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Gábor Menkes: 

 

‘Pensioenfondsen hebben nu eenmaal geen 

invloed op de rentestand’ 

Gábor Menkes werkte van medio 1983 tot begin 1992 bij HP en ging daarna 
als zelfstandig vertaler aan de slag. Zijn opgebouwde pensioen hield hij bij het 
HP-Pensioenfonds. Enkele maanden geleden koos hij ervoor om zijn pensioen 
op zijn 65ste verjaardag te laten ingegaan. HP Pensioen sprak met hem. 

Door Herman Mandemakers 

Van vertaler bij HP tot zelfstandig tolk 

“Ik heb in Twente werktuigbouwkunde gestudeerd en in Antwerpen een tolkopleiding Engels 

en Frans gevolgd. Mede vanwege mijn technische achtergrond ben ik in 1983 door HP 

aangenomen om handleidingen te vertalen. Ondanks m’n technische kennis moest ik op het 

terrein van computers natuurlijk nog veel leren. Daarbij hebben collega’s zoals Ton Serné me 

geholpen. In die tijd kwam de eerste personal computer van HP uit, de HP 150. Omdat mijn 

baan en die van mijn collega’s uit enkele Scandinavische landen naar Grenoble 

centraliseerden, was er rond 1992 voor mij geen werk meer. Mijn leidinggevende wist dat 

zelfstandigheid mij trok en informeerde toen of ik daar nog steeds belangstelling voor had. 

In goed overleg heb ik toen mijn werk afgerond en ben ik vervolgens als zelfstandig vertaler 

aan de slag gegaan.” 

 

 

 

Gábor Menkes 

• Geboren in Hongarije 

• Leeftijd: 65 

• Samenwonend 

• Woont in Tubbergen 

• Werkte vanaf medio 1983 tot 

begin 1992 bij HP  

• Hobby’s: fietsen, wandelen 

 en talen 
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Hoe is het zelfstandig ondernemerschap bevallen? 

“Goed. In het begin is het wel wennen. Maar je kunt zelf je tijd indelen en je hebt dus veel 

vrijheid. Bovendien ben je als zelfstandige nog meer verantwoordelijk voor je eigen 

resultaten. Ik heb voldoende werk, soms meer dan ik aankan. Als conferentietolk, maar ook 

als tolk voor ondernemingen.” 

 

 

(De foto’s op pagina 2 en 4 zijn gemaakt door HP oud-collega en vriend Willem Heijma.) 

 

 

 

 

 

‘Feit is wel dat pensioenfondsen de laatste 

 jaren lagere rendementen behalen doordat de 

rente zo laag is’ 

 

Volg je de pensioenontwikkelingen en maak je je zorgen over je pensioen? 

“Nee, die volg ik niet echt op de voet. Ik heb er vertrouwen in dat het bestuur van het 

pensioenfonds de juiste beslissingen neemt. Feit is wel dat pensioenfondsen de laatste jaren 

lagere rendementen behalen doordat de rente zo laag is. Die rendementen bepalen voor 

een groot deel de hoogte van de pensioenen. Maar pensioenfondsen hebben nu eenmaal 

geen invloed op de rentestand. Ook het bestuur van het HP-Pensioenfonds niet.” 
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Ben je ondanks de lage rente tevreden over het rendement 

van het pensioenfonds? 

“Ik vind het moeilijk om die vraag te beantwoorden omdat ik geen vergelijkingsmateriaal 

heb. M’n bij HP opgebouwde pensioen is verder relatief laag vanwege mijn korte 

dienstverband. Dat maakt je overigens wel bewust van het feit dat pensioen in ons land 

goed geregeld is. Als je in loondienst bent, bouw je in de meeste gevallen automatisch 

pensioen op. In andere landen is dat niet zo en moet men vaak noodgedwongen lang 

doorwerken of van een lager inkomen rondkomen.” 

 

 

Speciaal voor oud-werknemers die bij het HP-pensioenfonds 

pensioen hebben opgebouwd dat nog niet is ingegaan 

 

• Eind 2017 telde het pensioenfonds 1550 deelnemers, 6304 gewezen deelnemers en 

2205 pensioengerechtigden met een ingegaan pensioen; 

• De pensioenverplichtingen van het pensioenfonds bedragen ruim € 678 miljoen, meer 

dan een derde van de totale pensioenverplichtingen van het pensioenfonds; 

• Het bestuur is wettelijk verplicht de pensioenbelangen van zowel deelnemers, als 

gewezen deelnemers en pensioengerechtigden op een evenwichtige wijze te 

behartigen; 

• De gewezen deelnemers zijn expliciet in het Verantwoordingsorgaan 

vertegenwoordigd. Momenteel door Henk Splint; 

• Op onze website https://www.hp-pensioenfonds.nl vind je informatie die specifiek 

voor oud-werknemers van toepassing is. 

 

Pensioen is een spanningsveld tussen nu en later. Zowel in financieel, als in 

mentaal opzicht. Je wilt nu genieten, maar ook later als je niet meer werkt. 

Hoe ga jij daar mee om? 

“Als zzp- er bouw je niet automatisch pensioen op, daar ben je dus zelf verantwoordelijk 

voor. Ik heb diverse “spaarpotjes” voor lijfrente e.d. opgebouwd. Dit is dan een aanvulling op 

het HP-pensioen dat ik nu al ontvang en de AOW die vanaf augustus 2020 wordt uitgekeerd.  

https://www.hp-pensioenfonds.nl/
https://www.hp-pensioenfonds.nl/
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Het sparen heb ik niet consequent gedaan, maar alleen in de tijden waarin mijn inkomen het 

toeliet. Wat m’n mentale voorbereiding op pensioen betreft…, ik ga bewust om met m’n 

vrije tijd. Als ik er zin in heb gun ik me een dagje vrij. Ook om straks de overgang naar veel 

vrije tijd niet al te abrupt te maken.” 

 

Hoe lang wil je nog doorwerken? 
“Ik heb ervoor gekozen om mijn HP-Pensioen vanaf mijn 65ste verjaardag te laten ingaan, 

dat is dus kort geleden begonnen. Ik weet niet hoe lang ik kan of wil doorwerken, maar in elk  

 

geval zolang ik er nog plezier 

aan beleef en zolang ik er 

fysiek toe in staat ben. Ik vind 

het fijn om met klanten in 

contact te zijn en zie mezelf 

nog niet achter de 

spreekwoordelijke geraniums 

zitten.” 

 

Heb je nog contact met 

oud-collega’s? 

“Ja, ik ben lid van HP NL 

Senior en zodoende zie ik die 

tijdens de bijeenkomsten. 

Leuk, die nostalgie en 

bijzonder dat zo veel mensen  

me kennen. Ik herken in HP NL Senior ook de saamhorigheid tussen collega’s die er ook was 

toen ik nog bij HP werkte. Dat is niet veranderd, dat is zo gebleven. Ik geniet van de 

ontmoetingen.” 
 

Tot slot: heb je nog vragen 

of aanvullende opmerkingen? 

“Ja, zoals al gezegd, maak ik me geen zorgen 

over m’n pensioen. Er is genoeg werk.  

Ik denk dat het goed komt.”  

 

 


