
INZICHT IN PENSIOENACTUEEL

52% van de Nederlandse werknemers vraagt zich af of ze voldoende 

pensioen hebben opgebouwd. 

Dat blijkt uit de jaarlijkse Pensioenmonitor van Wijzer in geldzaken. Van de 

ondervraagden geeft 37% aan wel eens wakker te liggen over het eigen 

pensioen. 

Meer kennis, minder zorgen

De meest genoemde reden is dat men denkt dat het opgebouwde pensioen 

laag gaat uitvallen en dat er niet genoeg geld zal zijn om van rond te komen. 

Daarom is het goed om u geregeld te verdiepen in uw pensioensituatie. 

Met PNO In Beeld informeren we u zo vroeg en duidelijk mogelijk over uw 

pensioen. Zodat u hopelijk ook gaat horen bij de 63% van de Nederlandse 

werknemers die nooit wakker ligt van zijn pensioen.

DECEMBER 2020

Ruim 1.800 mensen met een pensioen 

bij PNO Media deden mee aan ons 

klanttevredenheidsonderzoek. 

Gemiddeld gaven zij ons een 7,6 als 

rapportcijfer. U bent vooral enthousiast 

over de duidelijke communicatie en 

service. 

Wie pensioen van ons ontvangt is 

meer tevreden dan wie nog werkt en 

pensioen opbouwt. Gepensioneerden 

gaven ons gemiddeld een 7,9 en 

werkenden een 7,1.

Ook in coronatijd kunt u op ons 

rekenen. Op pagina 4 leest u meer 

over hoe onze service aan u gewoon 

doorgaat.

U GAF ONS 
EEN 7,6
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Wilt u meer inzicht in uw pensioen? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief 

via mijn.pnomedia.nl



Even snel en makkelijk je pensioen checken, net zoals je banksaldo. Dat kan 

met de Pensioenchecker. Deze app geeft je antwoord op de belangrijkste 

vragen over je pensioen: Hoeveel krijg ik straks? Wanneer krijg ik pensioen? 

Kan ik eerder stoppen? Kan ik mijn pensioenbedrag verhogen?

Je logt in met je DigiD. Zodra je de app verlaat worden jouw gegevens 

verwijderd. Wel zo veilig.

Iedereen die in Nederland pensioen opbouwt kan de app gebruiken. Gratis. 

Download de Pensioenchecker via de App Store of Google Play

Meer weten over hoe we verantwoord 

beleggen? Kijk dan op  

pnomedia.nl/verantwoordbeleggen

De pensioenen groeien al jaren niet mee 

met de stijgende prijzen. Voor 2021 dreigt 

een verlaging. Toch krijgt u uw ingelegde 

premie nog steeds twee tot drie keer 

uitgekeerd als pensioen. 

Dat komt door het beleggingsrendement. 

Over de afgelopen 10 jaar was die 

gemiddeld 8,8% per jaar.

Goede toekomst

Maar bij het beleggen van het pensioen

vermogen kijkt PNO Media niet alleen 

naar rendement. We vinden ook dat 

dit op een verantwoorde manier moet 

gebeuren. Een goede toekomst gaat 

immers niet alleen over geld, maar ook 

over de wereld.

Beter presteren

Daarom zijn we trots op de 2 sterren die 

we kregen van de organisatie VBDO 

voor ons verantwoord beleggingsbeleid. 

Deze vereniging stimuleert financiële 

instellingen om beter te presteren op het 

gebied van duurzaam beleggen.
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 VERLAGING DREIGTFINANCIEEL

HOGERE PREMIE EN KANS OP LAGER PENSIOEN

Werknemers en bedrijven betalen vanaf 1 januari een 

hogere pensioenpremie. Tegelijkertijd is er een kans dat 

we in 2021 de pensioenen moeten verlagen.

Vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland hebben 

hiermee te maken. Een hogere premie is nodig omdat we 

rekening moeten houden met een lager rendement op 

de lange termijn. Vertegenwoordigers van werkgevers en 

werknemers besloten de pensioenregeling aan te passen 

om een (te grote) premiestijging te voorkomen. Als ook 

uw pensioenregeling wijzigt, dan sturen we u daarover 

binnenkort een brief.

Graadmeter

De lage rente en economische omstandigheden hebben 

invloed op de financiële gezondheid van PNO Media.  

De dekkingsgraad is daarvoor de graadmeter. Als de actuele 

dekkingsgraad op 31 december lager is dan 90%, dan moet 

PNO Media de pensioenen in 2021 verlagen.

Het bestuur van PNO Media is zich ervan bewust dat dit 

geen goed bericht is voor de creatieve en digitale sector. 

Zeker in deze roerige tijd waarin we toch al hard geraakt 

worden.

Wilt u de dekkingsgraad van 31 december snel 

weten? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief via 

mijn.pnomedia.nl



Het VO houdt zich bezig met de advisering en beoordeling van het door 
het bestuur gevoerde beleid. Meer weten? Kijk dan op pnomedia.nl/vo

PARTNERPENSIOEN 
WIJZIGT

ADVIES

Voor veel werknemers in de creatieve sector 

verandert vanaf 1 januari het partner- en 

wezenpensioen. Vanaf dan zijn zij hiervoor 

verzekerd op risicobasis in plaats van op 

opbouwbasis. 

Deze verandering betekent dat het partner

en wezenpensioen bij PNO Media niet meer 

verzekerd is zodra u uit dienst gaat en niet 

meer deelneemt aan de pensioenregeling. 

Op dat moment ruilen we standaard een deel 

van het ouderdomspensioen om voor partner 

en wezenpensioen. Hierdoor blijft er toch 

nabestaandenpensioen verzekerd.

U ontvangt een brief

Het partner en wezenpensioen dat u tot  

1 januari heeft opgebouwd, houdt u. Ook na de 

verandering. Dat deel krijgen uw nabestaanden 

van PNO Media na uw overlijden, ongeacht of u 

wel of niet meedoet aan de pensioenregeling. 

Als de verzekering voor partnerpensioen voor u 

verandert, dan sturen we u daarover binnenkort 

een brief.

Weet u hoe het partner- en wezenpen-

sioen voor u geregeld is? Bekijk dan uw 

Pensioen 1-2-3 via mijn.pnomedia.nl

NIEUW VO VAN START!
Dit jaar koos u een nieuw 

verantwoordingsorgaan (VO).  

De volgende personen vormen sinds 

1 november gedurende 4 jaar het 

nieuwe VO van PNO Media.

Namens de deelnemers

Shirley Drost (1992)

Ton Wendt (1964)

Ramon Boender (1971)

Gerjo Bruntink (1964)

Lex Sietses (1986)

Han van Maanen (1967)

Gerben Houba (1970)

Namens de pensioengerechtigden

Nicolaas Haasbroek (1943)

Leo de Grave (1946)

Ynskje van den Brakel Visser (1947)

Namens de gewezen deelnemers

Ruud van der Heijden (1957)

Chris CoolsHermans (1963)

2 vertegenwoordigers namens 

de werkgevers volgen nog. 

1.145 deelnemers en 2.337 

pensioengerechtigden brachten hun 

stem uit tijdens de VOverkiezingen. 

Deze zomer werden kabinet, werkgevers en vakbonden 

het eens over meer details van het pensioenakkoord.  

Een van de veranderingen is de ‘ lump sum’. 

Daarmee kunnen werknemers in een keer 10 procent van 

hun pensioenkapitaal opnemen als zij met pensioen gaan. 

Zodat zij hun pensioen beter kunnen afstemmen op hun 

persoonlijke omstandigheden en behoeften. U krijgt dus meer 

zeggenschap over de uitkering van uw pensioen.

 

De mogelijkheid van de lump sum start vermoedelijk al in 2022.

PENSIOENAKKOORD. 
EN NU?

PENSIOENNIEUWS

DE STEMMEN ZIJN GETELDVERANTWOORDINGSORGAAN

Wilt u hierover meer weten? Meld u dan aan voor onze 

e-nieuwsbrief via mijn.pnomedia.nl



Door het coronavirus lopen veel zaken anders dan normaal. Maar u kunt nog altijd op ons rekenen.  
Onze dienst verlening gaat door, zoals u van ons gewend bent. 

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werken al onze pensioenspecialisten thuis. Ze zitten klaar om uw 

vragen te beantwoorden. U kunt ons bereiken zoals u gewend bent: telefonisch of per email. We helpen u graag.  

Dus stel uw vragen gerust. 

WE ONTMOETEN U ONLINE
Ons bezoeken om samen inzicht te krijgen in het pensioen dat u kunt verwachten, kan op dit moment niet.  

U kunt dat zelf doen via onze pensioenplanner Op Koers in MijnPNO (mijn.pnomedia.nl) of mijnpensioenoverzicht.nl.  

We onderzoeken de mogelijkheden om online met u mee te kijken, bijvoorbeeld via Microsoft Teams. 

We gaan online bijeenkomsten organiseren voor iedereen van wie de pensioendatum dichtbij komt.  

Bereikt u binnenkort de AOWgerechtigde leeftijd? Dan wordt u hiervoor uitgenodigd. 

WIJ STAAN VOOR U KLAARADVIES

 t 035 702 34 56

e pensioenbeheer@mpd.nl

 i pnomedia.nl

 @PNO_Media

Postadres

Postbus 1340

1200 BH Hilversum

Bezoekadres

Seinstraat 12

Hilversum

Deze PNO In Beeld is tot stand gekomen met de grootst mogelijke zorg voor de juistheid van gegevens. Toch kan er een fout ingeslopen zijn.  
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Het papier dat voor PNO In Beeld is gebruikt is geproduceerd van 100% gerecyclede vezels aangevuld met FSC materiaal.  
De folie om PNO In Beeld is voor meer dan 80% gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen en is volledig recyclebaar. 

Onze pensioenspecialisten zijn elke werkdag tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar via 035 702 34 56. 
Op 24 en 31 december is dat tot 16.00 uur. Een e-mail sturen kan ook: pensioenbeheer@mpd.nl.

VOOR IEDEREEN IN DE CREATIEVE EN DIGITALE SECTOR

FIJNE FEESTDAGEN!


