
€ 33.487 miljoen
Dit waren onze totale - netto - beleggingsopbrengsten. Ofwel: 7,0% van het
vermogen van € 490,2 miljoen euro dat we voor onze deelnemers hebben
belegd. Onze beleggingen hebben het in 2021 dus prima gedaan, ondanks de
coronapandemie.
Lees verder

€ 490,2 miljoen
Dit bedrag hebben we vorig jaar voor al onze deelnemers belegd. Dat is
gestegen ten opzichte van 2020 gestegen. Toen was het belegd vermogen €
483,7 miljoen.
Lees verder

104,5%
Op 31 december 2021 was onze beleidsdekkingsgraad 104,5%. Eind 2020 was
de beleidsdekkingsgraad 102,5%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde
dekkingsgraad over 12 maanden. Ondanks wat schommelingen in 2021 is de
dekkingsgraad in een jaar tijd dus stabiel gebleven. 
Lees verder

€ 16,16
Dit waren de uitvoeringskosten per deelnemer inclusief alle gewezen
deelnemers. Deze kosten zijn een klein beetje gestegen ten opzichte van 2020,
toen ze € 13,84 per deelnemer waren. 
Lees verder

€ 52,7 miljoen
Het totaal aan premiebijdragen van alle werkgevers en werknemers. Dit bedrag
is gedaald ten opzichte van 2020. 
Lees verder

61.664
In 2021 hebben we 61.664 kleine pensioenen overgedragen naar de nieuwe
pensioenfondsen van gewezen deelnemers. Het ging om pensioenen met een
waarde tussen € 2 en € 497,24.

Marianne Hamerslag is sinds 2019 bestuurder en 
plaatsvervangend voorzitter van pensioenfonds Flexsecurity. 
Met Marianne kijken we terug op 2021. Wat waren voor haar 
de mijlpalen?

Uitstekend jaar de voor uitzendbranche

‘Om maar meteen van wal te steken, 2021 was een topjaar 
voor de uitzendbranche. Na de flinke dip in 2020 door 
corona is de branche in 2021 weer helemaal opgebloeid. 
Veel uitzendkrachten zijn ingezet voor de bemanning van 
test- en vaccinatielocaties. Ook de heropeningen na de 
lockdowns leidden tot extra werk. Als pensioenfonds 
merkten we dat nog niet direct doordat we te maken hebben 
de wachttijd van deelnemers. Het aantal deelnemers steeg 
van 48.651 in 2020 naar 51.941 eind 2021.

Lees het hele interview

2021 in cijfers

Deelnemers
51.941
Vorig jaar telde ons fonds 51.941 ‘actieve deelnemers’. Dat zijn werknemers
die pensioen bij ons opbouwen en van wie we het pensioenkapitaal beheren. In
2020 hadden we er 48.651. 

145.101
We hadden vorig jaar 145.101 ‘gewezen deelnemers’. Dat zijn ex-werknemers
die nu geen pensioen meer bij ons opbouwen. Maar we beheren wel nog hun
pensioenkapitaal. In 2020 waren dat er 179.024. 

909
Vorig jaar telde ons fonds 909 arbeidsongeschikten. Dat is aanzienlijk meer
dan de 777 arbeidsongeschikten in 2019. 

Lees verder 

Download dit verkorte jaarverslag als pdf.

Dit verkorte jaarverslag is een zeer beperkte weergave van de werkelijkheid. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De 
volledige informatie vindt u in het officiële jaarverslag. Dat kunt u hier downloaden.

'2021 was voor ons fonds een mooi jaar'
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