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Lang zullen we leven... 50 jaar BPFL!
1968
Het jaar 1968. Voor de meeste mensen 
in ons fonds is dit vér voor hun tijd. 
Nederland ziet er dan heel anders uit. 

We hebben 13 miljoen 
inwoners en  Koningin 
Juliana is ons staats
hoofd;

De populairste namen 
zijn Johan, Jan, Maria 
en Johanna;

De grootste hits 
 komen uit de 
 koker van Heintje, 
The  Rolling  Stones 
en The Beatles;

De economie draait 
als een  tierelier. Er 
is een tekort aan 
 werknemers. Werk
gevers  komen naar 
scholen om  jongeren 
te  werven voor hun 
bedrijf. Bijna  iedereen 
werkt zijn hele  carrière 
voor één of twee werk
gevers.

En: op 1 november 1968 wordt 
ons  pensioenfonds opgericht.

In die tijd ontstaan er meer pensioen-
fondsen. De AOW is er al. Daar heeft 
Willem Drees in 1957 voor gezorgd. 
Iedereen in  Nederland krijgt vanaf zijn 
65ste AOW-pensioen van de  overheid. 
De AOW is bedoeld als basispensioen, 
 zodat  ouderen niet in  armoede hoeven 
te leven. Vakbonden en  werkgevers 
spreken af om daar een aanvulling 
op te regelen via de werkgever in 
een  collectief fonds. Zo ontstaan de 
pensioen fondsen. De eerste is er al in 
de 19de eeuw. 

Later organiseren ook kleinere 
 bedrijven zo’n  collectief in een 
bedrijfstak pensioenfonds ( afgekort: 
Bpf). In 1968 maken we hiermee 
een begin in onze branche voor het 
levensmiddelenbedrijf. In het begin 
werken de meeste deelnemers bij 
ketens van  kruidenierswinkels, winkels 
zonder formule en speciaal zaken. 
Later sluiten ook de zuivel- en melk-
bedrijven zich aan bij ons fonds. Nu 
zijn vrijwel alle supermarkten (óók de 
zelfstandige  supermarktondernemers) 
aangesloten. Zij vormen ons fonds 
samen met natuurvoedingswinkels, 
 delicatessenwinkels, noten- en andere 
speciaal zaken. Zo groeit ons fonds 
mee met de veranderende sector.

2018
Anno 2018 staan de zaken er in 
 Nederland anders voor:

We hebben 17 miljoen 
inwoners en Koning 
WillemAlexander is 
ons staatshoofd;

De populairste namen 
zijn Mees, Noah, Julia 
en Mila;

De grootste hits 
komen uit de 
 koker van DJ’s als 
 Armin van Buuren en 
 Martin  Garrix, bands 
als Coldplay en sterren 
als Ariana Grande;

De economie bloeit op 
na een kredietcrisis 
die zijn weerga niet 
kende. De werkgele
genheid groeit flink. Er 
wordt volop gedacht 
over nieuwe contract
vormen. 

BPFL staat voor nieuwe uitdagingen. 
We leven met zijn allen steeds langer. 
De AOW-leeftijd en de  pensioenleeftijd 
stijgen. De economie trekt aan, maar 

de rente is erg laag, dus de spaar-
pot groeit niet meer zo snel. We zijn 
gegroeid tot ruim 300.000 (oud-)werk-
nemers en gepensioneerden. Voor 
hen  beheren we in totaal € 6 miljard 
(zie voor alle cijfers ons  Verkort Jaar-
verslag).

Wij dragen zorg voor een goede, duur-
zame en kosten efficiënte uitvoering 
van de  pensioenregeling. Daar gaan 
we –als het aan ons ligt– nog 50 jaar 
mee verder.

Froukje Sloot-Mulder  
Werkgeversvoorzitter 
BPFL

Rik Grutters
Werknemersvoorzitter 
BPFL



(Oud-) werknemers 
en gepensioneerden
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Ons fonds van 
1968 tot nu...
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50 jaar bij BPFL: Hans Westerhof uit Delden

‘Elke dag druk, 
maar ik hoef 
niks meer’

Een van de grote  voordelen van pensioen? 
Wij  vroegen het Hans Westerhof (72 jaar), 
gepensioneerde bij ons fonds. Zijn 
 antwoord: je hoeft niks meer. Je 
kunt je eigen agenda  bepalen. 
Hans Westerhof heeft zijn dagen 
druk gevuld,  omdat hij dat wil. 
Niet omdat het moet. 

Stilzitten was nooit zijn ding. 
Daarom richtte Hans  Westerhof 
in 1968 de gelijknamige 
 Westerhof’s Kaashandel in 
Delden op. Samen met zijn 
vrouw heeft hij in de beginjaren 
de grondslag gelegd voor een 
onderneming die 50 jaar later 
nog steeds ‘gezond’ is. Ook al 
is hij met pensioen, de zaak 
zit hem nog in zijn bloed.

Lees het complete interview 
op onze website.

50 jaar aangesloten bij BPFL: Kaan’s Kaashandel in Hoorn en Alkmaar

‘Het pensioenfonds 
hoort er gewoon bij’

Zijn overgrootvader begon de kaas handel, 
als kind speelde hij in de winkel en zijn 
eerste dienstverband was bij zijn vader. 
Klaas Kaan (29) hoef je niets te vertellen 
over kaas. Samen met zijn drie jaar  jongere 
broer Arie is hij de vierde  generatie van 
Kaan’s Kaas handel in Hoorn en Alkmaar. 
En het pensioenfonds? Dat hoorde er 
‘gewoon’ bij. 

Kaan’s Kaashandel is één van de  eerste 
onder nemingen die bij ons fonds 
 aangesloten is. Al 50 jaar lang bouwen 
werknemers van de kaaswinkel pensioen 

op bij ons fonds. Klaas Kaan: “We zijn 
 aangesloten bij het pensioenfonds toen 
de zaak van mijn opa was. Ik weet niet 
beter dan dat we bij het fonds zijn. Het 
 pensioenfonds hoort er gewoon bij. Voor 
je  personeel is het handig dat er een 
 pensioenfonds is. Anders moeten ze zelf 
gaan sparen. 
Volgens mij denken de meeste mensen daar 
te laat aan. Dan is het ‘Oei, toch niet genoeg 
gespaard’. Ik vind het een mooie uitkomst.”

Lees het complete interview op onze 
 website.

https://www.bpfl.nl/50-jaar-bpfl/elke-dag-druk-maar-ik-hoef-niks-meer/
https://www.bpfl.nl/50-jaar-bpfl/elke-dag-druk-maar-ik-hoef-niks-meer/
https://www.bpfl.nl/50-jaar-bpfl/het-pensioenfonds-hoort-er-gewoon-bij/
https://www.bpfl.nl/50-jaar-bpfl/het-pensioenfonds-hoort-er-gewoon-bij/


Patricia Hoogstraaten over de drie gamechangers: technologie, 
duurzaamheid en empathie

‘We moeten ons 
inleven in de klant’

Als iémand zicht heeft op veranderingen in 
onze sector dan is het Patricia Hoogstraaten. 
Zij is directeur van het Vakcentrum en voor 
velen het gezicht van de levensmiddelen
branche. Ze behartigt de winkeliersbelan
gen in Den Haag en Brussel, onderhandelt 
mee over de cao en is bestuurslid van ons 
pensioenfonds BPFL. Zij ziet drie belangrijke 
gamechangers: technologie, duurzaamheid 
en empathie. 

Als we Patricia Hoogstraaten vragen naar de 
veranderingen in de levensmiddelendetailhan-
del wijst ze op de diversiteit in de sector. Van 
de superspeciaalzaak tot de mega-supermarkt. 
Die hebben elk een andere ontwikkeling 
doorgemaakt. Maar als je iets meer afstand 
neemt kan je drie belangrijke game-changers 
onderscheiden, stelt de fondsbestuurder.

Lees het complete interview op onze website.
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Hoe winkelen we in de toekomst? Een gesprek met  
Frank Quix:

‘Supermarkten 
worden vers-oases’

Je mobiele telefoon checkt automatisch je 
koelkast. Alle bestellingen komen aan huis. Ga 
je naar de winkel? Dan is het voor iets wat je wilt 
proeven, ruiken of aanraken.  Toekomstmuziek? 
Volgens Frank Quix (48) kan het binnen vijf jaar al 
zover zijn. Hij houdt zich bezig met  winkelgedrag 
nu en in de toekomst.

Gezien het jubileum hadden we graag 50 jaar 
vooruit gekeken naar de ontwikkelingen in onze 
branche. Maar als je het met Frank Quix hebt over 
winkeltrends op de ‘lange termijn’ dan heeft hij het 
over vijf jaar in plaats van vijftig. En ook dán klinkt 
het nog als toekomstmuziek.

Frank Quix: “Herken je dit? Je wilt spaghetti maken. 
Je haalt tomaten, saus, gehakt en waarschijnlijk 
zijn de uien op, dus ook extra uien. Je komt thuis: 
liggen er nog meer dan genoeg uien, maar het 
pak spaghetti is door een huisgenoot opgemaakt 
zonder het jou te zeggen. Straks kun je in de winkel 
je voorraad checken via je mobiele telefoon, zodat 
je geen uien koopt en de spaghetti niet vergeet. 
Hoe fijn is dat?”

Lees het complete interview op onze  
website.

https://www.bpfl.nl/50-jaar-bpfl/het-gaat-erom-dat-we-ons-inleven-in-de-klant/
https://www.bpfl.nl/50-jaar-bpfl/supermarkten-worden-vers-oases/
https://www.bpfl.nl/50-jaar-bpfl/supermarkten-worden-vers-oases/


Contact
Je kunt ons…
… alle pensioenvragen stellen die je wilt.
Houd daarbij jouw klantnummer bij de hand of neem het op in je mail of brief. Dan kunnen wij je sneller helpen. 
Je vindt je klantnummer bovenaan elke brief en op elk pensioenoverzicht dat je van ons krijgt. 

… mailen.
Via info@bpfl.nl. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. (Binnen 10 werkdagen ontvang je een eerste reactie.)

… bellen.
Op 088 - 116 3070 is de helpdesk van BPFL bereikbaar. (Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.)

… schrijven.
Stuur je brief naar BPFL, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen. (Let erop dat je je brief ondertekent.)

Kijk op onze website
Op www.bpfl.nl vind je veel informatie over ons fonds en over pensioen in het algemeen.

Colofon 
Dit magazine is een uitgave van 
 Bedrijfstakpensioenfonds voor het 
 Levensmiddelenbedrijf (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 pensioen-
reglement van BPFL. Dat staat op de website 
www.bpfl.nl/documenten. 

Fotografie:  Gerard Vellekoop
 De Beeldredaktie
 ANP Historisch Archief,  
 ANP [13390173], [13379622]
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http://www.bpfl.nl
http://www.bpfl.nl/documenten
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