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Verhoging pensioen in 2023
BPF Schilders heeft in 2023 de pensioenen verhoogd met 9,44%. Deze verhoging, die wij ook wel  
toeslagverlening noemen, is ingegaan per 1 januari 2023. In 2022 verhoogde BPF Schilders het 
pensioen al met 2,57%. Goed nieuws, nu de prijzen van onder andere de dagelijkse boodschappen en 
energie fors zijn gestegen. 

Beleidsdekkingsgraad is langer 
dan 5 jaar lager dan 104,1%,  
dan moeten we verlagen.

Beleidsdekkingsgraad is per 
30 september van ieder jaar  
lager dan 110%, dan is toeslag-
verlening niet mogelijk.

Beleidsdekkingsgraad is per 30 
september van ieder jaar 
minimaal 110%, dan is gedeeltelijke 
toeslagverlening mogelijk.

Beleidsdekkingsgraad is per  
30 september van ieder jaar  
140% of hoger, dan is volledige 
toeslagverlening mogelijk.

Verhoging van uw pensioen: hoe werkt dit 
eigenlijk?
Als de prijzen stijgen, kunt u voor hetzelfde geld minder 
kopen. Dit heet inflatie. De koopkracht van uw geld 
neemt dan af. Dit geldt ook voor het pensioen dat u krijgt 
of opbouwt. Ieder jaar wordt het leven duurder. Daarom 
is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt.  
Om de koopkracht van uw pensioen op peil te houden, 
probeert BPF Schilders elk jaar het pensioen aan te 
passen aan de gestegen prijzen. Dit noemen we 
toeslagverlening.
 
Wanneer kunnen wij uw pensioen aanpassen 
aan de gestegen prijzen?
Wij besluiten elk jaar of er toeslag kan worden verleend. 
Daarvoor kijken we of er genoeg financiële ruimte is om 
de pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te laten groeien 
met de algemene prijsstijging. Dit hangt af van de 
beleidsdekkingsgraad. Om de pensioenen helemaal mee 
te laten groeien met de stijging van de prijzen moet de 
beleidsdekkingsgraad op peildatum 30 september 140% 
of hoger zijn. Alleen dan kunnen we volledige toeslag 
verlenen. Op de peildatum was de beleidsdekkingsgraad 

126,3%. Daarom besloot het bestuur van BPF Schilders 
om de pensioenen te verhogen met 9,44%. En dus 
gedeeltelijk mee te laten groeien met de prijsstijging.

En als het financieel mee- of tegenzit?
Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten 
groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel 
tegenzit, kan het zo zijn dat BPF Schilders geen of geen 
volledige toeslag kan verlenen. Dat betekent dan dat 
uw pensioen minder waard wordt. Zit het daarna 
financieel mee? Dan kan er eventueel extra toeslag 
worden verleend om gemiste toeslag in te halen en 
daarmee de koopkracht (gedeeltelijk) te herstellen.

Voor wie geldt de toeslagverlening?
De toeslagverlening geldt voor iedereen die 
ouderdoms- en partnerpensioen opbouwt of heeft 
opgebouwd bij BPF Schilders. En voor mensen 
die nog pensioen hebben staan bij BPF Schilders, 
maar geen pensioen meer bij het pensioenfonds 
opbouwen. De verhoging van 9,44% geldt niet
voor het arbeidsongeschiktheidspensioen 
van BPF Schilders. 
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Pensioenen verhoogd
Het zijn dure tijden. Dat merken we dagelijks in onze 
portemonnee. We zijn dan ook blij dat we kunnen 
melden dat BPF Schilders in 2023 de pensioenen met 
9,44% heeft verhoogd. Zo groeien de pensioenen deels 
mee met de prijsstijgingen. Op pagina 3 leest u voor 
wie deze verhoging geldt.  

Heeft u er al eens over nagedacht hoe u uw leven wilt 
inrichten na uw pensioen? Het is best lastig om daar  
nu al over na te denken, dat begrijpen we. Toch is het 
goed om uzelf die vraag zo af en toe te stellen. Júist als 
pensioen nog ver in de toekomst lijkt. Want hoe langer 
het duurt voor uw pensioen ingaat, hoe makkelijker 
het nog is om nu iets extra’s te sparen als dat nodig 
blijkt. In mijn blog (zie pagina 6) help ik u in drie 
stappen op weg.

Bent u ondernemer? Dan heeft u nog tot 1 juli 2023 de 
mogelijkheid om uw pensioenkeuzeloon aan te passen. 
Op pagina 6 leest u hier meer over.

Ook dit jaar organiseren we weer pensioenpresentaties 
en pensioenspreekuren. Op locaties door het land en 
online vertellen wij u graag meer over de keuzes en 
mogelijkheden die u heeft. Op pagina 8 leest u hoe u 
zich kunt aanmelden. Zien we u daar?

‘Sparen levert meer op dan beleggen’: een fabel of  
een feit? BPF Schilders belegt de premie die u betaalt. 
Dat levert in de regel meer op dan geld op een spaar-
rekening. Beleggen brengt risico’s met zich mee.  
BPF Schilders beperkt deze risico’s, onder andere door 
verantwoord te beleggen. Benieuwd hoe we met onze 
beleggingen bijdragen aan een betere wereld?  
Lees dan zeker het artikel op pagina 10.

Veel leesplezier!  

Jochem Dijckmeester 
Bestuurslid voorgedragen door de pensioengerechtigden

Hoe hoog is 
de dekkings-
graad nu?

Kijk op 
bpfschilders.nl/cijfers
voor meer financiële informatie.   

Actueel Verhoging pensioen in 2023

Wat doe ik bij...? Krijgt u een relatie?  
Dit doet het met uw pensioen

Vakwerk Schilder en ondernemer Damy de 
Ridder uit Maarssen: "Ik ga het gewoon doen!"

 
Pensioennieuws Snel op de hoogte van het 
belangrijkste pensioennieuws

 
Actueel Pensioenbijeenkomsten en -spreekuren

Vraag & Antwoord Weet u waaruit uw pensioen 
bestaat?

 
Actueel Verantwoord beleggen: wat levert  
dat op?

Digitaal & Colofon 

Mijn pensioen Gepensioneerd schilder 
Dirk van Mourik: "Het is een zegen dat ik  
nu voor mijn vrouw kan zorgen"
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Pensioen is iets voor uzelf, maar ook voor uw partner. Want als u overlijdt, krijgt uw partner partner-
pensioen. Maar let op: dit gaat niet altijd automatisch. In sommige gevallen moet u zelf in actie komen.

Trouwen of geregistreerd partnerschap in 
Nederland – u hoeft uw partner niet aan te 
melden 
Trouwt u in Nederland? Of gaat u in Nederland een 
geregistreerd partnerschap aan? Dan hoeft u dat niet 
aan ons door te geven. Wij krijgen dit door van de 
gemeente waar u woont. Bent u in het buitenland 
getrouwd? Dan is het wel nodig om uw partner bij ons 
aan te melden. Wij krijgen dit niet automatisch door 
van de gemeente waar u woont. Stuur ons een kopie 
van uw trouwakte. 

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner automatisch 
partnerpensioen. Hoeveel precies? Dat leest u op uw 
pensioenoverzicht. Dit overzicht krijgt u ieder jaar 
digitaal of per post, afhankelijk van uw keuze. 
Lees meer op www.bpfschilders.nl/trouwen

Samenwonen – u moet uw partner wel 
aanmelden  
Gaat u samenwonen? Dan geeft de gemeente dit niet 
aan ons door. Daarom moet u uw partner zelf bij ons 
aanmelden met het formulier ‘Aanvraag 
partnerregistratie’. Dan krijgt uw partner na uw 
overlijden een partnerpensioen als u ook aan de 
volgende eisen voldoet: 
•  u heeft een samenlevingscontract dat door een 

notaris is opgesteld, of de gezamenlijke
   huishouding bestaat minimaal een half jaar; en 
• u bent allebei niet getrouwd; en 
•  uw partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte 

lijn (bijv. ouder en kind); en 
•  u en uw partner wonen op één adres volgens de 

Basisregistratie Personen (BRP).

Aan het begin van de coronacrisis wilde Damy  
de Ridder (28) uit Maarssen de stap wagen naar 
het zelfstandig ondernemerschap. Zijn maten ver-
klaarden hem voor gek, maar steunden hem wel. 
Damy zette door en startte zijn bedrijf D. de Ridder 
Schilderwerken: “Ik heb er totaal geen spijt van.” 

Hoe reageerde Damy’s omgeving op deze stap? Damy: 
“Mijn ouders hebben mij altijd gesteund. Ze zeiden:  
‘Als dit je droom is, ga die dan achterna en doe het  
maar. Stel dat je het financieel niet redt, dan zullen we  
je ondersteunen.’ Maar dat hebben ze nooit hoeven  
doen. Toen ik een maatje van me vertelde dat ik voor 
mezelf wilde beginnen, zei hij: ‘Je bent gek! Nu, in 
coronatijd, je weet niet wat er gaat gebeuren!’”  
Maar zoals altijd steunen zijn vrienden hem. ”Ik zei  
tegen mijn maten: ‘We gaan het wel zien, toch?’ Ik heb  
er totaal geen spijt van gehad!” 

Damy is ondernemer, maar voelt zich vooral schilder. 
“Het eerste jaar heb ik me laten inhuren door een oud-
collega. Langzaamaan wisten mensen mij te vinden en 
kreeg ik mijn eigen klanten. Dat ging en gaat allemaal 
van mond-tot-mond. Sinds een jaar werk ik samen met 
een maatje dat ook zelfstandig schilder is.” 

Hoe kijkt Damy naar de toekomst? “Binnenkort beschik 
ik over mijn jaarcijfers van de afgelopen drie jaar.  
Ik wil eerst een huis te kopen en dan zien we wel 
weer verder.”  

Met enige trots vervolgt hij: “Mijn maatje met wie ik 
samenwerk en ik hebben inmiddels een eigen werkplaats, 
een loods. Binnenkort willen we daar een kleine 
binnenruimte in maken, zodat we op vrijdagmiddag 
daar een biertje kunnen doen. Damy lacht: “Dat moet  
ook gebeuren hè?” 

Waar liep Damy in het begin van zijn ondernemerschap 
soms tegenaan? Lees het in het uitgebreide interview op 
bpfschilders.nl/pensioenblad 

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

“Ik ga het gewoon doen!” 

Partner 
aanmelden?

Ga naar bpfschilders.nl/
samenwonen en lees er 
alles over.

Krijgt u een relatie? Dit doet het 
met uw pensioen
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Uw pensioenkeuzeloon 
aanpassen? 
U heeft uw pensioenkeuzeloon 2023 voor  
31 december 2022 aan ons moeten doorgeven. 
Dit kan een lastige keuze zijn geweest. In 2022 
wist u natuurlijk nog niet wat 2023 u financieel 
zou brengen. Daarom geven wij u tot 1 juli 2023 
de mogelijkheid om uw pensioenkeuzeloon aan 
te passen. Met de Keuzevergelijker op onze 
website vergelijkt u snel en eenvoudig uw ‘oude’ 
en ‘nieuwe’ keuze en ziet u direct wat de 
aanpassing voor uw factuurbedrag betekent.

Ga naar bpfschilders.nl/keuzevergelijker en 
vergelijk het factuurbedrag.

 

Wet bedrag ineens 
uitgesteld 
Er is een voorstel voor een wetswijziging 
ingediend bij de Tweede Kamer. De Wet bedrag 
ineens geeft u het recht om eenmalig maximaal 
10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen in 
één keer te laten uitbetalen. U kunt natuurlijk 
ook kiezen voor minder dan 10%. Deze keuze 
maakt u op het moment dat u uw pensioen 
aanvraagt. U mag zelf weten waar u dit geld 
aan uitgeeft.

De invoering van deze wet is opnieuw uitgesteld, 
nu naar 1 januari 2024. Of dit gehaald wordt 
weten we nog niet 100% zeker. Zodra er meer 
duidelijkheid is, brengen wij u op de hoogte.

Ga naar bpfschilders.nl/uitstelwet en lees of het 
altijd verstandig is om een bedrag in één keer te 
laten uitbetalen.

Nieuwsbrief overzichtelijk, 
begrijpelijk en bruikbaar
BPF Schilders vroeg onlangs aan werknemers, 
ondernemers en gepensioneerden wat zij van de 
nieuwsbrief vinden. We kregen een mooi cijfer: 
een 7,6 gemiddeld. De lezers noemen de 
nieuwsbrief overzichtelijk, begrijpelijk en 
bruikbaar.

Ga naar bpfschilders.nl/begrijpelijk en lees 
meer over dit onderzoek. 
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Ga naar 
bpfschilders.nl/nieuwsbrief en meld u vandaag 
nog aan!

Beleggingsresultaten
Elk kwartaal laat BPF Schilders op de website 
zien welk bedrag het pensioenfonds heeft belegd 
en hoeveel rendement de beleggingen hebben 
opgeleverd.

Ga naar bpfschilders.nl/
kwartaalcijfers en 
bekijk de cijfers.

Wet toekomst pensioenen 
naar Eerste Kamer
De Tweede Kamer stemde donderdag 22 
december 2022 al in met de Wet toekomst 
pensioenen. Als de Eerste Kamer de wet ook 
aanneemt, dan zou deze op 1 juli 2023 kunnen 
ingaan. Alle pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 
1 januari 2027 de tijd om hun regelingen aan te 
passen en hun deelnemers over te zetten naar de 
nieuwe regeling.  

Ga naar bpfschilders.nl/nieuwpensioenstelsel 
en lees meer over wat de Wet toekomst 
pensioenen voor u betekent.

Blog ‘Goede voornemens 
voor 2023 en veel verder…’
‘Beter omgaan met geld’ en ‘meer sparen’ zijn 
populaire goede voornemens voor 2023, zo 
blijkt uit onderzoek. Maar denkt u ook verder 
dan dit jaar? Hoe wilt u uw leven inrichten na 
uw pensioen? Júist als pensioen nog ver in de 
toekomst lijkt, is het goed om uzelf die vraag zo 
af en toe te stellen. Want hoe langer het duurt 
voor uw pensioen ingaat, hoe makkelijker het is 
om nog iets extra’s te sparen als dat nodig 
blijkt. Bestuurslid Jochem Dijckmeester laat in 
zijn blog zien dat dit met wat hulp makkelijker 
is dan u denkt.

Ga naar bpfschilders.nl/goedevoornemens en 
lees de blog.

Extra veilig inloggen in 
twee stappen
BPF Schilders maakt inloggen op uw persoonlijke 
pensioenomgeving nog veiliger met tweestaps-
verificatie. Binnenkort logt u met een extra stap 
in op Infodesk en Uw pensioenadministratie. 
Hou de website in de gaten voor meer informatie 
over deze extra veilige manier van inloggen.

Log veilig in ga naar bpfschilders.nl/inloggen
Bekijk uw facturen in Uw 
pensioenadministratie
Bij BPF Schilders krijgen we regelmatig vragen 
over de facturen. Bijvoorbeeld hoe een factuur 
in elkaar zit, welke facturen er nog open staan 
of hoe een automatische incasso in te stellen is.

Bent u op zoek naar een overzicht van 
openstaande facturen? Log dan in op Uw 
pensioenadministratie. Daar vindt u de status 
van uw facturen en alles wat u nodig heeft om 
uw pensioenadministratie te beheren.

Log in op 
bpfschilders.nl/uwpensioenadministratie en 
bekijk de status van uw facturen.

Speciaal voor werknemers 
en ondernemers

Speciaal voor ondernemers

Speciaal voor ondernemers
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Pensioenbijeenkomsten en -spreekuren 
Alles wat u moet weten over 
uw pensioen
Uw pensioen lijkt misschien een zorg voor later. Maar het is goed om nu al na te denken over de  
mogelijkheden en keuzes die u heeft. Kiest u voor een partnerpensioen? Wat gebeurt er als u  
arbeidsongeschikt wordt? Wilt u eerder stoppen met werken? Wij vertellen u daar graag meer over.  
Daarom organiseren wij dit jaar weer een aantal pensioenbijeenkomsten en -spreekuren op  
verschillende locaties in Nederland én online. De eerste bijeenkomsten en spreekuren op locatie zijn 
weer ingepland. Later dit jaar volgen de online spreekuren.

Pensioenbijeenkomsten
Tijdens deze groepsbijeenkomst geven onze specialisten 
een heldere uitleg. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden 
en keuzes die u heeft wanneer u stopt met werken.

Onderwerpen die we bespreken:
• De pensioenkeuzes die u zelf kunt maken
• Wat daarvan de voor- en de nadelen zijn
• Hoe en wanneer u die keuzes kunt maken
• Het geld dat u straks ontvangt
 
Waar en wanneer?
Op verschillende plaatsen in Nederland:
11 april Groningen
13 april  Helmond
18 april  Rotterdam
20 april  Enschede
24 april  Amsterdam 
25 april  Utrecht

Duur: ca. 1,5 uur

Pensioenspreekuren
Wilt u weten hoe uw pensioen ervoor staat? Maak dan 
een afspraak voor een van onze spreekuren. In een 
persoonlijk gesprek vertelt onze specialist u alles over 
de pensioenregeling. Hij bekijkt samen met u uw 
persoonlijke pensioensituatie en beantwoordt graag 
al uw vragen. 

Waar en wanneer?
Op verschillende plaatsen in Nederland:
1 mei Hoogeveen
2 mei Alkmaar
9 mei Leeuwarden
11 mei  Tilburg
16 mei Amsterdam
22 mei Zwolle
23 mei  Geleen

Duur: maximaal 25 minuten

Hoe kunt u erbij zijn?
Is er een pensioenbijeenkomst of -spreekuur bij u in de 
buurt? Dan sturen wij u een uitnodiging. Ook wanneer 
we een online bijeenkomst of spreekuur organiseren 
laten wij u dat weten. Aanmelden kan dan via onze 
website. Houd dus uw brievenbus en mailbox in de 
gaten! 

Weten hoe uw 
pensioen in 
elkaar zit?

Ga naar bpfschilders.nl/
pensioen

Waaruit bestaat mijn pensioen?
Eva
Medewerker klantcontact

Als medewerker klantcontact krijg ik veel pensioenvragen.
Een vraag die ik regelmatig krijg is ‘Waaruit bestaat mijn pensioen?’. 
Daarom hebben wij het antwoord op deze vraag voor u in een handige 
infographic gezet. Wel zo makkelijk.

Meer weten 
over uw 
pensioen?

Ga naar bpfschilders.nl/
aanmelden-presentatie of 
bpfschilders.nl/pensioen-
spreekuren en meld u aan.    
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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

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

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

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

Speciaal voor werknemers

Speciaal voor gepensioneerden

Speciaal voor ondernemers

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

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

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

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

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

Droomt u al over uw pensioen?
Weet u al precies wat u met uw tijd gaat doen als u met pensioen 
bent? Misschien wilt u wel sleutelen aan een oldtimer. Of genieten 
van lange vakanties met uw partner. Misschien heeft u nog geen 
idee. Bent u al met pensioen? Waar geniet u nu het meest van?  
Zijn uw verwachtingen uitgekomen? Wij zijn benieuwd naar uw 
toekomstplannen, uw dromen en hoe u uw pensioen invult. 

Ga naar facebook.com/bpfschilders en laat het ons weten. U heeft 
er vast een leuke foto bij!

Verantwoord beleggen: 
wat levert dat op?
Als pensioenfonds zijn wij verantwoordelijk voor een goede financiële uitvoering van de pensioen- 
regeling. Een goed pensioen voor al onze deelnemers is in ons beleggingsbeleid daarom altijd 
het uitgangspunt. Tegelijkertijd willen wij ook ons steentje bijdragen aan een betere leefomgeving.  
Dit doen wij door op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier te beleggen. 

Een goed pensioen
Wij beleggen de premie die u betaalt. Dit doen wij om nu 
en in de toekomst pensioen te kunnen uitkeren, maar 
ook om de pensioenpremie betaalbaar te houden. 
Voorop staat dat onze beleggingen een aantrekkelijk 
financieel rendement opleveren. Het gaat immers om 
uw pensioen. Maar we willen dat wel op een 
verantwoorde manier doen. Dat betekent dat we goed 
kijken naar de risico’s. Maar ook dat we op een 
maatschappelijk verantwoorde manier rendement 
willen maken. Wij zijn ervan overtuigd dat financieel 
rendement en maatschappelijk rendement prima samen 
gaan. En dat verantwoord beleggen op de lange duur 
meer rendement oplevert. 

Bijdragen aan een leefbare wereld 
Duurzaam of verantwoord beleggen wil zeggen dat we uw 
pensioengeld steken in bedrijven die rekening houden met 
mens en milieu. Bijvoorbeeld omdat ze niet vervuilend 
zijn of goede werkomstandigheden hebben voor hun 
medewerkers. In ons beleggingsbeleid hebben we gekozen 
voor vijf thema’s: water, klimaat en milieu, gezondheid, 
mensenrechten en goed ondernemingsbestuur. 

Binnen deze thema's willen we met onze beleggingen 
een bijdrage leveren: 

Water 
Zorgen voor voldoende water voor betere 
volksgezondheid en meer economische groei

Klimaat en milieu
Opwarming van de aarde beperken tot maximaal 1,5⁰C

Gezondheid
Toegang tot goede gezondheidszorg voor iedereen, 
wereldwijd

Mensenrechten
Schendingen van de mensenrechten voorkomen en 
beperken

Goed ondernemingsbestuur
Kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit van 
ondernemingen en markten verbeteren

Weten hoe wij 
beleggen? 

Ga naar bpfschilders.nl/
verantwoordbeleggen

Waar of niet waar: 
‘Sparen levert meer op dan beleggen’
BPF Schilders belegt de premie die u betaalt. 
Dat levert in de regel meer op dan geld op een 
spaarrekening. In de afgelopen 10 jaar was ons 
rendement gemiddeld 5%. Beleggen brengt wel 
risico’s met zich mee. BPF Schilders beperkt deze 
risico’s, onder andere door verantwoord te 
beleggen.
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http://www.bpfschilders.nl/werknemer/contact/
http://www.bpfschilders.nl/werknemer/contact/
http://www.bpfschilders.nl/ondernemers
http://www.bpfschilders.nl
http://www.bpfschilders.nl/pensioenplanner
http://www.facebook.com/bpfschilders
http://www.bpfschilders.nl/profiel
http://www.bpfschilders.nl/klantenpanel
http://www.bpfschilders.nl/blog
http://www.facebook.com/bpfschilders 
http://www.bpfschilders.nl/verantwoordbeleggen


Dirk van Mourik (68) zat niet graag in de 
schoolbanken. “Het liefst was ik de hele dag buiten: 
boompje klimmen, gras plukken voor de konijntjes, 
een fiets opknappen. Gewoon, lekker bezig zijn, wat 
ik ook in een baan zocht. Dus klopte ik aan bij de 
schilder in het dorp, Barend Weijman: of hij een 
baantje had. Zo begon ik op mijn zestiende bij 
Weijman Vastgoedonderhoud, waar ik in 
verschillende functies vijftig mooie jaren heb 
volbracht. In november 2020 ging ik met pensioen, 
om eindelijk meer tijd door te brengen met mijn 
vrouw Hennie (67), míjn rustpuntje. Maar het geluk 
was van korte duur. 10 december 2021 zakte Hennie 
volkomen onverwacht in elkaar op de keukenvloer. 
Lymfeklierkanker, met als gevolg een dwarslaesie. 
Het begin van een zware periode, waarin ik 
honderd procent mantelzorger werd. Het is moeilijk, 
maar we zijn ook dankbaar. Het is een zegen dat ik 
nu volledig voor mijn vrouw kan zorgen.”  

Benieuwd naar het hele verhaal van Dirk? Lees het 
op bpfschilders.nl/pensioenblad 

Uw verhaal ook in de spotlight?
Ga naar bpfschilders.nl/mijnpensioen en meld u aan!

Gepensioneerd schilder Dirk van Mourik uit 
Opheusden:

“ Het is een zegen dat 
ik nu voor mijn vrouw 
kan zorgen”

http://www.bpfschilders.nl/pensioenblad
http://www.bpfschilders.nl/mijnpensioen

