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Ga stemmen! Van 3 tot en met 17 april
Wie vertegenwoordigt de komende 4 jaar uw
belangen in het Verantwoordingsorgaan (VO)?
Dat bepaalt u samen met de andere deelnemers
en pensioengerechtigden van SPW.

Daarom zijn er van 3 tot en met 17 april
verkiezingen. Lees er alles over in deze
krant of op spw.nl/verkiezingen.

INTERVIEW

‘Kritische blik Verantwoordingsorgaan houdt ons scherp’
Het Verantwoordingsorgaan (VO) vervult een belangrijke rol, vindt
bestuurslid Martijn Raaijmakers. ‘Ze stellen de juiste vragen op het
juiste moment. Dat is goed om ons als bestuur scherp te houden.’

‘Met deze verkiezingen
kan jij invloed
uitoefenen’
Bestuurslid Martijn Raaijma

Lees het volledige interview op de volgende pagina.

Dit is het VO
Het VO komt op voor de belangen van
deelnemers, pensioengerechtigden en
werkgevers die zijn aangesloten bij SPW.
Vanaf 1 juli 2018 krijgt SPW een nieuw
VO met:
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LEER DE KANDIDATEN KENNEN

BRENG UW STEM UIT

Wie kan het beste uw belangen behartigen?
Bekijk de kandidaten via spw.nl/verkiezingen.

U kunt van 3 - 17 april stemmen. Hoe?
Dat leest u in deze krant en op het stembiljet.

Juli 2018

April 2018

START NIEUWE VO

BEKIJK DE UITSLAG

Vanaf 1 juli 2018 behartigt het nieuwe
VO de komende 4 jaar uw belangen.

Uiterlijk 25 april maken we de uitslag bekend op
spw.nl. Op de website en via de digitale nieuwsbrief
stellen we de nieuwe leden van het VO aan u voor.
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zetels voor deelnemers
zetels voor pensioengerechtigden
zetels voor werkgevers
Deelnemers en pensioengerechtigden
bepalen door te stemmen wie hun
vertegenwoordigers zijn. De vertegenwoordigers namens de werkgevers
worden telkens voor een periode van
vier jaar benoemd door Aedes.

kers

Interview Martijn Raaijmakers
SPW-bestuurslid

Waarom is het VO belangrijk?
‘Het VO beoordeelt, net als de Raad van Toezicht,
het handelen van ons als bestuur. Een aantal onderwerpen waarover het VO advies aan ons moet
uitbrengen, is in de wet vastgelegd. Ook denken
zij mee en geven zij gevraagd en ongevraagd hun
mening of een advies. Als belangenbehartiger van
gepensioneerden, deelnemers en werkgevers stellen
ze kritische vragen. Wij nemen beslissingen en
bepalen het beleid voor het gehele fonds, voor de
langere termijn. Het VO kan ons daarbij wijzen op
de situatie van bepaalde groepen of geledingen.
Zo houden zij ons scherper. Plus: als wij als bestuur
iets niet aan het VO kunnen uitleggen, hoe kunnen
we het dan uitleggen aan onze deelnemers en
gepensioneerden? Het VO is wat dat betreft ons
eerste, onmisbare station.’

het VO. Hierin heeft het VO krachtig en zorgvuldig
opgetreden: ze hebben zich laten zien als een
professioneel team dat weet wat zijn rol is.’

Kan je voorbeelden noemen waaruit de waarde
van het VO blijkt?
‘Een van de meest zichtbare voorbeelden voor mij
is dat het VO bijdraagt aan de aanscherping van
ons communicatiebeleid. Zij benadrukten het
belang om in bepaalde gevallen nog gerichter met
gepensioneerden en deelnemers te communiceren.
Dat hebben wij ter harte genomen.
Een ander voorbeeld is de aanstelling van de nieuwe
Raad van Toezicht – een van die wettelijke taken van

Hoe kijk jij aan tegen de VO-verkiezingen?
‘Vier jaar geleden was de opkomst bij de
VO-verkiezingen voor SPW hoog. Daar hoop ik nu
weer op. Vaak wordt gedacht: ons pensioenfonds
doet wat het wil, ik heb geen invloed. Maar met deze
verkiezingen kun je wel degelijk invloed uitoefenen.
Stemmen dus! Op de kandidaat die het beste
aansluit bij jouw wensen, verwachtingen of
levenssituatie, die het beste jouw belangen kan
vertegenwoordigen.’

Hoe verloopt de samenwerking met het bestuur?
‘Direct na de start van het VO in 2014 was het
aftasten, maar al snel was iedereen zich bewust van
de eigen taken en verantwoordelijkheden. Mede
daardoor voeren we discussies over de dingen waar
het echt om gaat. We zijn goed op elkaar ingespeeld.
“Wat zou het VO hiervan vinden?” vragen wij ons
inmiddels al bijna automatisch af. Ik denk dat ik
namens het hele bestuur spreek als ik zeg dat ik
de samenwerking als heel positief ervaar. Het VO
functioneert goed, met deskundige mensen die
hun taak serieus nemen. Daar hebben wij veel
waardering en respect voor.’

Deelnemers
Bouwt u pensioen op bij SPW? En bent u 18 jaar of ouder?
Stem op een van de kandidaten op de lijst voor deelnemers.

Pensioengerechtigden
Ontvangt u een pensioen van SPW? En bent u 18 jaar of ouder?
Stem op een van de kandidaten op de lijst voor pensioengerechtigden.

Hoe?

Bekijk de kandidaten
Alle kandidaten vindt u op spw.nl/verkiezingen.
Daar stellen zij zich aan u voor.
Hoe is de kandidatenlijst tot stand gekomen?
Deelnemers en pensioengerechtigden konden zich
tot en met 15 januari 2018 kandidaat stellen. De
kiescommissie beoordeelde de aanmeldingen op
basis van de gestelde eisen. Zo is de uiteindelijke
kandidatenlijst tot stand gekomen.
Belangenbehartigers
Er zijn verschillende verenigingen die de belangen van
deelnemers en gepensioneerden behartigen in de
sector woondiensten. Vanuit de FNV is dat FNV
Woondiensten, maar ook CNV Vakmensen en De Unie.
Volkshuisvesters Pensioen is een belangenvereniging
van gepensioneerden in de sector. Lees meer op
spw.nl/over-spw/belangenbehartigers.

De uitslag

BRENG UW STEM UIT
Wie?

Op wie kunt u stemmen?

2. Papier
U kunt ook stemmen door het bijgevoegde stembiljet terug
te sturen.
• Vink één kandidaat aan op het stembiljet.
• Scheur het biljet langs de scheurlijn los.
• Verstuur het stembiljet in de bijgevoegde antwoordenvelop.

Uiterlijk 25 april maken we de verkiezingsuitslag bekend.
De nieuwe leden van het VO presenteren we op spw.nl.
U ontvangt ook een digitale nieuwsbrief met alle
informatie over het nieuwe Verantwoordingsorgaan.
Nog geen abonnee?
Meld u aan via spw.nl/nieuwsbrief.

Wanneer?
U kunt stemmen van dinsdag 3 tot en met dinsdag 17 april
2018. Uw stem moet uiterlijk op 17 april om 23.59 uur
verzonden zijn. Hierna sluit de stemprocedure.

Stemmen kan op twee manieren:

1. Online
• Breng uw stem uit op spw.nl/stemmen.
• U logt in met uw registratienummer. Dit vindt u op het
bijgevoegde stembiljet.
• Ter controle vult u ook uw geboortedatum in.
• U kiest een kandidaat. Heeft u de kandidaat waarop u wilt
stemmen aangevinkt? Bevestig dan uw stem met de knop.

Heeft u vragen?

32.0090.18

Op spw.nl/verkiezingen vindt u informatie over
de verkiezingen, het nieuwe en oude Verantwoordingsorgaan en het stemproces. U kunt ons bellen op
020 – 583 59 20 of kijk op spw.nl/contact voor meer
contactmogelijkheden.
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