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Nieuwsbrief oktober 2022
 

 

 Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou. 

 

 

 

 Toets je pensioenkennis!  

 Klik op de button ‘Toets je pensioenkennis’ en test wat jij weet over
pensioen.
Klik op de vraag en kies je antwoord. Je ziet meteen of jouw antwoord goed
is. Dit gebeurt volledig anoniem. We bewaren geen gegevens.

 

 
  Toets je pensioenkennis!  

 

 SPF-duurzaamheidsbeleid aangescherpt na
deelnemersonderzoek

 

 In juni legden wij jullie als deelnemers een aantal vragen voor over ons
duurzaamheidsbeleid. Ruim 500 deelnemers vulden de vragenlijst in.
Allereerst bedanken wij iedereen die het onderzoek invulde. De hoge
response geeft aan dat jullie dit onderwerp belangrijk vinden.

 

 
  Lees hier verder  

 

 Uitslag verkiezingen en nieuwe
plaatsvervangend voorzitter

 

 In augustus 2022 vonden verkiezingen plaats voor één plaats in het Bestuur
en twee plaatsen in het Verantwoordingsorgaan (VO) van SPF. Bij de
vacante plaatsen ging het om vertegenwoordigers van de
pensioengerechtigden. Alle deelnemers die een pensioen ontvangen van
SPF kregen hierover een persoonlijke brief en konden zich kandidaat
stellen.
 
Drie kandidaten stelden zich verkiesbaar. Hieronder delen we de uitslag
voor het Bestuur en het VO.

 

 
  Lees hier verder  
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 Communicatiepanel  

 We vinden het belangrijk om dicht bij onze deelnemers te staan. We zetten
daarbij alles op alles om de tevredenheid van alle belanghebbenden te
verhogen. Dat doen we niet alleen door een optimaal resultaat te halen.
Maar ook met proactieve, transparante en begrijpelijke communicatie. Want
pensioenen zijn al ingewikkeld genoeg. We nemen je mee in ontwikkelingen
die voor jou relevant zijn. Doen dat op een begrijpelijke manier. Zonder een
juridische dichttimmering. Eenvoudig. Eerlijk. To the point.

 

 
  Lees hier verder  

 

 Veel van je collega's zeggen: Doen zo'n
pensioengesprek!

 

 In november houden we weer de pensioengesprekken 40, 50 en 60 jaar die
SABIC via SPF aanbiedt. Je collega’s die zo’n gesprek al voerden, waren
zeer tevreden.

Dit jaar 40, 50 of 60 jaar?
Word jij dit jaar 40, 50 of 60 jaar? Check je mail en ga het gesprek met ons
aan. Je zult net als je collega’s niet teleurgesteld zijn.

 

 
 Wat zijn jouw behoeftes?  

 We willen graag weten hoe onze deelnemers over onze dienstverlening en
communicatie denken. En waar nog ruimte voor verbetering is. In het
voorjaar van 2021 voerde een onderzoeksbureau de ‘Benchmark Monitor
Pensioenfondsen’ uit. Daaruit blijkt dat deelnemers over het algemeen heel
tevreden zijn over het fonds (zie daarvoor het artikel op de website of in de
nieuwsbrief van oktober 2021). Uiteraard zijn er ook mogelijkheden voor
verbetering.
Waar zie jij ruimte voor verbetering?

 

 
  Klik hier en laat het ons weten  

 

  
 

 
 

 

 

Je ontvangt dit bericht omdat je een contactpersoon bent van Stichting Pensioenfonds SABIC.
Indien je in de toekomst geen communicatie meer wilt ontvangen via dit kanaal, klik hier om je af

te melden.
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