelse
jenever
bamboebeer

deel v.d.
schoen

6

bijzonder

wandel-

broche

goed

hoofd

vogel

Mail je oplossing voor
1 oktober 2017 naar:

wintervoertuig
paling

4

pl. in Gelderland

zonder
onderbreking

dat is

stuur je oplossing naar: Redactie
Bouwpensioen, Postbus 637,
1000 EE Amsterdam. We verloten
twee geschenkbonnen van 50 euro
onder de inzenders van de juiste
oplossing.

vlug

dans

half-

puzzel@bouwpensioen.nl of

vliegens-

echtgenoot
Keltische
taal

deel v.e.

Weet jij de naam van dit
gereedschap?

pronktafeltje

Bouwpensioen is een uitgave van
bpfBOUW.
Het magazine verschijnt drie keer per
jaar en wordt toegestuurd aan alle
deelnemers en gepensioneerden van
bpfBOUW.

versiersel

2

halfwollen

1

stof

5

©

Oplossing vorig nummer
Fineerzaagje

1

2

3

4

5

6

7

Sanders puzzelboeken, Vaassen

8

9

De winnaars

FOTOG R AFIE: WOUT JAN BALH U IZEN

De heer C.J. Meijer uit Geleen
De heer M. Schotten uit Bergen (NH)

Redactieraad bpfBOUW
Joris van Basten Batenburg (FNV)
Roger Bremer (APG)
Denise Davids (APG)
Peter Hoopman (Bestuursbureau
bpfBOUW)
Arjan de Mari (APG)
Lydia Reinewald (Stifa)
Gerard van Santen (CNV Vakmensen)
Kees Scheepens (Bouwend Nederland)
Bart Westenbroek (Technisch Bureau
Afbouw)
Concept en realisatie
APG – afdeling Marketing,
Communicatie & Distributie
MPG., Amstelveen

lidwoord

graad

BpfBOUW heeft de uitvoering van de
pensioenregeling ondergebracht bij APG
Algemene Pensioen Groep NV. APG is
gespecialiseerd in pensioenuitvoering
en verzorgt voor bpfBOUW het
vermogensbeheer, de pensioenadministratie en de communicatie.

Stuur je oplossing voor 1 oktober in naar:
puzzel@bouwpensioen.nl, of per post naar: Redactie Bouwpensioen,
o.v.v. puzzel maart 2017, Postbus 637, 1000 EE Amsterdam. Vergeet niet je
adresgegevens en telefoonnummer te vermelden. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd. De prijswinnaars van de vorige keer zijn: De
heer C. Dijkstra uit Bitgum en de heer H.J.G. Derks uit Blitterswijck.

We verloten twee geschenkbonnen van 25 euro
onder inzenders van de juiste oplossing.
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Roto Smeets
Oplage:
circa 400.000
Wil je reageren op Bouwpensioen?
Stuur dan een e-mail naar onze redactie:
redactie@bouwpensioen.nl of stuur
een brief. Ons adres is: Redactie
Bouwpensioen, Postbus 637, 1000 EE
Amsterdam. Je ontvangt dan zo snel
mogelijk een reactie van ons.
Cover:
Werknemers van Van Rens mobiliteit
werken aan de nieuwe provinciale autoweg die rond de regio Parkstad Limburg
wordt aangelegd.
Fotografie: Jaap van den Beukel
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Van Heuven Goedhartlaan

‘EVEN RUSTIG ZITTEN’

Amstelveen

31.0045.17.2

Carlo, Hasan, Kees en Stephen (v.l.n.r.) werken bij Lokhorst aan de bouw van
een appartementencomplex. Ondanks het lekkere weer blijven ze binnen.
‘Even rustig zitten, daar is de pauze voor, toch?’, zegt Carlo. Stephen checkt
de sportpagina van het AD. ‘Ik ben Feyenoorder.’ Een paar collega’s beginnen
te joelen. Stephen: ‘We zitten binnen no-time weer te discussiëren over
werk, hoor.’ De koelboxen gaan open met brood, fruit en yoghurt. ‘Maar op
vrijdag scoren we een frietje of halen we döner.’

Indien onbestelbaar retour:
Redactie Bouwpensioen,
Postbus 637, 1000 EE Amsterdam.

