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Hoe staan we er financieel voor?
Geen verlaging pensioenen in 2017

Zijn wij uit de gevarenzone?
Betekent dit dat wij nu uit de gevarenzone zijn en uw 
pensioen snel weer kunnen verhogen? Helaas is dit 
niet het geval. Naast de actuele dekkingsgraad, speelt 
de beleidsdekkingsgraad een rol. Die bepaalt of we de 
pensioenen kunnen verhogen. Op 31 december 2016 
was de beleidsdekkingsgraad 97,1%. Die moet minimaal 
110% zijn om de pensioenen (gedeeltelijk) te kunnen 
verhogen. Dat is wettelijk zo bepaald.

De kans dat we de pensioenen in 2018 of later alsnog 
moeten verlagen blijft aanwezig. Dat is aan de orde als 
eind 2017 de actuele dekkingsgraad onder de kritische 
grens van 88% zakt. Of als de beleidsdekkingsgraad tot 
en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,3% blijft.

De wereldeconomie is onvoorspelbaar
De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een 
economische teruggang. Het lijkt erop dat deze situatie 
in Nederland langzaamaan beter wordt. We zijn wel zo 
verbonden met de rest van de wereld dat er altijd het 
gevaar is dat we weer in een economische teruggang 
terecht komen. De afgelopen jaren heeft deze situatie 
ervoor gezorgd dat onze reservebuffer is verdwenen. 
Dat wordt zichtbaar in onze beleidsdekkingsgraad die 
immers onder de 100% terecht is gekomen.

Herstelplan
In ons herstelplan staat hoe we ervoor gaan zorgen  
dat we de komende jaren weer financieel gezond  
worden en voldoende reserves opbouwen. Er is  
sprake van herstel, als de beleidsdekkingsgraad  
eind 2026 ruim 125% is.

Lees op www.bpfschilders.nl/dekkingsgraad 
hoe hoog de dekkingsgraad nu is.

De actuele dekkingsgraad per 31 december 2016 is 105,2%. Dit is ruim boven de kritische grens van 88%.  

Dit is goed nieuws. We hoeven de pensioenen in 2017 niet te verlagen.

Een nieuw pensioenjaar
We zijn al weer een paar maanden in het nieuwe  
jaar en gelukkig worden de dagen weer wat langer.  
Voor u brengt dat waarschijnlijk weer meer werk met 
zich mee en hopelijk ook weer mooie resultaten. 

BPF Schilders gaat zich de komende periode nog 
meer richten op de verbinding met zijn deelnemers. 
U ziet dat onder andere terug door een verbeterde 
informatievoorziening op de website en door diverse 
bijeenkomsten waar u natuurlijk van harte welkom 
bent. Voor de ondernemers zonder personeel hebben 
we in het najaar van 2016 ook speciale bijeenkomsten 
georganiseerd. Daar gaan wij in 2017 zeker mee door. 
Ik hoop u bij één van deze bijeenkomsten te mogen 
ontmoeten. Geef hier ook vooral uw feedback over  
onze dienstverlening. 

Goed nieuws. BPF Schilders hoeft dit jaar geen  
verlaging op uw pensioen door te voeren.  
Ook verhoogt BPF Schilders de pensioenpremie niet, 
terwijl een aantal andere pensioenfondsen dat wel  
moet doen. In dit pensioenblad leest u hier meer over.

Marlies van Loon
Bestuurslid voorgedragen door de zzp-organisaties
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110% of hoger
Gedeeltelijke toeslag-
verlening is mogelijk.

104,3%
Minimaal vereiste 
beleidsdekkingsgraad 
in 2020.

105,2% 
Actuele dekkingsgraad 
december 2016.

88%
Kritische grens, we 
moeten de pensioenen 
verlagen.

Vanaf ongeveer 130%
Volledige toeslag-
verlening is mogelijk 
(afhankelijk van de  
rente kan deze grens 
verschuiven).

Hoe hoog 

is de 

dekkings-

graad nu?
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Bij BPF Schilders begrijpen we dat u een zwaar beroep heeft. Daarom maakt  
onze pensioenregeling het mogelijk om eerder dan uw AOW-leeftijd te stoppen 
met werken. Ook kunt u in de aanloop naar uw AOW minder gaan werken. Bij BPF Schilders begrijpen we dat u een zwaar beroep heeft. Daarom maakt onze pensioen-

regeling het mogelijk om eerder dan uw AOW-leeftijd te stoppen met werken. Ook kunt u in de 

aanloop naar uw AOW minder gaan werken. 

Eerder met pensioen gaan. 
Wat betekent dit voor uw pensioen?

Bekijk dan de pensioenplanner op Infodesk. Bij 
elke gewenste pensioenleeftijd kunt u berekenen 
hoeveel ouderdomspensioen u kunt verwachten. U 
kunt ook berekenen wat deeltijdpensioen voor uw 
ouderdomspensioen betekent. 

Rekenvoorbeelden 
Om u een idee te geven wat eerder met pensioen gaan 
of deeltijdpensioen voor u kan betekenen, hebben 
wij een aantal rekenvoorbeelden voor u op een rij 
gezet. De voorbeelden gaan uit van een gemiddeld 
bruto maandsalaris van een werknemer in de 
schilderssector. Bij de voorbeelden gaan we er vanuit 
dat u een partner heeft die nog geen AOW ontvangt.

Eerder dan uw AOW-leeftijd stoppen met werken
Vanaf uw 55e kunt u met pensioen gaan. Uw 
ouderdomspensioen wordt dan wel lager dan als u zou 
doorwerken tot uw AOW-leeftijd. Dat komt omdat u 
minder pensioen opbouwt en u uw ouderdomspensioen 
langer ontvangt.

Minder werken en gedeeltelijk met pensioen
Wilt u wel blijven werken maar het rustiger aan doen? 
Dan kunt u kiezen voor deeltijdpensioen. U laat het 
ouderdomspensioen dan gedeeltelijk eerder ingaan.

Uw persoonlijke pensioensituatie  
Wilt u weten wat u krijgt in uw persoonlijke situatie? 

Op uw AOW-leeftijd met pensioen
Stel: u heeft een maandsalaris  
van € 2.763 en 40 dienstjaren in 
de bedrijfstak. U gaat op uw  
AOW-leeftijd met pensioen.  
Na pensionering ontvangt u aan 
AOW per maand € 833. Het totale 
pensioenbedrag (inclusief AOW) is 
dan € 2.154 per maand. Dit is 78% 
van uw gemiddelde salaris.

Vijf jaar voor uw AOW-leeftijd  
een dag met deeltijdpensioen
Stel: u heeft een maandsalaris 
van € 2.763 en 35 dienstjaren in 
de bedrijfstak. U gaat vijf jaar 
voor uw AOW-leeftijd een dag met 
deeltijdpensioen. Uw maandsalaris 
tijdens het deeltijdpensioen wordt 
dan € 2.210. Het deeltijdpensioen 
wordt € 177. Het totale inkomen  
is dan € 2.387. Dit is 86% van  
uw oorspronkelijke salaris.  
Na pensionering ontvangt u aan 
AOW per maand € 833. Het totale 
pensioenbedrag (inclusief AOW) is 
dan € 2.067 per maand. Dit is 75% 
van uw gemiddelde maandsalaris.

Twee jaar voor uw AOW-leeftijd 
twee dagen met deeltijdpensioen
Stel: u heeft een maandsalaris 
van € 2.763 en 38 dienstjaren in de 
bedrijfstak. U gaat twee jaar voor 
uw AOW-leeftijd twee dagen met 
deeltijdpensioen. Uw maandsalaris 
tijdens het deeltijdpensioen wordt 
dan € 1.658. Het deeltijdpensioen 
wordt € 448. Totaal € 2.106. Dit is 
76% van uw oorspronkelijke salaris. 
Na pensionering ontvangt u aan 
AOW per maand € 833. Het totale 
pensioenbedrag (inclusief AOW) is 
dan € 2.074 per maand. Dit is 75% 
van uw gemiddelde maandsalaris.

Rekenvoorbeelden eerder met pensioen gaan

Ga naar www.bpfschilders.nl/pensioenplanner op Infodesk 
voor inzicht in uw persoonlijke pensioensituatie.

Meer 

inzicht?

'Iedereen kan ervan genieten'

Danny Ruesink (38) uit Varsseveld werkt alweer elf jaar met veel  

plezier bij schildersbedrijf Wolsink. Zo nu en dan zitten er juweeltjes  

van projecten bij. Zoals het monumentale herenhuis dat werd  

gerenoveerd en waarin nu een uitzendbureau is gevestigd. 

Opgetogen begint Danny te vertellen: “Het pand ligt centraal op een A-locatie, 
vlakbij de binnenstad van Doetinchem. Iedereen die naar de stad rijdt of fietst 
komt er langs. Ik ben er best trots op dat wij het zo mooi hebben opgeknapt en 
dat iedereen daarvan kan genieten.

Mijn werkgever Sjoerd en ik hebben er zo’n drie weken aan gewerkt. We hebben 
al het schilderwerk gedaan en er zitten nieuwe vensters en luiken in die we 
hebben gespoten. Er zit weliswaar dubbel glas in, maar het doet geen afbreuk 
aan de authentieke uitstraling. We hebben speciaal voor deze klus ook een cursus 
gevolgd om houtrotreparaties te kunnen uitvoeren. Tijdens de werkzaamheden 
werden we goed verzorgd. Elke vrijdag trakteerde de eigenaar van het 
uitzendbureau ons allemaal op een luxe lunch. Ja, dat zijn leuke extraatjes!”

Toch was het een paar jaar geleden onzeker of Danny nog  
zijn vak kon uitoefenen. Wilt u weten waarom? Lees op  
www.bpfschilders.nl/pensioenblad het uitgebreide interview.

Aanmelden voor deze rubriek? Dat kan.  
Ga naar www.bpfschilders.nl/vakwerk en meld u aan!

Uw 
vakwerk 

ook in de 

spotlight?
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Premie ANW-
vangnetregeling 
daalt in 2017
Aan de hand van statistieken kunnen 
pensioenfondsen zien hoe oud mensen 
gemiddeld worden in Nederland.  
Uit de statistieken blijkt dat we met z’n 
allen steeds ouder worden. Jonge mensen 
leven steeds langer. 

De ANW-vangnetregeling is een dekking 
bij overlijden. Omdat er minder mensen 
overlijden, daalt de premie voor de ANW-
vangnetregeling in 2017. Hoe jonger u bent, 
hoe groter de verlaging van de premie.

Lees op www.bpfschilders.nl/vangnet 
meer over de regeling.

Belangrijk pensioennieuws vindt u hier. Zo bent u snel op de hoogte!

AOW-leeftijd omhoog. 
Wat betekent dit voor u?
Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u AOW van de overheid en 
ouderdomspensioen van BPF Schilders. De AOW-leeftijd hangt 
af van uw geboortedatum en gaat in stappen omhoog naar 66 
jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 
jaar en 3 maanden. Daarna is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de 
levensverwachting. 
 
Er wordt dan gekeken naar hoe oud mensen gemiddeld worden.  
De levensverwachting wordt berekend door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. Blijkt uit de berekening dat de gemiddelde 
leeftijd stijgt, dan stijgt de AOW-leeftijd automatisch met drie 
maanden. De overheid maakt een verhoging van de AOW-leeftijd 
uiterlijk vijf jaar van tevoren bekend. 

Ga naar www.svb.nl/aowleeftijd voor het berekenen van  
uw AOW-leeftijd.

Pensioenpremie in 2017 ongewijzigd
Elk jaar bepaalt het bestuur hoe hoog de pensioenpremie voor het volgende jaar wordt. 
Anders dan bij een aantal andere pensioenfondsen, hoeft BPF schilders dit jaar de 
pensioenpremie niet te verhogen. 

Lees op www.bpfschilders.nl/pensioenpremie2017 meer over uw pensioenpremie.

BPF Schilders streeft ernaar om uw 
pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet 
toeslagverlening. Normaal gesproken 
wordt het leven elk jaar duurder.  
Daarom is het belangrijk dat uw 
pensioen zijn waarde houdt. Helaas 
hebben we niet genoeg financiële 
ruimte om de pensioenen mee te 
laten groeien met de algemene 
prijsstijging. Daarom is uw pensioen 
per 2 januari 2017 niet verhoogd. 

Bekijk op www.bpfschilders.nl/toeslag 
hoe wij uw pensioen de afgelopen 
jaren hebben aangepast.

Geen toeslag  
pensioenen in 2017 
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Speciaal voor werknemers en ondernemers

Speciaal voor werknemers

Pensioenreglement gewijzigd
Het pensioenreglement is gewijzigd. 
We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Download op www.bpfschilders.nl/reglement 
het nieuwe reglement.

Uitkering ANW-vangnet tot AOW-leeftijd partner
Sluit u vanaf 1 januari 2017 een ANW-vangnetregeling af en  
is uw partner geboren na 30 april 1954? Wanneer u overlijdt  
keert de ANW-vangnetregeling uit tot de AOW-leeftijd van  
uw partner. Dit was 67 jaar.  

Overlijden tijdens onbetaald verlof 
Komt u tijdens de eerste 18 maanden van onbetaald  
verlof te overlijden? Dan heeft u recht op een eenmalige 
overlijdensuitkering voor uw partner.

Ga naar www.bpfschilders.nl/verlof voor meer informatie.

Vrijwillige voortzetting bij verlof
Vanaf dit jaar is het mogelijk om ook gebruik te maken 
van vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw bij 
de volgende verlofsoorten. 
•  Ouderschapsverlof, langdurig zorgverlof en adoptie-  

of pleegzorgverlof als bedoeld in de Wet arbeid en zorg.
•  Sabbatsverlof en studieverlof als bedoeld in het  

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.

Ga naar www.bpfschilders.nl/verlof voor meer informatie.

 
Vervallen zes maanden voortzetting WW 
Wordt u in 2017 werkloos? Dan is voortzetting van de  
pensioen opbouw bij BPF Schilders voor rekening van  
het Vakantiefonds niet meer mogelijk. Het Vakantiefonds  
bestaat namelijk per 1 januari 2017 niet meer.

Kijk op www.bpfschilders.nl/ontslag voor meer informatie.



Tot 1 mei 2017 kunt u uw belastingaangifte over 2016 doen. 

Wij hebben vijf tips die ervoor zorgen dat u niet meer belasting betaalt dan nodig is.

1

4

2

5

3Controleer uw gegevens
De Belastingdienst heeft de meeste van uw gegevens 
al vooraf ingevuld in uw digitale aangifte. Controleer 
altijd uw gegevens en vul ze waar nodig aan.

Let er bijvoorbeeld op dat u alleen het gedeelte  
van uw hypotheek aftrekt dat u ook echt voor uw  
woning gebruikt. De Belastingdienst vult namelijk  
het totaalbedrag van uw hypotheek in, maar veel 
mensen benutten een deel van de overwaarde van 
hun  huis voor iets anders. Dat deel van de hypotheek 
mag u niet aftrekken van de belasting. Door uw  
gegevens te controleren, voorkomt u dat u later  
mogelijk een naheffing moet betalen.

Verdeel uw aftrekposten zo slim mogelijk
Heeft u een fiscale partner (u bent getrouwd of heeft 
een geregistreerd partnerschap)? Dan mag u de  
vrijstelling voor spaargeld en beleggingen van  
elkaar overnemen. Doe altijd samen met uw fiscale 
partner belastingaangifte via Mijn Belastingdienst. 
Want alleen als u tegelijkertijd samen aangifte doet, 
krijgt u in uw aangifte een handig verdeelscherm te 
zien. Daarin kunt u uitproberen bij welke verdeling 
van de aftrekposten u samen het minste belasting 
betaalt. En dat kan u soms vele euro’s opleveren. 

Vragen om middeling
Varieert uw inkomen in drie opvolgende jaren sterk? 
Dan betaalt u meer belasting dan wanneer het in die 
jaren gelijk zou zijn. Dit verschil kunt u terugkrijgen 
voor zover het meer is dan € 545. Bereken of u met 
een verzoek om middeling (www.belastingdienst.nl) 
belasting terug kunt krijgen. De Belastingdienst geeft 
een stappenplan voor de berekening. 

Hypotheek aflossen
Heeft u een hypotheek? Dan kan het heel voordelig 
zijn om die vrijwillig (geheel of gedeeltelijk) af te  
lossen. Dat geldt zeker voor kleine hypotheken.  
Bij een bankspaarhypotheek en spaarhypotheek  
is het zelden voordelig om vervroegd af te lossen. 
Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? Kijk dan hoe 
voordelig het voor u is om af te lossen. Ga wel even  
na of u een boete moet betalen bij vervroegd  
aflossen. Loopt uw rentevastperiode af dan mag u  
in elk geval zo veel boetevrij aflossen als u wilt.

Trek alimentatie in het juiste jaar af
Moet u alimentatie betalen? Dan moet u dit bedrag 
in het juiste jaar opgeven in de aangifte inkomsten-
belasting. Alimentatiebedragen zijn namelijk alleen 
aftrekbaar in het jaar waarin ze zijn betaald.  
De alimentatieverplichting, dus de schuld aan uw  
ex-partner voordat u de alimentatie heeft betaald, 
kunt u niet meenemen als schuld in box 3.Kijk op www.belastingdienst.nl 

voor meer tips.
Meer 

tips en 

adviezen?

5 tips voor uw belastingaangifte
Speciaal voor ondernemers

Ik snap dat u dit een  
belangrijke vraag vindt.  
Want als u arbeidsongeschikt 
bent, kunt u niet meer  
werken en verdient u  
minder of niets. Maar uw 
pensioenopbouw hoeft dan 
niet te stoppen. Als u aan  

de voorwaarden voldoet, bouwt u bij BPF Schilders 
namelijk pensioen op zonder dat u daarvoor premie 
betaalt. Dit heet premievrije pensioenopbouw.  
Andere pensioenoplossingen bij verzekeraars of  
banken kennen dit meestal niet.

Er is overigens pas sprake van arbeidsongeschiktheid 
als u langer dan twee jaar ziek bent. De eerste twee jaar 
moet u dan ook zelf de pensioenpremie betalen.

De premievrije voortzetting is ook afhankelijk van  
de manier waarop u bent verzekerd tegen arbeids-
ongeschiktheid. Dat is wettelijk zo bepaald. Hiernaast 
geef ik u meer informatie over de verschillen tussen  
wel/niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid.

U heeft zich verzekerd tegen  
arbeidsongeschiktheid
Wilt u in aanmerking komen voor premievrije  
voortzetting van de pensioenopbouw? Dan is een  
inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering 
wettelijk verplicht. Daarnaast gelden er aanvullende 
voorwaarden. Komt u in aanmerking voor premievrije 
voortzetting? Dan geldt deze zolang u een inkomens-
vervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt 
en u nog geen ouderdomspensioen van BPF Schilders 
ontvangt. U wordt periodiek gekeurd om de mate van  
arbeidsongeschiktheid vast te stellen. BPF Schilders 
betaalt de keuringskosten.

U heeft zich niet verzekerd tegen  
arbeidsongeschiktheid
Heeft u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering  
afgesloten of ontvangt u een eenmalige uitkering?  
Ook dan komt u onder voorwaarden in aanmerking voor 
premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. De 
premievrije voortzetting duurt dan maximaal drie jaar. 
U wordt gekeurd om de mate van arbeidsongeschiktheid 
vast te stellen. U betaalt zelf € 250 als tegemoetkoming in 
de kosten. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/ao voor meer informatie over de voorwaarden 
en het aanvragen van premievrije voortzetting. 

Mark van Houten, adviseur klantcontact

Bouw ik als ondernemer wel pensioen 
op bij arbeidsongeschiktheid?

Meer weten 

over de 

voorwaarden?
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Beleggen, sparen of oude sok?
Beleggen levert in de regel meer op dan geld op een 
spaarrekening of in een oude sok. Om u een idee te geven 
wat het verschil in rendement is bij beleggen, sparen en 
een oude sok, geven wij u een voorbeeld.

Stel: we stoppen 1 euro in een oude sok. Na 45 jaar is die 
euro nog steeds 1 euro. Bij sparen levert 1 euro na 45 jaar 
2 euro op. Kiezen wij voor beleggen dan levert 1 euro na 
45 jaar 17 euro op.

Zo groeit uw geld in 45 jaar

Risico’s afwegen
Als we het geld op een spaarrekening zetten, levert dat 
dus maar weinig op. Gevolg is dat u misschien wel vier 
keer zoveel premie voor hetzelfde pensioen moet gaan 
betalen. Of dat uw pensioen straks niet in de pas loopt 
met de kosten van uw levensonderhoud. Dat willen 
we natuurlijk voorkomen. Daarom beleggen we uw 
pensioenpremie, net zoals andere pensioenfondsen en 
verzekeraars dat doen. Beleggen brengt wel risico’s met 
zich mee. Daar zijn we eerlijk over. Daarom wegen we 
in ons beleggingsbeleid de risico’s en het rendement 
zorgvuldig tegen elkaar af.

Wat levert beleggen mij op?
Door te beleggen zorgen wij voor een goed pensioen 
voor een betaalbare prijs. Om u een idee te geven: met 
de huidige pensioenpremie van 25,2% hebben we een 
gemiddeld rendement van 3% nodig om de pensioenen 
nu en in de toekomst te kunnen uitkeren. En we zitten 
op koers ook al zijn er vanwege de economische crisis 
tegenvallers geweest. In de afgelopen tien jaar hebben  
we een gemiddeld rendement behaald van 6,9%. 

BPF Schilders belegt de premie die u betaalt. Dit doen wij niet alleen om nu en in de toekomst aan alle  

deelnemers van BPF Schilders hun pensioen te kunnen uitkeren. Dit doen wij ook om de pensioenpremie  

betaalbaar te houden en om de pensioenen mee te laten groeien met de stijgende prijzen.

Waarom beleggen wij 
uw pensioenpremie?

Colofon
 
Pensioenblad is een uitgave van  
BPF Schilders. Het blad verschijnt 
drie keer per jaar en wordt verspreid  
onder werknemers, ondernemers en 
gepensioneerden. De informatie in 
dit pensioenblad is met de meeste 
zorgvuldigheid samengesteld. 
Desondanks kunt u er geen  
rechten aan ontlenen.

Klantenservice
Postbus 702, 3700 AS Zeist

Digitaal
www.bpfschilders.nl
Op onze website vindt u veel en uitgebreide  
informatie over de pensioenregeling.

Pensioenplanner
Weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd?  
Ga naar www.bpfschilders.nl/pensioenplanner en log in  
met uw DigiD.

Facebook
Like onze Facebookpagina, blijf op de hoogte en praat mee over 
pensioen op www.facebook.com/BPFSchilders

E-nieuwsbrief
Op de hoogte blijven en praktische tips ontvangen in  
uw mail? Meld u aan voor onze e-nieuwsbrief via  
www.bpfschilders.nl/profiel en log in met uw DigiD.

Klantenpanel
Wilt u meehelpen onze dienstverlening te verbeteren?  
Meld u dan aan voor ons klantenpanel via  
www.bpfschilders.nl/klantenpanel

Alles 
over 

beleggen?

Speciaal voor ondernemers

Speciaal voor gepensioneerden

Speciaal voor werknemers

www.bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

www.bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

www.bpfschilders.nl/ondernemers
T (030) 277 56 10
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

Powervrouwen gezocht!
Op 8 maart was het internationale vrouwendag.  
Wij zijn benieuwd waarom u uw vrouw een powervrouw  
vindt. Misschien bent u zelf wel die powervrouw?  
 
Laat het ons weten op www.facebook.com/BPFSchilders.

 Kijk op www.bpfschilders.nl/beleggen voor meer informatie.
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Oud-schilder Andries Jousma (72) uit Stiens geniet sinds 2009 van zijn pensioen.

“De klus was geklaard”
"Als jonge jongen heb ik drie jaar op een koopvaardijschip gevaren. Het was mijn eerste 
baantje. Op mooie, rustige dagen werkten we de dekken bij, tot de boot er weer tiptop uitzag. 
Eenmaal terug aan wal werd ik benaderd door een schilder uit het dorp, of ik hem wilde 
helpen met nieuwbouwprojecten. Zo rolde ik het schildersvak in. Na het volgen van een 
schildersopleiding in Amsterdam was ik klaar voor het grotere werk. Ik heb veel bijzondere 
klussen opgepakt, onder meer zeventien jaar als huisschilder bij FrieslandCampina en twintig 
jaar als allround schilder bij Van der Geest Schilderspecialisten. Ik kijk tevreden terug. Vooral 
die mooie zomers op de steiger waren geweldig. Heerlijk buiten werken, de vrijheid die je 
voelde. Dat was dubbel en dwars genieten! Soms bezoek ik met de kleinkinderen locaties die ik 
geschilderd heb, zoals het ontdekkingscentrum Aeolus. Het blinkt er nog steeds. Dat maakt me 
supertrots." 

Lees op www.bpfschilders.nl/pensioenblad het uitgebreide interview.

Aanmelden voor deze rubriek? Dat kan. 
Ga naar www.bpfschilders.nl/mijnpensioen en meld u aan!

Uw verhaal 

ook in de 

spotlight?

Andries Jousma (72) uit  
het Friese dorp Stiens 
•  was gelukkig getrouwd met 

Reini, van wie hij in 2010 
onverwacht afscheid moest  
nemen. Is nu gelukkig samen 
met Aleid (75) met wie hij hier 
op de foto staat.

•  werkte onder andere bij Van 
der Geest Schilderspecialisten. 
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