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Wauw! (Bijna) een 8!
 
Meten is weten. Daarom hebben we eind vorig jaar onderzocht wat u en uw oud-

collega’s vinden van Pensioenfonds Honeywell. Veel resultaten zijn positief.

Werknemers geven ons een 7,9. De pensioengerechtigden een 8,2. Mooie cijfers.

Maar er valt ook nog genoeg te verbeteren.

 

Lees meer
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1% meer pensioen in 2019

 
 
Pensioenfonds Honeywell probeert de pensioenen ieder jaar te verhogen. Want

lukt dat niet, dan kunt u met hetzelfde geld minder kopen. Gelukkig stonden we er

eind 2018 goed genoeg voor om de pensioenen met 1% te verhogen.

 

Lees meer

 
 

 

 
'Bedenk hoeveel je nodig hebt'

 
U kent ze vast wel, de verhalen uit de media. Of de meningen op een feestje. ‘Ik

moet steeds langer doorwerken.’ ‘Eerder stoppen gaat toch niet lukken.’ En toch
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kan eerder met pensioen gaan nog steeds. Het levende bewijs is Leen Esselink.

Sinds 1 mei is hij o�cieel met pensioen. Op zijn 63ste. Hoe heeft hij dat gedaan?

 

Lees wat Leen zegt

 
 

 
 

Hoe staan we ervoor?
 
De dekkingsgraad van Pensioenfonds Honeywell is in mei 2019 iets gedaald. Bijna

heel 2018 steeg de dekkingsgraad, sinds november zien we een daling. Maar we

staan er nog steeds redelijk goed voor.

 

Lees meer over onze �nanciële situatie

 
 

 

 
Het UPO: Wat is het?

 
Uw collega's aan het woord

 
Vorige week viel uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bij u op de mat. U krijgt dit

overzicht jaarlijks. ‘Wij van het Pensioenfonds’ vinden het heel belangrijk dat u het

UPO goed bekijkt. Het geeft u een overzicht van hoe uw pensioen er nu, én in de

toekomst uitziet. En we willen graag dat u dat weet.

Maar hoe denkt u daar zelf eigenlijk over? Weet u af van het bestaan van een

pensioenoverzicht? En zo ja, weet u wat erin staat? Daar waren we best

nieuwsgierig naar. We vroegen het daarom ‘gewoon’ aan een aantal van uw

collega’s. Van hun reacties hebben we een kort �lmpje gemaakt. Die reacties

waren leerzaam, soms verrassend, maar altijd leuk.
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Bekijk de reacties van uw collega's

 
 

 

 
Maak kans op een lekkere Fruitbox

 
Vandaag is het Eet-je-groenten-dag. Even aandacht voor een gezonde levensstijl. In

goede gezondheid naar uw werk. En daarmee ook naar uw pensioen. Goed om

daar niet alleen gisteren maar ook vandaag en (over)morgen mee bezig te zijn!

Fruit is ook een soort groente :) Daarom geven wij drie Fruitboxen weg. Voor

een gezond tussendoortje op het werk. 

 

Kans maken? Stuur een e-mail naar redactie@honeywellpensioen.nl. Vermeld

hierin uw naam, afdeling en het adres van de locatie waar u werkt (of heeft

gewerkt). Vrijdag 28 juni ontvangen de winnaars een e-mail. Wij versturen de

Fruitboxen naar de winnaars.

 
 

 

 
Heeft u vragen?

 
Op www.honeywellpensioen.nl vindt u meer informatie. U kunt ook bellen met de

Pensioendesk: (050) 582 79 27. U kunt ons bereiken van maandag tot en met

vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur uw e-mail naar

pf.honeywell@tkppensioen.nl. We helpen u graag.
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Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.

Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kunt u hier doen.
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