
Daan Kievith is met zijn 25 jaar één van de jongsten op de  werkvloer. 
Toch heeft hij er al 4,5 jaar opzitten bij Boer B.V., een specialist in hijs- 
en hei werken. Daan gaat graag met ons in gesprek over zijn pensioen, 
maar hij zegt ook meteen: “Ik weet er nog niet heel veel van”. 

Wie is Daan Kievith? 
“Ik heb mbo niveau 4 gedaan. Eerst wilde ik doorleren, 
maar dat was uiteindelijk niets voor mij. Gelukkig kon ik 
aan de slag bij Boer en daar heb ik geen spijt van. Ik heb 
het hier nog steeds erg naar mijn zin. Sinds een kleine 3 
jaar ben ik nu KAM-functionaris. KAM staat voor kwaliteit, 
arbo of arbeidsomstandigheden en milieu. Daar houd ik 
me dus voornamelijk mee bezig. 
Boer neemt dat gelukkig serieus. ‘’We zijn bijvoorbeeld 
gecertificeerd op het gebied van CO2-uitstoot. We zitten 
op trede 3 van de CO2-prestatieladder. Op die manier 
proberen we onze energiekosten laag te houden en onze 
bijdrage te leveren aan een beter milieu. We hebben 
bijvoorbeeld 3 hybride hijskranen, een volledig elektrische 
hijskraan in bestelling en we denken na over waterstof.”   

Pensioen, daar moet ik misschien toch eens naar kijken
“Of ik wel eens nadenk over pensioen? Eerlijk? Nee, 
eigenlijk niet. Ik ben 25, dus ik moet nog wel even. Maar 
ik weet dat ik pensioen opbouw bij BPL Pensioen. En ik 
lees de post die ik van hen krijg altijd. Maar dat is het 
wel zo ongeveer. Ik kan me voorstellen dat als ik iets 
ouder ben, ik me er dan iets meer in ga verdiepen. Nu 
doe ik dat nog niet. 
Zo weet ik dus ook niet veel af van de keuzes die ik kan 
maken met mijn pensioen. Dat jij dat nu noemt, is voor 
het eerst dat ik daar van hoor. Dat er momenten zijn 
dat ik wél vast naar mijn pensioen moet kijken, wist ik 

ook niet echt. Hoewel, wacht even… Mijn vriendin en ik 
gaan samenwonen en we hebben zojuist een huis 
gekocht. Onze hypotheekadviseur zei inderdaad dat ik 
ook ‘even’ naar mijn pensioen moest kijken. Dat was 
eigenlijk voor het eerst. Misschien moet ik toch maar 
eens kijken naar de keuzes die ik nu al kan maken.” 
 
Fijn dat mijn pensioenfonds ook op duurzaamheid let
“Dat ik eigenlijk een belegger ben, zeg je? Nou, zelf 
beleg ik niet, hoor. Omdat mijn pensioenfonds belegt? 
Nee, ook dat wist ik niet. En ook niet dat dat nodig is 
om later mij een goed pensioen te kunnen betalen. Dat 
had ik misschien kunnen weten, omdat ik wél weet dat 
geld op een bankrekening niet vanzelf groeit. Ik vind 
het wel fijn dat je me vertelt dat BPL Pensioen zo 
duurzaam mogelijk belegt. 
We moeten allemaal een steentje bijdragen aan een 
betere en leefbare wereld. Dat probeer ik thuis te doen. 
Bijvoorbeeld door mijn afval goed te scheiden en wat 
vaker de fiets te pakken. En het is natuurlijk ook een 
deel van mijn werk. Dan is goed om te horen dat een 
pensioenfonds dat ook doet. 
Een nieuw pensioenstelsel in Nederland? Ik weet heel 
vaag dat ze daar in Den Haag over praten, maar ik volg 
het niet. Ik maak me wel een beetje zorgen over de 
prijzen van nu. Alles wordt zo enorm duur! Krijgen we 
het allemaal nog rond met ons geld? Houd ik altijd 
werk? Dat zijn nu wel vragen die regelmatig bij me 
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opkomen. Dat zou eigenlijk niet moeten als 25-jarige, 
toch? Maar in grote lijnen wil ik toch positief naar de 
toekomst kijken.”

Geniet van uw pensioen
“Of ik nog iets wil meegeven aan mensen? Nou, ik wil 
vooral aan ouderen meegeven dat ze van hun pensioen 
moeten genieten. Ze hebben er lang genoeg voor 
gewerkt. Nogmaals, ik hou me daar nog niet echt mee 
bezig. Maar ik kan me voorstellen dat ik dat tegen die 
tijd wel zou doen. En ik hoop dat de jongeren van die 
tijd mij dan ook het beste gunnen.”  ■

Pensioentips voor werknemers
Het is normaal dat Daan in deze fase van zijn leven 
nog niet teveel stilstaat bij zijn pensioen. Dat komt 
vanzelf een keer. Toch komen er in het gesprek met 
Daan een paar momenten voorbij waarop het wél 
goed zou zijn om in actie te komen. We zetten een 
paar tips op een rij: 
• Open je post, of het nu op papier is of digitaal. 
•  Log zo nu en dan in op www.bplpensioen.nl/login 

en bekijk hoeveel pensioen je later ongeveer krijgt. 
Als je nog jong bent, is één keer per jaar vaak 
genoeg. Wanneer je pensioen dichterbij komt, is het 
goed om dat wat vaker te doen. 

•  Met de pensioenplanner kun je zelf  berekeningen 
maken. Hulp nodig? Neem dan contact op met het 
team van BPL Pensioen.  

•  Als je gaat samenwonen of trouwen. Dan is het 
goed om ook even naar je pensioen te kijken. 
Je hoeft je partner niet aan te melden bij BPL 
Pensioen. Maar kijk wel of je partner recht heeft 
op partnerpensioen als jij komt te overlijden. 
En hoeveel dat is. 

•  Als je gaat scheiden of uit elkaar gaat. Je pensioen 
wordt dan waarschijnlijk verdeeld. Verdiep je daar 
in. En vraag hulp als je er niet uitkomt. Neem gerust 
contact op met het team van BPL Pensioen. 

•  Als je verandert van baan. Ga je in een andere 
sector werken en bij een ander pensioenfonds 
pensioen opbouwen? Dan kun je je pensioenpotje 
van BPL Pensioen meenemen. Op die manier houd 
je overzicht, maar je mag het ook laten staan. Ook 
hier geldt: vraag hulp als je er niet uitkomt.   

Pensioentips voor werkgevers
Pensioen is natuurlijk een belangrijke arbeids-
voorwaarde. Je wilt dat als werkgever goed 
regelen voor je werknemers. Maar ja, er valt 
zoveel te regelen en het is al zo druk. Ook voor 
jou hebben we een paar tips hoe je hiermee 
om kunt gaan. 
•  Als je iets niet begrijpt, neem contact op met 

BPL Pensioen! Ga om tafel met één van de 
pensioen consulenten. Zij kunnen inzicht 
geven in wat nodig is voor werknemers.  
Kijk voor hun contactgegevens op:  
www.bplpensioen.nl/contact. 

•  Zijn er deelnemersbijeenkomsten in de regio? 
Attendeer je personeel erop en vraag of zij zich 
willen opgeven. Vaak zijn ze na afloop een stuk 
beter op de hoogte van wat er voor ze geregeld is.

•  Of organiseer zelf eens een informatiebijeen-
komst. Ook dat kan in samenwerking met een 
pensioen consulent van BPL Pensioen. 
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