
“De twee opponenten zijn 
enorm aan elkaar gewaagd”, 
vertelt Leo Rolf, lid van 
de verkiezingscommissie 

Kies nu uw nieuwe bestuurder voor 
Pensioenfonds Detailhandel 

Bij deze verkiezingskrant vindt u het stembiljet. Hierop kunt u aangeven welke kandidaat u kiest 

als vertegenwoordiger in het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel. Om te kunnen stemmen 

moet u ouderdomspensioen ontvangen van Pensioenfonds Detailhandel. 

en bestuurder bij het 
pensioenfonds. “Cor Filippini 
heeft zich in de afgelopen vijf 
jaar bewezen als een bekwaam 

bestuurslid en Jan de Planque 
heeft een indrukwekkende 
loopbaan als bestuurder bij 
diverse andere organisaties.” 
Volgens Rolf wordt het een 
spannende strijd, waarbij veel 
op het spel staat: “Gelet op 
de wijzigingen in het stelsel, 
is het voor de koers van het 
pensioenfonds verstandig om te 
stemmen.”

Leo Rolf – Bestuurder van het pensioenfonds  
en lid van de verkiezingscommissie 2019

Van links naar rechts: Ad van Dorssen, André Snellen (voorzitter namens werkgevers), Selma Gouderjaan, Gert-Jan Seffinga, Henk van der Kolk (voorzitter namens werknemers), Leo Rolf, Lieske 
van den Bosch, Benne van Popta, Rik Grutters.

Stuur uw stembiljet op vóór 9 september 2019!

In 2014 mochten gepensioneerden van Pensioenfonds 
Detailhandel voor het eerst hun vertegenwoordiger in het 
bestuur kiezen. Na een termijn van vijf jaar zijn er dit jaar 
nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Twee kandidaten 
nemen het tegen elkaar op: Cor Filippini en Jan de 
Planque.

Deze krant is een uitgave van Pensioenfonds Detailhandel

LAAT 
UW STEM 
GELDEN!
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Verkiezingen 2019

De uitslag van de verkiezingen staat vanaf 30 september op www.pensioenfondsdetailhandel.nl 

Verkiezing vertegenwoordiger gepensioneerden in het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel

?

Gelet op de komende wijzigingen 
van het pensioenakkoord is het  
verstandig om te stemmen voor de 
koers van het pensioenfonds



Jan de 
Planque 

show’. Hoe gaat u het urgent 
en transparant maken?
“Door onder de aandacht te bren-
gen dat het pensioen je inkomen 
is voor bijna een kwart van je 
leven. Daar moet je interesse in 
tonen en voor op de barricade 
gaan, net zoals je dat voor andere 
arbeidsvoorwaarden doet. De 
informatie die pensioenfondsen 

aanreiken, is steeds 
toegankelijker, dus 
het is voor iedereen 
mogelijk om op de 
hoogte te zijn.”

Waar ligt uw 
kracht en wat 
zijn uw valkui-
len?
“Mijn financiële 
achtergrond en 
doorzettingsver-
mogen zijn mijn 
kracht. Doordat ik 

me in dingen vastbijt, moet ik wel 
oppassen dat ik me niet verlies 
in tijd en details. Maar goed, het 
kennen van je valkuil, is het begin 
van het omzeilen ervan.”

Is het nodig om retailbloed 
te hebben als bestuurder van 
Pensioenfonds Detailhan-
del?
“Ik weet niet of het nodig is, maar 
ik denk wel dat het heel handig is 

beslissingen op de langere termijn 
betere resultaten behalen.” 

Veel gepensioneerden zijn 
bang dat er op hun pensioen 
gekort wordt. Een terechte 
angst of niet reëel?  
“De actuele dekkingsgraad is 
108,5 procent; geen reden voor 
zorgen (pensioenfondsen moeten 

volgens de huidige regels korten 
als ze vijf jaar op een rij onder 
een dekkingsgraad van ruim 104 
procent komen, red.). Daarbij is 
het beheer van pensioenvermogen 
op een heel weloverwogen manier 
ingericht. Dat geeft een redelijke 
waarborg voor het nakomen van 
de afspraken.”

Pensioen is voor veel men-
sen een ‘ver-van-hun-bed-

om de deelnemers goed te kunnen 
begrijpen. Retailers zijn flexibel, 
dienstbaar en schakelen heel snel. 
Als het regent moeten de para-
plu’s bij de voordeur staan en als 
de zon schijnt moeten de shirtjes 
in het rek hangen.”

Over vijf jaar staan er nieuwe 
verkiezingen voor de deur. 
Welke dingen wilt u veran-
derd hebben voor die tijd?
“Eén van de dingen waarvan ik 
zelf ervaar dat het beter kan, is 
de communicatie naar de sla-
pers (deelnemers die in de retail 
hebben gewerkt en een deel van 
hun pensioen hebben opgebouwd 
bij Pensioenfonds Detailhandel, 
red.). Die is nu gebaseerd op de 
wettelijke richtlijnen, maar kan 
eenvoudig naar een hoger plan 
worden getild. Verder wil ik de 
Vereniging van Gepensioneerden 
uit de Detailhandel een eigen 
gezicht geven in het bestuur.” 

Wat is uw favoriete bezigheid 
in uw vrije tijd? 
“Ik klus graag aan onze boot. We 
hebben een oude platbodem en 
dat betekent eindeloos lakken en 
schuren; een heerlijke bezigheids-
therapie. Daarnaast houd ik van 
wandelen, zing ik als tweede tenor 
in een shantykoor en ben ik lid 
van de Lionsclub in Bussum.”

Waarom heeft u een streepje 
voor op Cor Filippini?
“Ik ken Cor niet persoonlijk, 
maar hij heeft een mooie staat 
van dienst. Het 
enige wat erop 
valt ‘af te dingen’, 
is dat Cor zijn 
achtergrond bij 
CNV heeft en ik 
gevraagd ben door 
de Vereniging van 
Gepensioneerden 
uit de Detailhandel. 
Wanneer ik in het 
bestuur kom, zijn er 
meer achterbannen 
vertegenwoor-
digd, waardoor de 
besluitvorming evenwichtiger 
wordt.”

Duurzaam beleggen; tegen 
elke prijs of zijn er grenzen?
“Bij het kiezen van de juiste  
beleggingsmix moeten rende-
ment, risico, kosten én duurzaam-
heid hand in hand gaan. Het is 
mijn stellige overtuiging dat 
ondernemingen die duurzaam-
heidsfactoren meenemen in hun 

aarom stelt u 
zich verkies-

baar?
“Allereerst omdat 

ik zelf deelnemer (niet meer 
actief opbouwend, red.) van 
Pensioenfonds Detailhandel ben, 
maar ook omdat ik vind dat we 
in Nederland de arbeidsvoor-
waarde ‘pensioen’ op een heel 
goede manier hebben vormge-
geven. Als je de kans krijgt om 
daaraan mee te werken, moet je 
dat doen. Daarnaast is het een 
razendinteressant vak!”

Waarom moeten mensen op 
u stemmen?
“Het belangrijkste is dat gepensi-
oneerden überhaupt gaan stem-
men en hun invloed laten gelden. 
En natuurlijk is het fijn als ze 
dan voor mij kiezen (lacht). Met 
mijn financiële achtergrond, 
kennis van retail én het besturen 
van pensioenfondsen ben ik goed 
uitgerust om de belangen van 
gepensioneerden op een even-
wichtige manier te laten meewe-
gen in de besluitvorming van het 
fonds.” 

Jan de Planque (60) is door de Vereniging van Gepensio-

neerden uit de Detailhandel gevraagd om zich verkiesbaar 

te stellen. Hij woont samen met zijn vrouw in Huizen. 

Stem 
nu!
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Je moet op de barricade 
gaan voor je pensioen; het 
is je inkomen voor bijna  
een kwart van je leven”



Tekst: Xxxxxxxxxxx | Fotografie: Xxxxxxxxxxx

Cor 
Filippini 

interessant en begrijpelijk wordt 
gemaakt, onder andere door 
Jij&Wij magazine. Ik denk dat  
dat helpt.”

Waar ligt uw kracht en wat 
zijn uw valkuilen?
"Ik denk dat ik erg goed hoofd- en 
bijzaken van elkaar kan schei-
den. Van sommige dingen, zoals 
bepaalde rapportages bij jaar-
verslagen denk ik: dat kost tijd, 
geld en energie. Daar hebben 
onze deelnemers weinig aan en 

die tijd kunnen 
we beter in andere 
zaken steken. Mijn 
kracht is ook wel 
eens mijn valkuil. 
Ik kan te gemak-
kelijk omgaan met 
onderwerpen die 
ik als bijzaken zie. 
Maar soms zijn dat 
dingen die vanuit 
wet- en regelge-
ving verplicht zijn 

en daardoor ook belangrijk. 
Gelukkig zitten er in het bestuur 
mensen die mij op dat moment 
corrigeren.” 

Is het nodig om retailbloed 
te hebben als bestuurder van 
Pensioenfonds Detailhandel?
“Nodig vind ik een groot woord. 
Maar ervaring of kennis van 

hangen. Maar als ik kijk naar ons 
fonds, dan ben ik daar een stuk 
geruster op. Met een dekkings-
graad van 108,5 procent zitten we 
behoorlijk goed. Dit hebben we 
de afgelopen jaren ook laten zien 
door (ook al was het minimaal) 
twee keer te indexeren.”

Pensioen is voor veel mensen 
een ‘ver-van-hun-bedshow’. 
Hoe gaat u het urgent en 
transparant maken?
“Dat ga ik niet doen (lacht). Nee 

hoor, dat zeg ik gekscherend. 
Maar ik vraag me af of het gezond 
is als iemand van 25 jaar voort-
durend bezig is met zijn of haar 
pensioen. Wel is het belangrijk 
dát je het geregeld hebt en in 
hoofdlijnen begrijpt wat sparen 
voor later inhoudt. Binnen ons 
fonds hebben wij een communi-
catiebeleid waarbij pensioen leuk, 

de retail kan wel een voordeel 
zijn omdat je dan meer voeling 
hebt van wat er bij de achter-
ban gebeurt. Maar ervaring als 
bestuurder en het hebben van 
bestuurlijke kennis is belangrij-
ker.”

Over vijf jaar staan er 
nieuwe verkiezingen voor 
de deur. Welke drie dingen 
wilt u veranderd hebben 
voor die tijd?
“Ik hoop met name dat we over 
vijf jaar hebben bereikt dat we 
voor wat koopkracht kunnen 
zorgen, zodat we sneller kunnen 
indexeren. Ik hoop ook het idee 
te hebben dat onze deelnemers — 
en zeker onze gepensioneerden 
— het gevoel hebben dat ze bij 
een goed en betrouwbaar pensi-
oenfonds zitten. Daar wil ik graag 
mijn bijdrage aan leveren.”

Wat is uw favoriete bezigheid 
in uw vrije tijd? 
“Ik besteed mijn tijd heel graag 
aan mijn kleinkinderen en daar-
naast houden mijn vrouw en ik 
van wandelen. We vinden het leuk 
om in het buitenland in de bergen 
flinke wandelingen te maken. Dat 
zorgt ook voor een frisse blik en 
ruimte in het hoofd.”

inwerk periode; ik kan gewoon 
doorgaan.”

Duurzaam beleggen, tegen 
elke prijs of zijn er grenzen?
“De vraag impliceert dat duur-
zaam beleggen geld zou kosten. 
Ik denk niet dat het zo is. Sterker 
nog; het pensioen 
wordt er juist beter 
door. Als je op een 
goede en zorgvul-
dige manier duur-
zaam belegt, wordt 
het rendement van 
het pensioen hoger 
en neemt het risico 
af. Daarnaast draagt 
het bij aan het 
verbeteren van de 
wereld. Daar heb je 
niet alleen zelf baat bij, maar ook 
onze kinderen en kleinkinderen.”

Veel gepensioneerden zijn 
bang dat er op hun pensioen 
gekort wordt. Een terechte 
angst of niet reëel?  
“Er zijn wel degelijk pensioen-
fondsen die de dreiging van kor-
tingen boven het hoofd hebben 

aarom 
stelt u zich 

verkiesbaar?
“Ik heb de afgelo-

pen vijf jaar mijn bijdrage aan 
Pensioenfonds Detailhandel 
geleverd en dat wil ik graag nog 
een periode doen. Ik vind het nog 
steeds interessant en voel me nog 
capabel genoeg, dus ga graag een 
ronde door.”

Waarom moeten mensen op 
u stemmen?
“In al die jaren dat ik werkzaam 
was bij meerdere pensioenfond-
sen heb ik veel kennis opgedaan. 
Deze kennis en kunde wil ik graag 
inzetten voor het fonds.”

Waarom heeft u een streepje 
voor op Jan de Planque?
“Ik ken Jan de Planque niet per-
soonlijk, dus ik vind het moeilijk 
om ons te vergelijken. Kiezers 
maken uit of ik een streepje voor 
heb. Maar de bekendheid die 
ik heb met het fonds is wel een 
voordeel. Ik ken de ins en outs 
van het fonds en dat zorgt voor 
continuïteit. Bij mij heb je geen 

Cor Filippini (66) is actief als pensioenfondsbestuur bij drie 

bedrijfstakpensioenfondsen, waaronder Pensioenfonds 

Detailhandel. Hij woont samen met zijn vrouw in Mierlo.

Stem 
nu!

De uitslag van de verkiezingen staat vanaf 30 september op www.pensioenfondsdetailhandel.nl 
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Duurzaam beleggen; daar 
wordt het pensioen juist 
beter van”



Disclaimer: Deze verkiezingskrant is een uitgave van Pensioenfonds Detailhandel. Niets uit deze krant mag zonder schriftelijke goedkeuring vooraf worden 
gebruikt of vermenigvuldigd. De verkiezingskrant is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch sluiten we mogelijke fouten bij het ter perse gaan 

van deze editie niet uit. Op www.pensioenfondsdetailhandel.nl staan de reglementen voor de kandidaatstelling van de vertegenwoordiger in het 
bestuur van Pensioenfonds Detailhandel. Over de inhoud van deze krant kan niet worden gecorrespondeerd.Concept & redactie van de verkiezingskrant: 
thepublisherswife.nl. Copyrights 2019 Pensioenfonds Detailhandel, Euclideslaan 201, 3584 BS in Utrecht. Pensioendesk: Telefoonnummer: 0800-1972. 

E-mail: deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl. www.pensioenfondsdetailhandel.nl. 

1.
Op het stembiljet bij deze verkiezingskrant 
kleurt u het vakje voor de naam van de 
kandidaat die het volgens u verdient om in 
het bestuur van Pensioenfonds Detailhandel 
toe te treden voor de periode van vijf jaar.

2.
U mag maar één kandidaat kiezen. Als u 
beide kandidaten kiest is uw stembiljet 
ongeldig.

3.
9 september is de sluitingsdatum van de 
verkiezingen. Zorg ervoor dat uw stembiljet 
ruim voor die tijd verstuurd is. Stemmen die 
na 9 september binnenkomen zijn ongeldig. 

4.
Een postzegel is niet nodig.

5.
Kandidaten:

Jan de Planque
Voorgedragen door Vereniging van 
Gepensioneerden uit de Detailhandel.

Cor Filippini
Voorgedragen door CNV Vakmensen. 

Stap 1.
Kleur het vakje bij de kandidaat 
van uw keuze.

Stap 2.
Stop het stembiljet in de daartoe 
bestemde envelop (geen 
postzegel nodig).

Stap 3.
Doe de envelop met stembiljet 
voor 9 september 2019 op  
de post.

30 september maken 
we bekend wie is verkozen 

tot bestuurder! 

Zo 
stemt u!
Lees in deze krant op wie u wilt stemmen: 
Cor Filippini of Jan de Planque.

GEBRUIK HET STEMBILJET  
en de antwoordenvelop

De stembiljetten worden geteld in een veilige omgeving 
waardoor uw privacy is gewaarborgd. 

Dank voor uw stem!

“Ik ben ruim 30 jaar getrouwd en vader 
van drie kinderen. Na mijn studie bedrijfs-
economie in Groningen startte ik mijn 
carrière als registeraccountant bij PwC.”  

Overstap naar retail 
“In 1993 maakte ik de overstap naar 
retail als concerncontroller van KBB. Na 
kort bij Amici te hebben gewerkt, kwam 
ik na de fusie van Vendex en KBB weer 
terug bij de holding om uiteindelijk bij 
HEMA aan de slag te gaan. Na 2006 heb 
ik als interimmanager/adviseur meer-
dere opdrachten bij oud-onderdelen van 
VendexKBB mogen doen. Naast mijn 
advieswerk vervul ik momenteel ook twee 
commissariaten en een bestuursfunctie 
bij StiPP, het bedrijfstakpensioenfonds 
voor de uitzendbranche.” 

Pensioenfondservaring 
“Vanaf 1995 tot 2006 was ik bestuurslid 
van het ondernemingspensioenfonds 
VendexKBB.

Bijna vijf jaar geleden werd ik bestuurslid 
van StiPP. Daar participeer ik in de com-
municatiecommissie en de beleggings-
commissie. StiPP is door de aard van 
de branche - vaak korte dienstverban-
den met bescheiden verdiensten - een 
fonds waarin kleine pensioenen worden 
opgebouwd. Om zoveel mogelijk van de 
premie en het rendement ten goede te 
laten komen aan deze kleine pensioenen, 
moeten we goed op de kosten letten. 
Iets wat iemand uit de retail heel goed 
begrijpt.” 

Enthousiast 
“Retail is een mooi vak waarmee ik me 
nog steeds verbonden voel. Als het over 
winkels gaat, betrap ik mezelf erop dat 
ik al snel weer in ‘wij-termen’ spreek. 
Daarom kon ik, toen het bestuur van 
Vereniging van Gepensioneerden uit de 
Detailhandel mij vroeg of ik me verkies-
baar wilde stellen, direct volmondig ‘ja’ 
antwoorden.” 

“In 2014 stemde ongeveer 20 procent 
van de gepensioneerden van Pensioen-
fonds Detailhandel voor een nieuwe 
bestuurder. Tot mijn grote geluk ontving 
ik 26 procent van de stemmen. Hier-
mee verzekerde ik mij van de steun van 
pakweg 5 procent van het totaalaantal 
gepensioneerden. Bij deze verkiezingen 
ligt dat anders. Er zijn twee kandidaten. 
De winnaar heeft dus meer dan 50 pro-
cent van de stemmen nodig.”

Plezier
“Voor wie mij niet kent, ik ben Cor  
Filippini en woon in Mierlo, Noord-Bra-
bant. Met ontzettend veel plezier heb 
ik mijn leven lang in de detailhandel 
gewerkt en was daarbij actief voor de 
vakbond en de ondernemingsraad. 
Naarmate ik meer ervaring kreeg, werd 
ik gevraagd voor diverse bestuurs- en 
adviesfuncties. Zo was ik jarenlang 
betrokken bij de bondsraad van de 
Consumentenbond, de SER Brabant en 

diverse pensioenfondsen, vijf jaar  
geleden werd ik gekozen in het bestuur 
van Pensioenfonds Detailhandel.” 

Heldere communicatie
“Ik ben aan de bestuurstafel altijd een 
man van de praktijk gebleven. Iemand 
die de taal van de straat spreekt, het 
naadje van de kous wil weten en houdt 
van concrete doelstellingen. In de afge-
lopen vijf jaar heb ik mij in het bestuur 
van Pensioenfonds Detailhandel ingezet 
voor een duurzaam beleggingsbeleid, 
heldere communicatie en een goed pen-
sioen. Mocht ik de verkiezingen opnieuw 
weten te winnen, dan blijven dat mijn 
speerpunten. Toch hoop ik in de eerste 
plaats op een zo hoog mogelijk aantal 
gepensioneerden dat gaat stemmen. 
Want hoe meer stemmers, hoe groter 
het mandaat van de nieuwe bestuurder. 
Daar gaat het om.”

Stemt u ook?

“Retail is een mooi vak waarmee ik me nog steeds 
verbonden voel” Jan de Planque

“Maak gebruik van uw stemrecht!” Cor Filippini 

De profielstukjes van Cor en Jan op deze pagina hebben de 
kandidaten zelf ingevuld. De interviews op pagina 2 en 3 zijn 
afgenomen door de redactie en waren alleen op feitelijke 
onjuistheden door de kandidaten te beoordelen.

Stembiljet weg?
Vraag dan snel een nieuwe aan via  
jc@pensioenfondsdetailhandel.nl. Zet in 
de e-mail uw naam, geboortedatum en 
pensioennummer.
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