
 

 

 

Voor ons als kleine werkgever zijn de kosten belangrijk 

 

 

Voor kleinere werkgevers is de verandering van het 

pensioenstelsel als een grote olifant waarmee ze moeten dealen. 

Hoe gaan zij hiermee om? Evelien Herman is hoofd 

Administratie/HRM bij Mailstreet. Dit bedrijf hoort met 65 

medewerkers tot de kleinere werkgevers die bij SBZ zijn 

aangesloten. Edwin Schokker, bestuurder SBZ Pensioen, kwam 

bij Mailstreet op bezoek om meer over het nieuwe 

pensioenstelstel te vertellen. 

 

“Via de media en ook via het pensioenfonds hoor ik dat er een 

grote verandering op pensioengebied aankomt. Ik meld het in 

het MT. Het eerste wat ik dan te horen krijg is wat dat voor de 

kosten betekent. Zo gaat dat bij een kleiner bedrijf. Kosten zijn 

essentieel. Op die vraag kon ik 123 geen antwoord geven. Dus 

hebben we het pensioenfonds gevraagd om hier uitleg over te geven. In coronatijd hebben we 

eerst een Teams-overleg gehad hierover en recentelijk is SBZ-bestuurder Edwin Schokker bij ons 

geweest om er meer over te vertellen. Dat was heel verhelderend.” 

 

Ins & outs 

“Wij hebben sinds kort een OR en die moet nu ook geïnformeerd worden. Wij willen SBZ vragen 

of zij daar een rol in kunnen spelen. Het is voor ons ondoenlijk om alle ins & outs te weten van 

het nieuwe stelsel en daarover ons personeel te informeren. Dat gaat veel te veel tijd kosten. De 

informatievoorziening vanuit het pensioenfonds is voor ons essentieel.” 

 

“Zo gemakkelijk mogelijk” 

In de toekomst krijgen werknemers meer zeggenschap over hun pensioen. Evelien: “Ik heb 

begrepen dat er meer persoonlijke pensioenpotjes komen. Dat betekent misschien dat 

werknemers vaker bij ons aan het bureau staan met vragen over hun persoonlijke pensioen. Ik 

hoop dat het pensioenfonds ook die vragen op zich kan nemen. Misschien dat ze onze mensen 

kunnen adviseren wat ze moeten doen. Ik zou het heel positief vinden als ze ook die rol op zich 

zouden nemen. Eigenlijk komt het erop neer dat we graag willen dat het pensioenfonds het hele 

pensioengebeuren voor ons zo gemakkelijk mogelijk maakt.” 

 


