Uw contact met PME
PME staat voor u klaar. Om u en uw werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen heeft PME verschillende loketten ingericht. Zo zorgen we ervoor dat u direct contact heeft met degene die u kan helpen met uw vraag. Op de
achterkant van deze uitgave ziet u waar uw werknemers met al hun vragen terecht kunnen.

Uw pensioenconsulent voor werkgevers
Bij de pensioenconsulenten van PME kunt u als werkgever terecht met inhoudelijke vragen over de regeling. Denkt
u bijvoorbeeld aan vragen over arbeidsongeschiktheid, ontslag, werkloosheid, reorganisaties, waarde-overdracht,
aanvullende regelingen en (vervroegde) pensionering. U kunt uw consulent natuurlijk bellen en mailen, maar zij
komen op verzoek ook graag bij u langs om samen te kijken naar de mogelijkheden van het PME-pensioen. Daarnaast verzorgen zij workshops voor uw HR- of P&O-afdeling en kunnen zij presentaties geven aan uw werknemers.
Bent u nieuw bij PME? De pensioenconsulent is uw contactpersoon voor vragen over uw aansluiting bij PME.
Marcel Dorren is de pensioenconsulent voor de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe,
Overijssel, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland.
(: 06 - 20 54 46 29
: marcel.dorren@metalektro.nl

Toin Obbing is de pensioenconsulent voor de regio’s Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht
en Zeeland.
(: 06 - 43 59 41 01
: toin.obbing@metalektro.nl

Accountbeheerders
Voor vragen over de uitvoering en administratie van de regeling kunt u terecht bij een van de accountbeheerders uit uw regio. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 - 18.00 uur en op vrijdag
van 8.00 - 17.00 uur.
Regio

Accountbeheerders

Telefoon + e-mail

Regio Noord: Groningen, Friesland,
Drenthe, Overijssel, Flevoland,
Noord-Holland en Zuid-Holland

Gülay Ermis, Jacqueline Mell, Ab Pos,
Jiska Smink, Isabel Montez

088 - 007 98 84
noord@metalektropensioen.nl

Regio Zuid: Gelderland,
Noord-Brabant, Limburg, Utrecht
en Zeeland

Kimberly Smit, Yvonne van Dam,
Erik-Jan Welgraven, Machteld van Lil,
Else Peters, Axel van Buren

088 - 007 98 86
zuid@metalektropensioen.nl

PME019 02.18

Mis niets over het pensioen van uw werknemers
Geef u op voor onze digitale nieuwsbrief. Zo bent u altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen en
wijzigingen in het PME-pensioen of de administratie.
Meld u hiervoor aan op https://www.metalektropensioen.nl/aanmelden-nieuwsbrief/werkgever.

De pensioenconsulenten voor werknemers
Voor een persoonlijk pensioengesprek kunnen uw werknemers terecht bij onze pensioenconsulenten werknemers.
Bijvoorbeeld over eerder stoppen met werken, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of de gevolgen van een echtscheiding voor het pensioen.
De pensioenconsulenten kunnen uw werknemers helpen bij het invullen van een pensioenaanvraag. Ook maken
zij graag een proefberekening zodat uw werknemer een goed beeld krijgt van de gevolgen van de pensioenkeuzes
die hij of zij maakt. De meeste pensioenconsulenten houden kantoor op de regiokantoren van de vakbonden, maar
bij grote belangstelling kan de pensioenconsulent ook informatiebijeenkomsten of spreekuren binnen uw bedrijf
houden.
PME heeft de volgende pensioenconsulenten werknemers:
Arjan de Beurs, postcodes 1000 - 2259,
2300 - 2399, 8400 - 9999
Bezoekadres: FNV Metaal,
Radarweg 60, 1043 NT Amsterdam
Bezoekadres: FNV Vakbondscentrum
Jacob Catsplein 1, 8913 CS Leeuwarden
(: 06 - 10 91 76 52
: arjan.debeurs@metalektro.nl

Rob van der Wal, postcodes
2400 - 2489, 2800 - 2899, 2950 - 2979,
3300 - 3839, 3860 - 3880, 3890 - 4299,
5000 - 5399
Kantoor- en bezoekadres:
CNV Vakmensen, Tiberdreef 4,
3561 GG Utrecht
(: 06 - 12 50 54 04
: rob.vanderwal@metalektro.nl

Jeroen van Zunderd, postcodes
2260 - 2299, 2490 - 2799, 2900 - 2949,
2980 - 3299, 4300 - 4999
Kantoor- en bezoekadres:
FNV Metaal, Pegasusweg 200,
3067 KX Rotterdam
(: 06 - 20 30 17 84
: jeroen.vanzunderd@metalektro.nl

Diana Verschuren, postcodes
5500 - 5699, 6000 - 6499
Kantoor- en bezoekadres:
FNV Metaal, Schepenlaan 6,
6002 EE Weert
(: 06 - 10 88 68 37
: diana.verschuren@metalektro.nl

André Nijhuis, postcodes 5400 - 5499,
5700 - 5999, 6500 - 7199
Kantoor- en bezoekadres:
Kantoor de Unieveste,
Parallelweg 36, 6922 HR Duiven
(: 06 - 51 10 92 73
: andre.nijhuis@metalektro.nl

Irene Hendriksen, postcodes
3840 - 3859, 3881 - 3889, 7200 - 8399
Bezoekadres: FNV Metaal,
Gotlandstraat 2a, 7418 AZ Deventer
Bezoekadres: FNV Metaal,
Leonard Springerlaan 23,
9727 KB Groningen
(: 06 - 20 49 79 82
: irene.hendriksen@metalektro.nl

Contact met de Servicedesk
Voor administratieve vragen kan uw werknemer terecht bij onze Servicedesk. Per mail via het contactformulier op
onze website www.metalektropensioen.nl/contact of telefonisch op 088 - 007 98 00.

