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Pensioenblad
Tot welke leeftijd denkt u  
te kunnen blijven werken?

Vraag & Antwoord:
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als ik overlijd?

Voor ondernemers:

Pensioenkeuzeloon 
Kies uw pensioen in 2018



Hoe staan we er financieel voor?

Dekkingsgraad, hoe zit het ook alweer?
De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld 
heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. 
Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. De wet 
bepaalt waar pensioenfondsen deze dekkingsgraden voor 
moeten gebruiken.

• Actuele dekkingsgraad
  Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het  

jaar onder een bepaalde grens komt, moeten we de  
pensioenen in het jaar daarop direct verlagen.  
Deze kritische grens ligt bij BPF Schilders rond 89%. 

• Beleidsdekkingsgraad
  Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van  

de laatste twaalf maanden.
 -  Als de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is, is een 

gedeeltelijke toeslagverlening mogelijk. Pas vanaf 
ongeveer 130% is volledige toeslagverlening mogelijk.

 -  Als de beleidsdekkingsgraad langer dan vijf jaar lager 
dan 104,3% is, moeten we de pensioenen verlagen.

Nog geen zicht op verhogen pensioenen
De award is een prijs om trots op te zijn, maar we zijn  
er nog niet. Op het peilmoment moet de beleidsdekkings-
graad namelijk minimaal 110% zijn om de pensioenen  
gedeeltelijk te kunnen verhogen. In augustus was de  
beleidsdekkingsgraad 107,4%, wat lager dan het  
vereiste minimum. Waarschijnlijk is de dekkingsgraad 
van BPF Schilders dus nog niet goed genoeg voor een  
(gedeeltelijke) toeslagverlening. Maar de kans is  
gegroeid dat dit volgend jaar wel kan.

Kans op verlagen neemt verder af
De actuele dekkingsgraad van augustus is veel hoger  
dan de kritische grens van 89%. Dat is goed nieuws.  
De kans is daardoor erg klein geworden dat we de  
pensioenen in 2018 moeten verlagen. En ook de  
beleidsdekkingsgraad zit in de lift. Als de beleids-
dekkingsgraad ook aan het einde van het jaar nog  
hoger is dan 104,3%, dan neemt de kans op verlagen  
de komende jaren verder af. 

BPF Schilders won in juni de award voor ‘Beste dekkingsgraadverbetering 2017’. Deze award werd uitgereikt 
door Pensioen Pro, een nieuws- en informatiebron voor de Nederlandse pensioensector. BPF Schilders dankt 
de award aan de actuele dekkingsgraad, die in iets minder dan een jaar steeg van 94,2% (eind juni 2016) naar 
109,8% (maart 2017). En de weg omhoog zet zich voort. In augustus was de actuele dekkingsgraad 111,6%. 

Hoe hoog  

is de  

dekkings -

graad nu?

Het bestuur neemt eind november  
een besluit of de pensioenen in 2018 
gedeeltelijk kunnen worden verhoogd, 
maar de kans hierop is erg klein.

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

Uw pensioenpotje
De premie die u bij ons inlegt, 
reserveren wij voor uw eigen 
pensioen. U heeft dus eigen-
lijk een persoonlijk pensioen-
potje. Vraagt u zich af of het 
opbouwen van pensioen nog 
wel aantrekkelijk is zonder 
jaarlijkse verhoging?  
BPF Schilders vindt van wel. 
Uw inleg aan premie krijgt  
u dubbel en dwars terug.  
Gemiddeld krijgt u twee tot 
drie keer zoveel pensioen als 
u aan premie heeft ingelegd.

Een goed pensioen tegen  
zo laag mogelijke kosten 
In dit pensioenblad staan uw pensioen en de kosten die 
wij maken voor uw pensioen centraal. Van elke euro die 
u als pensioenpremie inlegt, gaat het grootste deel naar 
uw pensioenopbouw. Kortom uw eigen pensioenpotje. 
Gemiddeld krijgt u twee tot drie keer zoveel pensioen 
als u aan premie heeft ingelegd. Alleen een klein deel 
gaat op aan kosten voor administratie, beheer en 
uitbetaling van uw pensioen. In dit pensioenblad  
leggen we uit hoe dat precies zit.

In het najaar nemen we als bestuur altijd een aantal 
belangrijke beslissingen waar u direct iets van merkt. 
Een daarvan is de vraag of we uw pensioen in 2018 
kunnen verhogen. In dit pensioenblad leest u dat het er 
helaas naar uit ziet dat onze dekkingsgraad daarvoor 
nog niet goed genoeg is. In november nemen we 
hierover een definitief besluit. Wel ben ik blij dat het 
vooruitzicht is dat wij uw pensioen in 2018 niet hoeven 
te verlagen. Dat hebben we te danken aan de stijging 
van de dekkingsgraad. 

Cathrin van der Werf
Werkgeversvoorzitter (OnderhoudNL)
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Vakwerk Jos Loonen (52) uit Roermond  
werkt momenteel aan de wijzerplaat van  
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Speciaal voor ondernemers

Pensioenkeuzeloon
Kies uw pensioen in 2018

“Werk alsof je het voor jezelf maakt”
Jos Loonen (52) uit Roermond werkt momenteel aan badkuippootjes en aan de  
wijzerplaat van de kerktorenklok in Terwinselen. Naast onderhouds- en  

restauratie schilderwerk werkt hij met bladgoud: “Ik werd er een beetje verliefd op.”

In 1993 kreeg de toenmalige baas van Jos de opdracht om het binnenschilderwerk te doen van de 
Sint-Michaëlskerk in Thorn. Daar ontdekte Jos de schoonheid van bladgoud: “Er moesten kleine 
gouden bloemetjes worden hersteld. Ik mocht meehelpen en ik vond dat priegelwerk zó leuk! Ik had 
er gevoel voor, ben heel geduldig en vanaf dat moment werd ik een beetje verliefd op het materiaal.” 

Met een vleugje trots in zijn stem vervolgt hij: “Goud is het edelste metaal. Het glimt, ziet er heel 
mooi uit, het heeft status en het is duurzaam. Bladgoud is dun en daardoor heel flexibel waardoor 
het mooi om het object sluit. Je conserveert zoiets voor de toekomst, dat gaat wel 30 jaar mee.  
Dus alle kerkhanen die ik heb verguld krijg ik nooit meer te zien, haha!” Wat ik belangrijk vind in 
mijn werk? Doe je werk alsof je het voor jezelf maakt. Als je het zelf mooi vindt en tevreden bent,  
dan weet je dat de klant het ook is.”

Bij welk project brak bij Jos het klamme zweet uit en wat zou de kroon op zijn werk zijn?  
Lees het allemaal in het uitgebreide interview op www.bpfschilders.nl/pensioenblad 

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

Uw 
vakwerk 

ook in de 

spotlight?

Als ondernemer bouwt u pensioen op bij BPF Schilders. U mag binnen bepaalde regels zelf kiezen 
hoeveel pensioen u opbouwt. Zo kunt u uw pensioen afstemmen op uw persoonlijke situatie. Wel is 
er een minimum- en maximumbedrag aan het pensioenkeuzeloon verbonden. Het maximum wordt 
bepaald door uw fiscale winst van drie jaar geleden. Het is nu tijd om uw pensioenkeuzeloon  
voor 2018 te kiezen. Doe dit vóór 20 december. Om u te helpen bij uw keuze en wat u moet doen, 
hebben we een aantal veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Hoe kies ik mijn pensioenkeuzeloon en wat 
betaal ik dan aan premie?
Om u te helpen bij het maken van uw keuze, hebben 
wij een aantal rekenvoorbeelden op de website voor  
u uitgewerkt. U ziet daarbij hoeveel premie u betaalt 
en hoeveel pensioen u daarmee opbouwt.  
Een voorbeeld: als u werknemer in loondienst zou 
zijn en een gemiddeld salaris zou verdienen, staat  
dat gelijk aan een pensioenkeuzeloon van € 33.150.  
U betaalt dan per jaar € 4.930 aan pensioenpremie. 
Dat is een brutobedrag. In de praktijk betaalt u 
minder, omdat u de betaalde pensioenpremie  
kunt aftrekken van de belasting.  
Op www.bpfschilders.nl/keuzeloon vindt u  
meer rekenvoorbeelden.

Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt.  
Moet ik dan ook gegevens aanleveren?
Ook wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt 
bent, moet u als ondernemer uw fiscale winst/
resultaat uit overige werkzaamheden van drie 
jaar eerder aanleveren. Wanneer u geen of weinig 
activiteiten uitvoert in uw onderneming vanwege uw 
arbeidsongeschiktheid, dan blijkt dit uit de gegevens 
die wij van u ontvangen. Bedrijfsactiviteiten zijn 
echter breder dan alleen schilderswerkzaamheden 
(denk hierbij aan een telefoongesprek of uw 
belastingaangifte), waardoor het aantal gewerkte 
uren nooit 0 (nul) kan bedragen. U geeft dus altijd 
minimaal 1 uur op.

Wat gebeurt er als ik niets doorgeef? 
Levert u geen gegevens aan? Dan maken wij voor u 
de keuze in 2018. Wij stellen uw pensioenloon dan 
vast op het minimum pensioenkeuzeloon (€ 19.575 in 
2017). Wij kunnen dan niet voorkomen dat u mogelijk 
over een hoger pensioenloon pensioen opbouwt dan 
fiscaal is toegestaan. De Belastingdienst kan dan 
oordelen dat de premie niet volledig aftrekbaar is. 
Het is dus in uw eigen belang dat u de juiste gegevens 
bij ons aanlevert.

Op www.bpfschilders.nl/keuzeloon 
vindt u meer rekenvoorbeelden en 
veelgestelde vragen.

Meer 

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

Wilt u meehelpen om de dienstverlening  
van BPF Schilders steeds beter te maken?
Meld u dan aan voor het klantenpanel van  
BPF Schilders. Zo’n vier keer per jaar vragen 
wij u dan naar uw mening over bijvoorbeeld 
een bepaalde brief of het pensioenblad.  
Geen moeilijke pensioenvragen dus. Het kost  
u maar een paar minuten per keer en u hoeft 
er de deur niet voor uit.

Ga naar www.bpfschilders.nl/klantenpanel 
en meld u aan.

Klantenpanel: 
uw mening telt!

Wanneer u in de winter minder of geen werk heeft kunt u in de WW terecht 
komen. Als u geluk heeft, kunt u in het voorjaar weer aan de slag. Wat heeft  
die (tijdelijke) werkloosheid eigenlijk voor effect op uw pensioenopbouw?  
En wat kunt u eraan doen om te voorkomen dat u in de WW komt?

Ga naar www.bpfschilders.nl/blog en lees het blog over 
winterwerkloosheid.

Winterwerkloosheid

€

Komt uw pensioen steeds dichterbij?

Wij helpen u graag bij de keuzes die u heeft. Daarom 
organiseren wij dit jaar een aantal pensioenpresentaties op 
verschillende plaatsen in Nederland. U bent daarvoor van 
harte uitgenodigd. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/presentaties en meld u aan.

Speciaal voor werknemers

Speciaal voor ondernemers

Wat gebeurt er met 
uw pensioen als u 
arbeidsongeschikt raakt?

Een situatie waar u hopelijk niet mee te 
maken krijgt. Toch is het goed om te weten 
waar u rekening mee moet houden als 
u arbeidsongeschikt raakt. Wie betaalt 
bijvoorbeeld uw pensioenpremie bij korte 
of langdurige arbeidsongeschiktheid? 
Wanneer heeft u recht op premievrije 
voortzetting? Aan welke voorwaarden 
moet u voldoen? Voor werknemers en 
ondernemers gelden andere regels.  
Wij leggen het u graag uit.

Bent u werknemer? Ga dan naar 
www.bpfschilders.nl/arbeidsongeschikt 

Bent u ondernemer? Ga dan naar 
www.bpfschilders.nl/arbeidsongeschiktheid
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Speciaal voor werknemers

Speciaal voor gepensioneerden

Speciaal voor werknemers

Partnerpensioen bij 
onbetaald verlof
Tijdens onbetaald verlof ontvangt u geen salaris en bouwt  
u dus ook geen pensioen op. Komt u te overlijden terwijl u  
nog geen 18 maanden met onbetaald verlof bent?  
Dan geldt een speciale regeling. Wij stellen de hoogte van 
het partnerpensioen dan vast alsof u ook tijdens uw verlof 
heeft gewerkt. Wij vragen u het onbetaald verlof vooraf bij 
ons te melden. Maak hiervoor gebruik van het formulier 
Bescherming bij onbetaald verlof. Vraag uw werkgever om 
het formulier mede te ondertekenen.

Ga naar www.bpfschilders.nl/verlof en download het 
formulier.

Werkt u als uitzendkracht 
in de schildersbranche?
Als uitzendkracht in de schildersbranche kunt u kiezen  
waar u pensioen opbouwt. Bij StiPP (het pensioenfonds  
voor de uitzendbranche) óf bij BPF Schilders. Wist u dat 
er verschillen zijn tussen deze pensioenregelingen?

Ga naar www.bpfschilders.nl/uitzendkracht  
en bekijk het filmpje.

Uw rekeningnummer wijzigen?
Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Geef dit nummer dan snel aan ons door. Zo kunnen wij uw pensioen 
op tijd op uw nieuwe bankrekening overmaken. U kunt uw rekeningnummer zelf eenvoudig en in een beveiligde 
omgeving wijzigen in Infodesk. U logt in met uw DigiD. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van vier 
werkdagen nadat u in Infodesk uw rekeningnummer heeft gewijzigd.

Ga naar www.bpfschilders.nl/profiel en wijzig direct uw bankrekeningnummer.

Speciaal voor ondernemers

Verhuist uw bedrijf naar een ander adres?
Dan hebben wij uw nieuwe vestigingsadres, factuur- en 
zakelijke correspondentieadres nodig. 

Nieuwe vestigingsadres
Geef uw nieuwe vestigingsadres door aan de Kamer van 
Koophandel. Dan ontvangt u van de Kamer van Koophandel  
een bevestigingsbrief. Stuur een kopie van deze brief naar  
BPF Schilders. Na ontvangst passen wij uw vestigingsadres  
aan. Op www.bpfschilders.nl/onlinedesk kunt u controleren  
of uw nieuwe vestigingsadres goed is verwerkt.

Nieuw factuur- en zakelijk 
correspondentieadres
In Onlinedesk komt automatisch uw nieuwe vestigingsadres  
ook bij het factuur- en zakelijke correspondentieadres te staan. 
Wilt u uw facturen en zakelijke correspondentie graag op een 
ander adres ontvangen? Pas dit dan zelf aan in Onlinedesk.



Mensen met zware beroepen, zoals u, hebben steeds meer 
moeite om te blijven werken tot de AOW-leeftijd. 
Tot welke leeftijd denkt u te kunnen blijven werken?

Tot welke leeftijd denkt u  
te kunnen blijven werken?

Dit vinden wijDit vindt u

Mieke van Veldhuizen, 
werknemersvoorzitter 
(FNV Bouw): 
Het aantal reacties op Facebook 
zegt genoeg. Dit is een onderwerp 
dat leeft! Na een leven hard werken 
gun ik iedereen een onbezorgde 
oude dag. Maar ik deel uw zorg of 
het wel mogelijk is om te blijven 
werken tot aan uw AOW-leeftijd, 
die steeds verder opschuift. 
Binnen onze pensioenregeling is 
het mogelijk om uw pensioen  
eerder dan uw AOW-leeftijd te  
laten ingaan of met deeltijdpensioen 
te gaan. Maar het is aan de politiek 
of en zo ja, hoe er invulling wordt 
gegeven aan de ingangsdatum  
van de AOW voor mensen met 
zware beroepen.

Danny Ruesink:  
"60 jaar. Ik ben met 15 begonnen. Ze moeten aow naar  
dienstjaren berekenen."

Marian van Engelshoven-Mommers:  
"40 jaar werken en dan stoppen laat de jongeren maar  
werken zijn er genoeg zonder werk."

Chris Sijmons: 
"Ik ben op me 17 begonnen met werken ben nu 64  
dus ben nu 47 jaar aan het werk zit in een pensioen  
gat omdat ik flexwerker ben !!!!!"

Reacties 

op de
vraag

Deze vraag plaatsten wij op Facebook omdat wij benieuwd zijn naar de meningen van onze  
deel nemers. Een aantal reacties op deze vraag hebben wij hier met toestemming van de  
deelnemers opgenomen.

Benieuwd naar alle reacties op de vraag? Ga naar www.facebook.com/BPFSchilders

Ronald Pruim:  
"Stoppen dat kan helemaal niet. Ben zelf 38 en  
begonnen op mijn 16e. Vroeger gingen ze er met 40 
dienstjaren uit. Dat kan nu niet meer. Maar als je 45 
dienstjaren hebt gemaakt moet je er toch uit kunnen. 
Ben bang dat ik straks met 50 dienstjaren nog aan  
het werk ben."

Jan Paans:  
"Heb er 40 jaar opzitten. Heb geen hekel aan mijn 
werk maar alles kraakt."

Reindert Brongers, adviseur klantcontact

Wat is er geregeld als ik overlijd?

Het partnerpensioen is een levenslange uitkering!

Aan deze situatie denkt u natuurlijk liever niet. Maar het is wel 
fijn om te weten dat er iets geregeld is. Heeft u jonge kinderen? 
Dan krijgen zij een wezenpensioen. Uw partner ontvangt  
een partnerpensioen. U moet dan wel getrouwd zijn, een  
geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen én uw  
partner moet bij ons bekend zijn. Of uw partner bij ons bekend  
is checkt u op de pagina ‘Profiel’ van Infodesk. 

Hoeveel partnerpensioen krijgt uw partner?
De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van het moment dat u overlijdt.
1   Overlijdt u voor uw pensioendatum en werkt u op dat moment in de schildersbranche? 

Het partnerpensioen bestaat uit het al opgebouwde partnerpensioen en het partner-
pensioen dat u nog had kunnen opbouwen tot aan uw pensioendatum. 

2    Overlijdt u voor uw pensioendatum en werkt u op dat moment niet meer in de  
schildersbranche of komt u te overlijden ná uw pensioendatum?  
Het partnerpensioen bestaat uit het opgebouwde partnerpensioen tijdens uw  
dienstverband in de schildersbranche tot aan de datum van uw overlijden.

Let op! De hoogte van het partnerpensioen kan lager zijn, als u eerder een partner 
heeft gehad. Uw ex-partner heeft dan namelijk recht op het partnerpensioen dat is 
opgebouwd tot aan de scheidingsdatum. Dit noemen we bijzonder partnerpensioen.

Heeft u geen partner?
Op het moment dat u met pensioen gaat, ruilen wij uw partner pensioen automatisch in  
voor een hoger ouderdomspensioen.

Meer 
weten?

Ga naar www.bpfschilders.nl/partnerpensioen of 
www.bpfschilders.nl/wezenpensioen voor meer informatie.
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Welke kosten maakt een pensioenfonds?
1. Kosten voor bestuur, organisatie en toezicht
2.  Kosten voor administratie en uitvoering van de pensioenregeling
3. Kosten voor vermogensbeheer

1. Wat zijn de kosten voor bestuur, organisatie en toezicht?
Het bestuur van BPF Schilders bestaat uit acht personen. Het bestuur legt 
verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (16 personen) over het 
beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. De Raad van Toezicht (3 personen) 
houdt toezicht op hoe BPF Schilders wordt bestuurd. BPF Schilders heeft geen 
bestuursbureau dat het bestuur ondersteunt. Dat is een bewuste keuze om de 
kosten zo laag mogelijk te houden. De bestuursleden, leden van de Raad van 
Toezicht en leden van het Verantwoordingsorgaan krijgen geen salarissen of 
bonussen. Wel krijgen zij een vergoeding. Bijvoorbeeld voor het voorbereiden en 
bijwonen van vergaderingen en het afhandelen van e-mail. In 2016 daalden de 
bestuurskosten naar € 470.507 (in 2015 € 550.000).

2. Wat kost de administratie en de uitvoering van de pensioenregeling?
Om het juiste pensioen te kunnen uitbetalen, is het belangrijk dat goed wordt 
vastgelegd op welk pensioen u recht heeft. Dat vraagt wet- en regelgeving ook 
van ons. Daarom zorgen we voor een goede en veilige administratie, die voldoet 
aan de strengste eisen van toezicht. We innen de pensioenpremies en zorgen dat 
gepensioneerden op tijd hun pensioen ontvangen. En we informeren u over uw 
pensioen, bijvoorbeeld via het jaarlijkse uniform pensioenoverzicht. Deze taken 
zijn ondergebracht bij een pensioenuitvoeringsorganisatie. Daar betalen we een 
vergoeding aan. In 2016 gaven we € 10,71 miljoen uit om de pensioenregeling uit 
te voeren. Omgerekend is dat € 168 per deelnemer. Dat is lager dan in 2015 toen de 
kosten per deelnemer nog € 189 waren.

3. Wat kost het beheren van het vermogen?
De hoogte van uw pensioen is voor een belangrijk deel afhankelijk van 
beleggingsopbrengsten. Daarom beleggen we de premie die u betaalt. Beleggen  
kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen het vermogen  
te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die  
de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties. 
In 2016 bedroegen de kosten voor het vermogensbeheer € 30,4 miljoen. Dat is  
0,40% van het belegd vermogen van in totaal 6,6 miljard.

Van elke euro die u als pensioenpremie inlegt, gaat het grootste deel naar uw pensioenopbouw.  
Een klein deel gaat op aan kosten. Dat gebeurt niet alleen bij BPF Schilders, maar bij alle pensioenfondsen.  
Het kost namelijk geld om uw pensioen te administreren, te beleggen en uit te betalen. Maar omdat we 
dat voor veel mensen tegelijk regelen, kunnen de kosten laag blijven. Daar komt bij dat we geen winst-
doelstelling hebben. Ook hebben we geen aandeelhouders. Ons doel is om iedereen die werkt in de  
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijfstak een goed pensioen tegen zo laag mogelijke kosten te bieden.

Duidelijk over kosten 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

Blog
Benieuwd naar de persoonlijke gedachten, mening en visie op 
werk- en pensioengebied van de voorzitters?
Lees het blog via www.bpfschilders.nl/blog

Alles  
over  

kosten?

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.

Bent u goed voorbereid op de winter?
U weet als geen ander dat goed buitenschilderwerk belangrijk 
is voor ieder(e) woning/gebouw. De weersomstandigheden 
zijn wel van invloed op uw werk. Heeft u tips voor het buiten-
schilderwerk in de winter? Misschien heeft u er zelfs wel een 
foto bij. 

Ga naar www.facebook.com/BPFSchilders en deel uw tip.

Ga naar www.bpfschilders.nl/kosten voor meer informatie.
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Gepensioneerd administratief medewerker Alice van der Meer uit Enschede:

“ Hoe het was als enige vrouw tussen de mannen? 
Geweldig!”

“Op mijn achtendertigste ging ik aan de slag bij schildersbedrijf J.G. Bekke in Enschede. 
Tijdens mijn sollicitatie vroeg mijn baas, na een inleidend praatje, even kort iets op  
te schrijven. Toen hij mijn handschrift zag, zei hij: ‘Wanneer kun je beginnen?’  
Mijn rol was heel divers: van het maken van offertes tot het ontvangen van klanten, 
van de loonadministratie tot het verzorgen van de lunch. Bijna vierentwintig jaar 
lang werkte ik als enige vrouw in een mannenwereld. Ik vond het héérlijk. Ik voelde 
me verbonden met de mensen op kantoor, maar ook met de schilders. Wel heb ik flink 
moeten strijden om als moeder aan het werk te kunnen. Naschoolse opvang bestond 
nog niet. Op de school van mijn kinderen heb ik die daarom mee helpen opzetten.  
Niet iedereen begreep mijn keuze. Sommige ouders hadden medelijden met mijn 
kinderen. ‘Je laat ze toch niet alleen thuis komen?’ Maar mijn dochters zijn er niet 
slechter van geworden. Zelf hebben ze nu ook leuke en verantwoordelijke banen. 
Inmiddels ben ik alweer dertien jaar geleden gestopt met werken. Mijn man en ik 
kunnen prima rondkomen van onze pensioenen.”

Op veel gebieden was Alice haar tijd nét vooruit. Benieuwd naar haar 
levensverhaal? Lees het op www.bpfschilders.nl/pensioenblad

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

Uw verhaal 

ook in de 

spotlight?

Alice van der Meer (74) uit Enschede 
•  is getrouwd met Henk (79) 
•  werkte van 1980 tot 2003 bij J.G. Bekke  

in Enschede

Foto: Alice met een schilderij van haar als jong 
meisje. Geschilderd door haar nichtje uit Amerika 
ter gelegenheid van haar 65ste verjaardag.
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