Als dit bericht niet goed weergegeven wordt, klik hier om het online te bekijken.

Nieuwsbrief december 2021
Hallo ,
Wij hebben pensioennieuws voor jou.

Ambities van PDN
PDN streeft een aantal ambities na. Een van die ambities is (volledige)
pensioenindexatie, ofwel het aanpassen van pensioen en opbouw van pensioen aan
de waardeontwikkeling. Hiermee willen we de koopkracht van pensioen behouden, nu
en in de toekomst.

Lees hier verder

Gemak dient de mens - ook in 'Mijn PDN
Pensioen'
Velen van jullie weten de weg naar ‘Mijn PDN Pensioen’ op onze website al te vinden.
Daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar kan het portaal gebruikersvriendelijker? Uit het
eerder door PDN uitgevoerde deelnemersonderzoek blijkt dat jullie op zoek zijn naar
nog meer gemak. Als pensioenfonds zijn we altijd op zoek naar verbeteringen en dit
keer speciaal voor het ‘Mijn PDN Pensioen’.

Lees hier verder

Pensioenakkoord
Een terugkerend onderwerp in onze communicatie is het pensioenakkoord en de weg
naar een nieuwe pensioenregeling (het nieuwe pensioencontract). De verwachting is
dat de wet aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 naar de Tweede Kamer
wordt gestuurd. Zoals het er nu uitziet moet het nieuwe pensioencontract uiterlijk
ingaan op 1 januari 2027. De werkgever DSM en de vakbonden hebben hierin ook
nog een belangrijke rol te vervullen. Omdat jullie allemaal te maken krijgen met het
nieuwe pensioencontract is een goede en degelijke voorbereiding hierop ontzettend
belangrijk. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Check ook
regelmatig onze website waar we alle communicatie rondom het Pensioenakkoord
onder de tegel ‘Pensioenakkoord’ verzamelen.

Pensioenakkoord

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!

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 tevreden zijn over het fonds.
Uiteraard zijn er ook mogelijkheden voor verbetering. Waar zie jij ruimte voor
verbetering?

Klik hier en laat het ons weten

Wij wensen jullie en jullie familieleden hele plezierige feestdagen en bovenal
een gezond 2022!

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

