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Deze bijlage van Jij&Wij Magazine 
informeert werkgevers over de 
laatste stand van zaken binnen 

Pensioenfonds Detailhandel. 
Denk aan beleid, beleggings-

resultaten, organisatorische 
ontwikkelingen, achtergronden, 

maar ook praktische zaken als 
facturering en dekkingsgraad. Hebt 

u verbeteringen of suggesties,  
laat het ons weten op  

jc@pensioenfondsdetailhandel.nl
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AVG-PROOF
Alle stappen die moesten worden gezet om te voldoen 

aan de eisen die de AVG stelt, zijn succesvol door 

Pensioenfonds Detailhandel doorlopen. Zo heeft het 

pensioenfonds een verwerkingsregister opgesteld en 

zijn er afspraken met verwerkers gemaakt (verwerkers-

overeenkomsten) over onder meer de beveiliging van de 

gegevens. Het beleid is na te lezen op  

www.pensioenfondsdetailhandel.nl

Bijlage Jij&Wij

in de detailhandel

Kosten per 
deelnemer met  
3 procent verlaagd 
naar 75,70 euro

Hij zocht een pakkende naam voor zijn winkel die een stuk minder suf 
moest gaan klinken dan ‘Van Mameren Verlichting’. Zo ontstond Wattnou. 
Een speciaalzaak in verlichting met een reparatieafdeling. Inmiddels wer-

ken er 30 mensen. Oprichter Derk van Mameren (37): “Ik let altijd op de neven-
activiteiten, welke kwaliteiten hebben onze medewerkers nog meer.” 

“We kijken per medewerker wat goed is voor 
zijn of haar ontwikkeling”

Midden in de crisis, ben je met 
Wattnou begonnen. 55 m2, in 
hartje Rotterdam. Wat bezielde 
je om in een tijd, waarin bijna 
geen huis werd verkocht, de 
winkeldeuren te openen?   
“Ik zag kansen. De huurmogelijkheden 
waren gunstig en ik kon met lage 

risico’s starten. Natuurlijk is het 
belangrijk dat de economie goed 
draait, maar wij profiteerden van 
het feit dat mensen in hun huizen 
bleven zitten en gingen renoveren of 
verbouwen. Repareren is het  
nieuwe kopen.”
Lees verder op pagina 2.

Groeicijfers – Door de bundeling van krachten  
met BPF Tex en Pensioenfonds Schoenmakerij  
groeide het totaal aantal deelnemers van Pensioen-
fonds Detailhandel in 2017 met bijna 6% naar 
1.149.000. Hiervan zijn 266.000 ‘actieven’ en 
883.000 ‘in-actieven’ (99.000 gepensioneerden en 
487.000 gewezen deelnemers). Het aantal 
werkgevers steeg naar een totaal van 29.000.
 

van de aangesloten werkgevers heeft zich 
aangemeld voor digitale facturering. U ook? Ga 
naar het werkgeversportaal op pensioenfonds-
detailhandel.nl en vul het e-mailadres in waar 

de factuur naar toe kan. Alvast dank! Wist u dat 
u ons automatisch kunt machtigen voor auto-
matische incasso? Zo betaalt u altijd op tijd.

Interview Derk van Mameren, Wattnou
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Inmiddels heb je ook een 
vestiging in Breda en een 
onlineshop met 5.000 artikelen. 
Op welke doelgroep(en) richten 
jullie je?
“Op architecten, aannemers, 
particulieren en toeristen. Online zijn 
we in België populair, daar komt 33 
procent van de bestellingen vandaan.”

Hoe verklaar je het succes?
“We pakken het op een andere manier 
aan. Speels en een tikkeltje brutaal. 
Zo zijn we net even wat anders 
ingericht, is de kantine bijvoorbeeld 
een huiskamer en als de mensen 
binnenkomen high fiven ze elkaar. 
Het is een lossere manier van werken. 
De medewerkers zijn ook jonger. 
De oudste is 67 jaar, ik ben 37 en de 
meesten zijn in de 20.”

Op welke manier organiseer je 
jouw bedrijf? 
“We hebben een platte structuur, 
waarbinnen we met teams werken 
met een eigen aanvoerder. Zo doen 
we bijvoorbeeld niet aan vaste 
vakantiedagen, dat wordt allemaal 
onderling geregeld. Alleen in december 
mag geen verlof worden opgenomen 
en niet langer dan vier weken achter 

elkaar. Daarnaast heeft iedereen een 
opleidingsbudget, zodat men zich 
kan bij laten scholen. De mensen 
zijn hier trouwens veel meer hands 
on, niet zulke studiebollen en laten 
het liever in de praktijk zien. Ik let 
altijd op hun nevenactiviteiten. Welke 
kwaliteiten hebben ze nog meer. 
Dat zie je als je met hen bezig bent. 

Irene, de eerste zaterdagverkoopster, 
is nu bijvoorbeeld hoofd marketing. 
Magazijnmeester Thijs is op stage 
bij een ander bedrijf. Verkoopheld 
Charlotte kan goed tekenen en is 
altijd bezig met stijl, zij maakt ware 

kunstwerkjes van de etalage. Per 
persoon kijken we naar wat goed is 
voor de ontwikkeling.” 

Hoe kijken jullie naar het 
pensioen van de medewerkers. Is 
het een gespreksonderwerp?
“Het is niet zo dat er niet over 
pensioen wordt gesproken. Men vindt 
het fijn dat het er is. Zelf vind ik het 
een geruststellend idee, dat mijn 
medewerkers over 20 tot 30 jaar een 
potje opbouwen. Ik denk dat ze anders 
het geld zouden uitgeven. Daarnaast 
krijgen mijn collega’s het magazine 
Jij&Wij, waarin veel informatie staat, 
waarmee je over je pensioen aan het 
denken wordt gezet. Het wordt met 
veel plezier gelezen.”  

“Ik let altijd op de 
nevenactiviteiten 
van de mensen die 
bij ons werken” 

“Het is niet zo 
dat er niet over 
pensioen wordt 
gesproken. Men 
vindt het fijn dat 
het er is”

Derk van Mameren, Directeur-eigenaar Wattnou

Wilt u ook uw mening geven over pen-
sioen en/of suggesties delen over de 
service & diensten van Pensioenfonds 
Detailhandel? Stuur een mail naar:  
jc@pensioenfondsdetailhandel.nl

Tekst: Kees Beudeker | Fotografie: Cover: Wattnou,  
beeld van Charlotte: W. Lispier

Charlotte Jansen begon als verkoopmedewerker (verkoopheld) en  
heeft daar een tweede functie als etaleuse aan toegevoegd, omdat ze  
altijd creatief bezig is. 
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PENSIOEN 
QUIZ

Vraag 1. 
Als je met pensioen gaat en je hoeft niet meer te werken, welk 
inkomen heb je dan?

a. Je werkgever blijft je salaris doorbetalen tijdens pensioen
b. Je ontvangt van Pensioenfonds Detailhandel 70 procent van je 
 betaalde laatste salaris 
c. Je krijgt Aow van de overheid en een aanvullend pensioen van 
 Pensioenfonds Detailhandel
d. Geen, doe vooral mee aan een loterij of ga naar het casino voor de  
 jackpot

Vraag 2.
Vanaf welke leeftijd bouw je bij Pensioenfonds Detailhandel  
pensioenrechten op en draag je samen met je werkgever  
premie af?

a. Vanaf 15 jaar en je bent gaan werken in loondienst
b. In de maand dat je 20 jaar wordt en je werkt in de Detailahndel in 
 loondienst
c. Als je je 67ste verjaardag niet viert bij je werkgever
d. Vanaf het moment dat je kinderen krijgt en in de Detailhandel werkt
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Tip! Download deze presentatie

In het kort, cijfers en ontwikkelingen uit jaarverslag 
Pensioenfonds Detailhandel 2017  

De toetreding van twee fondsen BPF Tex en Pensioenfonds schoenmakerij hebben 
bijgedragen aan de verdere groei van het vermogen van Pensioenfonds Detailhandel. 
In 2017 werd dat verhoogd van 19,6 naar 20,3 miljard euro. Tegelijkertijd wist het 

fonds de kosten per deelnemer met 3 procent te verlagen naar 75,70 euro. De actuele 
dekkingsraad (weergave van de verhouding tussen verplichtingen en bezittingen) heeft ook een 
positieve ontwikkeling laten zien met een stijging van 4,4 procent. Nog beter ging het met de 
beleidsdekkingsgraad (dat is het gemiddelde over 12 maanden dekkingsgraden). Deze schoot 
van 104,7 procent naar 109,6 procent. Een stijging van 4,9 procent. Op de beleggingen behaalde 
het fonds 4,32 procent rendement. Pensioenfonds Detailhandel investeert voor 6,7 miljard euro 
in aandelen, 11,2 miljard euro in vastrentende waarden, 940 miljoen euro in vastgoed, 800 
miljoen euro in hypotheken en overige beleggingscategorieën 660 miljoen euro. In totaal werd 
vorig jaar 321 euro uitgekeerd aan pensioengerechtigheden en betaalden werkgevers 563 
miljoen euro premie.

Bij Pensioenfonds Detailhandel 
komen steeds vaker verzoeken 
van werkgevers binnen om 
hun personeel een eenvoudige 
presentatie te geven over hun 
pensioen. Op de website van het 
pensioenfonds staat sinds kort een 
power point klaar (+ speaker notes), 

waarmee medewerkers op een 
makkelijke manier krijgen uitgelegd 
wat pensioen is. De presentatie 
begint met een quiz, waarmee 
werknemers alvast een beetje uit de 
tent worden gelokt. Op dit moment 
is alleen nog een Nederlandse versie 
van de presentatie beschikbaar. 
De Engelse variant is binnenkort te 
verkrijgen. 


Je vindt de presentatie op  
www.pensioenfondsdetailhandel.nl

Zo informeer je 
medewerkers op 
een praktische 
manier over hun 
pensioen

Pensioenfonds Detailhandel gaat  
samenwerking aan met My Dialogues 
Met de My Dialogues-app stellen we vragen waar-
mee het pensioenfonds meer te weten wil komen 
van de werknemers. Onder meer hoe ze denken over 
pensioenen en waar ze in dat opzicht behoefte aan 
hebben. Vragen kunnen overal en altijd worden beant-
woord met de My Dialogues-app. Extra motivatie voor  
deelname, is de 10 eurocent die men per beantwoor-
de vraag verdient. In de My Dialogues-app stellen ook 
andere organisaties vragen.

Scan snel  de QR-code 
en download  de app. 

Elk antwoord  
10 cent!
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 050 - 522 50 98
 werkgever@
pensioenfondsdetailhandel.nl

Meer weten over Pensioenfonds 
Detailhandel? Bekijk de website:
pensioenfondsdetailhandel.nl 

Werkgeversdesk

Werkgeversbijlage Jij&Wij

Geen prietpraat of rimram, maar 
zo snel mogelijk de gevraagde 
informatie over pensioenen en 
het Pensioenfonds Detailhandel 
op je beeldscherm. Dat is het 
uitgangspunt van de nieuwe 
website van het fonds. Je vindt er 
bovendien het laatste nieuws en 
belangrijke documenten. 

Drukwerk: Habo Dacosta - Concept & realisatie: thepublisherswife

Disclaimer: Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de samenstelling van deze uitgave is de inhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen.

Extra 
pensioenopbouw 
mogelijk 

Met de aanvullende 
pensioenregeling van 
Pensioenfonds Detailhandel 

hebben werkgevers de mogelijkheid 
om hun werknemers extra 
pensioen te laten opbouwen over 
hun inkomen, als dat boven het 
maximumloon Wfsv (wet financiering 
sociale verzekeringen) ligt, tot een 
maximum pensioengevend loon van 
105.075 euro. 

de basisregeling. Het pensioenfonds 
zorgt ervoor dat de werkgever alle 
informatie ontvangt die voor de werkne-
mer van belang is. Werknemers ontvan-
gen elk jaar een pensioenoverzicht. Het 

Website Pensioenfonds Detailhandel 
vernieuwd

pensioen dat in de aanvullende pensi-
oenregeling is opgebouwd, is verwerkt in 
het opgebouwde pensioen, dit wordt 
dus niet apart vermeld.

Het is een collectieve, vrijwillige 
regeling. Met andere woorden, als een 
werkgever kiest voor een aanvullende 
pensioenregeling, dan geldt deze 
voor alle werknemers binnen de 
organisatie met een inkomen boven dit 
maximumsalaris. Daartoe wordt een 
uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Ook 
parttime werknemers kunnen deelnemen 
aan deze regeling. Het maximumloon 
Wfsv wordt dan evenredig berekend. 
 
Voor de aanvullende pensioenregeling 
gelden dezelfde voorwaarden als voor 


