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Menno van der Horst maakt zich bewust geen zorgen over zijn pensioen 

Het voordeel dat je automatisch 
pensioen opbouwt 

Menno van der Horst (27) werkt bij DXC en is blij met zijn pensioenopbouw in 
Stichting Pensioenfonds HP. Zoals hij het zelf zegt: “Pensioen is belangrijk. 
Ook als je jong bent en het je nog niet zo interesseert. Daarom is het goed dat 
je automatisch pensioen opbouwt, zonder dat je dat zelf hoeft te regelen.” 

door Herman Mandemakers 

 

 

 

Je bent je carrière begonnen bij HP?  

 
“Ja, in 2014 liep ik tijdens mijn studie bedrijfskunde acht weken stage bij HP. Dat beviel zo 
goed dat ik de headhunter heb geïnformeerd dat ik interesse had om bij HP te werken. Een 
week later was mijn contract getekend en startte ik als Solution Architect. Ik ben dus eerst 
bij HP begonnen. Daarna is dat HPE en vervolgens DXC geworden. Telkens met veel vrijheid 
en gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. Ik heb onder andere enkele maanden op een 
andere afdeling meegelopen om na te gaan welk werk het beste bij mij past. Op grond van 
die ervaring heb ik gekozen voor een hoofdzakelijk coördinerende rol, in plaats van een 
meer technische, uitvoerende taak. Dat spreekt me aan en sluit goed aan bij m’n studie.  
Ik werk nu als solution architect en ben ondermeer betrokken bij grote outsourcing deals. 
Dat was overigens wel een steile leercurve, waarbij met name collega Siri Last me in dat 
traject enorm goed heeft begeleid.” 
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Bijzonder dat je vanaf je start bij HP, in korte tijd inmiddels  
bij je derde werkgever werkt. 
 

“Ja, dat heeft uiteraard te maken met de fusies: eerst zijn HP en HPE gesplitst, daarna HP en 
ESN en vervolgens is ESP samengegaan met CSC. DXC zit op dit moment nog samen met HP 
en HPE in hetzelfde kantoor in Amstelveen. Verder zijn zowel HP als HPE, naast andere 
ondernemingen, contractpartners van DXC. Zo doende kom ik niet alleen persoonlijk, maar 
ook zakelijk nog oud-collega’s tegen.” 
 

 
Menno van der Horst 

 

 
Leeftijd 

 
27  

Opleiding  Bedrijfskunde 

Relatie/kinderen Gehuwd en vader van 
een dochter 

Huidige functie Solution Architect 
Integration Solution 
(Verantwoordelijk voor 
de management laag van 
een oplossing) 

Bestuurlijk 
activiteiten 

Commissie voorzitter 
ondernemingsraad ESN 

Hobby’s Squash en hardlopen 

 

Je bent jong en het duurt nog lang voordat je pensioen  
ontvangt. Boeit pensioen je je als jongere? 
 

“Ja, door mijn ervaring in de ondernemingsraad waarschijnlijk meer dan mijn 
leeftijdsgenoten. Als lid van de ondernemingsraad heb ik in de pensioencommissie gezeten. 
Daarmee doe je veel kennis op. Dat heeft m’n interesse in pensioen gewekt. Als je jong bent, 
denk je daar anders niet zo over na en realiseer je je niet hoe belangrijk pensioen is. Met 
name het verschil in pensioenregelingen heeft me pensioenbewust gemaakt. In het verleden 
bouwde je een concreet bedrag aan ouderdomspensioen op per jaar volgens het Defined 
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Benefitsysteem. Nu bouw je een kapitaal op waarmee je later pensioen kunt kopen. Dit heet 
het Defined Contributionsysteem. Bij deze DC-regelingen liggen de risico’s bij jou als 
deelnemer. Als het met de aandelenbeleggingen tegen zit, dan betekent dat je een lager 
kapitaal opbouwt en dus minder pensioen kunt inkopen. Dat is wel een nadeel.” 

Zoals je weet, kun je je pensioenkapitaal volgen  
via de pensioenplanner. Doe je dat ook? 
 

“Eerlijk gezegd niet. Het duurt nog heel lang 
voordat ik aan m’n pensioen toe ben. Voor die tijd 
verandert er nog zoveel. Wat ik nu aan 
pensioenkapitaal heb opgebouwd, biedt me 
weinig houvast over de latere koopkracht. Ik ben 
in elk geval wel blij dat ik automatisch pensioen 
opbouw, zodat ik dat zelf niet hoef te regelen. Als 
je jong bent, hou je je daar namelijk niet of 
nauwelijks mee bezig. Terwijl het wel belangrijk is 
dat je pensioen opbouwt. Ook als je jong bent, of 

juist dan, want de pensioenpremies in je jonge jaren worden het langst belegd en brengen 
dus het meeste pensioen op. Alleen AOW is beslist onvoldoende.” 

De overheid heeft de pensioenopbouw over hogere inkomens beperkt.  
Deelnemers met een hoger inkomen, bouwen daarom niet meer over hun hele salaris 
pensioen op. Is dat een aandachtspunt voor jou? 
 

 ‘Als ik de Lotto zou winnen, zou ik 
nog steeds blijven werken’ 

 
“Nee, ik hoop nog ver voor m’n pensioen ons huis af te lossen en zodoende met pensioen en 
AOW voldoende inkomen te hebben als ik niet meer werk. Ik verwacht overigens dat ik pas 
rond mijn 72ste AOW zal ontvangen. Privé extra pensioen opbouwen om bij voorbeeld 
eerder te stoppen met werken, ga ik niet doen. Als ik de Lotto zou winnen, zou ik nog steeds 
blijven werken.” 

 

‘Jongeren betalen niet voor de pensioenen 
van de ouderen’ 
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In de media komt wel eens het beeld naar voren dat jongeren en ouderen tegengestelde 
pensioenbelangen hebben. En dat de jongeren betalen voor de pensioenen van de 
ouderen. Hoe ervaar jij dat? 
 
“Ik heb zeker niet het idee dat dat zo is. Natuurlijk hebben we nu een andere 
pensioenregeling dan een aantal jaren terug. Zo zijn de beleggingsrisico’s naar de 
deelnemers en gepensioneerden verschoven. Daar hadden we het al over. Maar jongeren 
betalen niet voor de pensioenen van de ouderen. We bouwen ons eigen pensioenkapitaal 
op. Dat wordt dus echt niet ingezet om daarmee de ingegane pensioenen te verhogen.  
De ingegane pensioenen zijn de afgelopen jaren ook niet of nagenoeg niet verhoogd.  
In het verleden hebben de ouderen het in een aantal opzichten wel wat makkelijker gehad 
dan de jongeren nu, als het gaat om arbeidsvoorwaarden.” 

 
De pensioensector in Nederland ziet graag dat meer jongeren in de besturen 
vertegenwoordigd zijn. Zou je zelf bestuurslid willen zijn en zo ja waarom? 
 

“Eerlijk gezegd niet. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om extra tijd te besteden aan 
activiteiten buiten je dagelijkse werk. De pensioensector is vanuit de overheid zodanig 
streng gereguleerd dat het experimenteren met nieuwe ontwikkelingen vrijwel niet mogelijk 
is. Hoe belangrijk het ook is dat er mensen zijn die zich als bestuurslid willen inzetten…, het 
bestuurslidmaatschap trekt mij dus niet. 

 ‘Ga na of je pensioen past bij jouw 
persoonlijke situatie, daardoor kun je 
bewust keuzes maken voor nu en later’ 

 
Wel raad ik iedereen aan, maar vooral jongeren die er nog te weinig aandacht voor hebben, 
om eens een uurtje te besteden aan pensioen. De grote lijn van pensioen begrijpen en 
nagaan of je pensioen past bij jouw persoonlijke situatie. Daardoor kun je bewust keuzes 
maken voor nu en later.” 

 


