
Ben Zwirs:  
‘Ik kom uit een echt 
supermarktgezin’ 

Wanneer mag je 
met pensioen?

J’ouw Dag

Ouder worden = 
minder risico nemen



Onze financiële situatie
Elke maand publiceren we de cijfers van onze 
financiële situatie in deze grafiek.

Verantwoord beleggen
De laatste tijd veel in het nieuws: 
 maatschappelijk  verantwoord beleggen. 
Hoe verantwoord belegt ons fonds eigenlijk? 
Lees ons beleid. 

Heb jij bij ons kort 
 pensioen opgebouwd?
Dan is de kans groot dat je een ‘klein 
 pensioen’ hebt. Je pensioen gaat dan 
 automatisch mee als je naar een ander 
 pensioenfonds gaat. Lees hoe dat precies zit. 

Doe de pensioencheck!
Kijk af en toe hoe het met je pensioen gaat. 
Dat kan op verschillende manieren!

Kunnen wij jou digitaal 
bereiken? 
Want we willen je graag op de hoogte 
houden van je pensioen. Hebben wij je 
 e-mailadres nog niet? Geef je e-mailadres 
dan aan ons door!

Hier vind je ons! 

Keuzemogelijkheden 
pensioenregeling

Vóór je 68ste met pensioen? 
Het kan bij ons fonds! 
Bij ons fonds ga je op je 68ste met 
 pensioen. Toch? Nou, dat is niet 
 helemaal waar. 68 jaar is wel de leeftijd 
waarop we je pensioen berekenen. We 
noemen dit de pensioenrichtleeftijd. Je 
kunt dus wel op je 68ste met pensioen 
gaan. Maar éérder kan ook. Dat heeft 
wel gevolgen voor de hoogte van je 
pensioen. Want eerder met pensioen 
betekent de rest van je leven een lagere 
pensioenuitkering. Let daar dus goed 
op!

Tegelijk met AOW
Veel mensen laten hun pensioen 
graag tegelijk ingaan met de AOW, het 
 pensioen van de overheid. Dat kan 
vóór je 68ste verjaardag zijn, maar ook 
daarná. Dat ligt aan je geboortedatum. 
Kijk eerst vanaf welke leeftijd jouw AOW 
ingaat. 

Gevonden? Haal er 5 jaar vanaf. Dan 
weet je op welke leeftijd jouw pensioen 
bij ons fonds op z’n vroegst kan ingaan!

Voorbeeld

Je AOW-leeftijd Je mogelijke 
ingangsdatum  
bij ons fonds

67 jaar +  
9 maanden

62 jaar +  
9 maanden

Maar je mag je pensioen natuurlijk ook 
minder dan 5 jaar éérder laten ingaan. 
Of eerst gedeeltelijk met pensioen gaan. 
Dat kan ook. Lees hoe je jouw pensioen 
op maat maakt!

Resultaten pensioenonderzoek bekend
Afgelopen zomer vroegen wij je mee te doen aan een 
 onderzoek. We wilden namelijk graag jouw mening 
weten als het over je  pensioen gaat. Belangrijkste 
vraag was:  hoeveel  risico wil jij nemen met beleggen 
voor je pensioen? In het  nieuwe pensioenstelsel heb-
ben schommelingen op de  financiële markten name-
lijk eerder invloed op jouw eigen pensioenpot. Daar 
wil je dan natuurlijk wel iets over te zeggen hebben.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van ons onderzoek:
• Actieve deelnemers en gewezen deelnemers (slapers)  willen 

meer risico nemen dan gepensioneerden
• Jongere deelnemers willen meer risico nemen dan oudere 

deelnemers
 − dus: hoe ouder, hoe minder risico je wilt nemen

• Ruim de helft van jullie heeft vertrouwen in het nieuwe 
 pensioenstelsel
 − ook wil ruim de helft graag minimaal eens per kwartaal 

 geïnformeerd worden over het nieuwe pensioenstelsel.

https://www.bpfl.nl/over-ons/actuele-cijfers/financiele-positie/
https://www.bpfl.nl/extras/verantwoord-beleggen/
https://www.bpfl.nl/nieuws/2021/heb-jij-bij-ons-kort-pensioen-opgebouwd/
https://www.bpfl.nl/werknemer/hoeveel-krijg-je/doe-de-pensioencheck/
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.twitter.com/uwpensioen
https://www.twitter.com/uwpensioen
https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd
https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd
https://www.bpfl.nl/werknemer/hoeveel-krijg-je/pensioen-op-maat/eerder-met-pensioen/
https://www.bpfl.nl/werknemer/hoeveel-krijg-je/pensioen-op-maat/eerder-met-pensioen/


Supermarktmanager Ben Zwirs (DekaMarkt Wormerveer)

‘Ik kan op mijn 65ste met pensioen.  

Maar ik denk dat ik daarna nog even doorwerk!’

“Ik kom uit een echt ondernemersgezin. Een 
supermarktgezin zelfs: mijn ouders hadden 
een SPAR-winkel in Lutjebroek. Altijd hard 
werken, ook regelmatig na sluitingstijd. Want 
voor vaste klanten stonden ze altijd klaar. 
Die wilde je niet kwijt raken, dus wanneer er 
na sluitingstijd werd aangebeld hielpen zij 
die klant ook. Daarom was een carrière in de 
supermarktwereld niet mijn ambitie. Ik wilde 
liever bouwvakker worden!

Toch begon ik op mijn 15de als vakantiehulp 
bij DekaMarkt. Mijn ouders hadden hun SPAR-
winkel inmiddels verkocht aan Vlaar Super-
markten dat later weer werd ingelijfd door 
DekaMarkt. Het werken bij DekaMarkt beviel 
mij steeds beter. Dus ik ben gebleven. Al heb 
ik tussendoor nog een jaartje bij het bedrijf 
van mijn schoonvader gewerkt. Maar alles bij 
elkaar nu zo’n 42 jaar bij DekaMarkt in dienst, 
in verschillende functies. Sinds 2016 voor de 
tweede keer als supermarktmanager.”

En nog steeds tot volle tevredenheid?
“Absoluut! Ik werk echt bij een prachtig 
mooi bedrijf. Als supermarktmanager ben 
ik  operationeel eindverantwoordelijk voor 
het hele filiaal. We hebben duidelijk een 

 regiofunctie. Veel mensen uit de  omliggende 
dorpen –zoals Westknollendam, Jisp, 
 Assendelft en Westgraftdijk– komen bij ons 
hun boodschappen doen. In het weekend is 
het hier best wel druk. Een grote DekaMarkt 
dus van 4.000 m2, met 180 medewerkers. 

Ik stuur 8 kaderleden aan. Zij zijn mede-
verantwoordelijk voor hun eigen deel van de 
supermarkt. Dus voor het personeelsbeleid, 
voorraadbeheer én het financiële resultaat. 
Uiteindelijk zorg ik voor verantwoording 
richting het hoofdkantoor van DekaMarkt. 
Daarnaast heb ik wel een duidelijke norm qua 
representativiteit, bijvoorbeeld als het gaat om 
zichtbare piercings of jongens met echt lang 
haar. Wat dat betreft ben ik een beetje van de 
oude stempel. Verder krijgen mijn kaderleden 
veel vrijheid op hun afdeling en die nemen ze 
gelukkig ook. Ik noem dat eigenaarschap.” 

Wat vind je vooral leuk aan je werk?
“Het contact met klanten en het personeel. 
Ik ben heel veel op de vloer te vinden. 
‘ Beneden’ zeggen we hier, want mijn kantoor 
is op de 1ste etage. Dat contact vind ik heel 
belangrijk. Ik ken na al die jaren natuurlijk veel 
vaste klanten. Het contact met mijn mensen 



vind ik ook prettig. We hebben elke week teamoverleg. 
 Kijken wat er speelt en hoe we elkaar kunnen helpen. 
Verder vind ik de  commerciële kant erg leuk, het halen van 
omzetdoelen. Het invullen van allerlei lijsten vind ik dan 
weer minder fijn om te doen. Maar goed, dat hoort ook bij 
mijn managementtaken.”

Jullie hebben een zware tijd achter de rug.
“Je doelt waarschijnlijk op onze parkeer garage die in 2018 
gedeeltelijk instortte. Ja, dat was heftig. Gelukkig raakte er 
niemand gewond, er was alleen materiële schade. 

Maar het betekende wel dat we 13 maanden dicht moesten. 
Die tijd hebben we goed gebruikt. De parkeergarage ziet 
er weer prima uit. Tegelijkertijd hebben we de supermarkt 
geheel verbouwd. Onze winkel heeft nu echt een moderne 
uitstraling. Hartstikke mooi!

Minder mooi was dat al onze hulpkrachten inmiddels ergens 
anders werkten. Logisch natuurlijk, we waren meer dan 
een jaar dicht geweest. We moesten dus een heel nieuw 
team opbouwen. En daar zijn we heel goed in geslaagd. We 
zijn in oktober 2019 gestart met 150 nieuwe hulpkrachten. 
 Allemaal heel jonge mensen, met heel weinig –of helemaal 
géén–  ervaring. We hebben deze jonge ploeg dus helemaal 
kunnen opleiden. Het is een enorm hecht team geworden.”

Waar merk je dat aan?
“Iedereen is bereid een ander te helpen. Zo lossen ze zelf 
heel veel problemen op. Dat zit nu echt in het DNA van het 
team. Heel fijn dat het hoofdkantoor dat ook kan waarde-
ren. We zijn dit jaar verkozen tot beste DekaMarkt-filiaal in 
Nederland. Daar zijn we als team enorm trots op. Iedereen 
krijgt bij DekaMarkt de kans zich te ontwikkelen. Maar het 
was wel buffelen om de winkel lopende te houden, zeker 
toen de corona-crisis uitbrak.”

Wat doe je in je vrije tijd?
“Ik woon in Grootebroek, aan het water. Als het een beetje 
aardig weer is, ga ik na het werk een stukje varen. Dat vind 
ik enorm ontspannend. Mijn vrouw en ik hebben 3 kinderen 
en 2 kleinkinderen. Ik vind het echt geweldig om opa te zijn. 
Daar besteed ik veel tijd aan.

Werk en privé moeten goed in balans zijn. Dat zeg ik ook 
altijd tegen de jonge mensen die bij mij werken. En je moet 
je werk leuk vinden. Als je iedere dag met tegenzin opstaat 
omdat je moet gaan werken, hou je het niet lang vol. Dan 
kun je beter iets anders gaan doen.”

Straks ga je met pensioen. Ben je daar al mee bezig?
“Nee, niet echt. Ik weet wel dat ik mij geen seconde ga 
vervelen. In en om het huis valt er altijd wel wat te klussen. 
Verder heb ik mijn bootje en lees ik graag. Een vriend van 
mij is onlangs vrijwilligerswerk gaan doen. Hij gaat op stap 
met mensen die in verzorgingstehuizen wonen. Zoiets past 
ook wel bij mij. Dus wie weet.

Ik ben 58, dus mijn pensioen komt wel dichterbij. Ik weet dat 
ik al op mijn 65ste zou kunnen stoppen. Dat zou financieel 
geen probleem zijn. Ik kocht mijn eerste huis toen ik 23 was. 
Een adviseur raadde mij aan spaarpolissen af te sluiten die 
op mijn 65ste zouden uitkeren; dat was toen natuurlijk nog 
de pensioenleeftijd. Dat heb ik gedaan. Achteraf gezien een 
goed besluit.

Maar ik denk dat ik wel langer blijf werken. Ik ben nog 
 superfit en supergezond. Dus voorlopig gaan we lekker 
door!”



1.  Ik kan pas op m’n 68ste met  
 pensioen!

Niet waar
Maar we begrijpen wel dat je dat denkt. Wij berekenen 

je pensioen  namelijk alsof je tot je 68ste opbouwt. 
Daarom noemen we 68 jaar ook wel je pensioen-

richtleeftijd. Je pensioenregeling is er als het 
ware op gericht dat je pensioen ingaat als je 

68 jaar bent. Maar dat hoeft dus niet.

Want je kunt je pensioen bij ons fonds ook al éérder 
laten ingaan. Dat heeft dan wel gevolgen voor de 
hoogte van je pensioen. Elke maand dat je pensioen 
eerder ingaat, gaat ook je maandelijkse pensioen-

uitkering iets omlaag. Daar moet je dus wel rekening 
mee houden. Wil je weten hoeveel het kost om je pensioen 

 eerder te laten ingaan? Ga dan naar Mijn Pensioencijfers. 
Daar kun je aangeven wanneer je zou willen stoppen met werken. 

Je ziet gelijk hoeveel minder pensioen je dan zou krijgen. 

Test je pensioenkennis.  
Wat is waar en wat is niet 
waar?

2.  Pensioen is toch alleen maar voor later

Niet (helemaal) waar!
Je bouwt voor jezelf pensioen op bij ons fonds. Dat pensioen voor jezelf is je 
 ouderdomspensioen. Dat pensioen is inderdaad voor later, als je ouder dan nu bent. 
Misschien duurt het voor jou nog 30 (of zelfs 40) jaar voordat je pensioen bij ons 
fonds ingaat. Tot zover klopt het dat pensioen iets voor later 
is. Want je bent  waarschijnlijk nog lang geen 68.

Maar er zijn ook situaties waarbij je pensioen al 
eerder een rol speelt. Dat zijn trouwens geen 
leuke situaties, namelijk als je arbeidsonge-
schikt wordt of als je overlijdt. Als je arbeids-
ongeschikt wordt –en aan de voorwaarden 
voldoet– loopt je pensioenopbouw gewoon 
door. Je betaalt dan zelf minder –of helemaal 
géén– premie voor je pensioen. Overlijd je 
 terwijl je nog pensioen opbouwt? Dan is er in 
veel gevallen een partnerpensioen voor je partner 
en een wezenpensioen voor je kind(eren). 

https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.bpfl.nl/werknemer/verandert-je-situatie/priv%C3%A9/arbeidsongeschikt-en-wia/
https://www.bpfl.nl/werknemer/verandert-je-situatie/priv%C3%A9/arbeidsongeschikt-en-wia/
https://www.bpfl.nl/werknemer/verandert-je-situatie/privé/overlijden/


Contact
Je kunt…
… ons alle pensioenvragen stellen die je wilt. 
Houd daarbij je klantnummer bij de hand. Je vindt je klantnummer bovenaan elke brief en op elk 
 pensioenoverzicht dat je van ons krijgt. 

… onze website bezoeken.
Op www.bpfl.nl vind je veel informatie over je pensioen bij ons fonds. Je kunt via onze website ook inloggen 
op Mijn Pensioencijfers. Daar kun je je pensioen bij ons fonds checken en zelf je pensioenzaken regelen. 

… ons contactformulier invullen.
Kom je er zelf niet uit? Stel je vraag dan via ons contactformulier.

… ons mailen.
Liever mailen? Dat kan ook, via info@bpfl.nl. Mail ons wanneer het jou uitkomt: 7 dagen per week, 24 uur per dag.

… of bellen.
De helpdesk van BPFL is op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar. Het telefoonnummer is 088 - 116 3070.

… of schrijven.
Als je dat fijner vindt, kun je ook een brief schrijven. Stuur je brief naar BPFL, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen. Colofon 

Dit magazine is een uitgave van Bedrijfstak-
pensioenfonds voor het  Levensmiddelen bedrijf 
(BPFL). Tekst, opmaak en illustraties zijn gemaakt 
door AZL Marketing &  Communicatie. Aan de 
tekst van deze uitgave kun je geen rechten 
ontlenen. Rechten kun je alleen  ontlenen aan 
het pensioenreglement van BPFL. Dat staat op 
de website www.bpfl.nl/documenten. 

Fotografie:  Gerard Vellekoop
 Paul Starink

http://www.bpfl.nl
https://www.mijnpensioencijfers.nl/bpfl
https://www.bpfl.nl/contact/
mailto:info%40bpfl.nl?subject=
http://www.bpfl.nl/documenten
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