
Een nieuwe baan
Wat betekent dit voor uw pensioen?
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1. Een nieuwe baan

Als u in de sector zorg en welzijn werkt of gaat werken, 
bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
(PFZW). Krijgt u een nieuwe baan binnen of buiten de 
sector zorg en welzijn? Dan leest u in deze brochure wat 
dat voor uw pensioen betekent.

2. Wat betekent een nieuwe baan voor 
uw ouderdomspensioen?

2.1 U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW

Nieuwe baan binnen de sector zorg en welzijn
Verandert u binnen de sector zorg en welzijn van baan? 
Dan blijft u gewoon pensioen opbouwen bij PFZW. 
Uw oude werkgever meldt u bij ons af en uw nieuwe 
werkgever meldt u weer bij ons aan. Waardeoverdracht 
is dan niet mogelijk, omdat uw pensioenuitvoerder niet 
verandert.

Nieuwe baan buiten de sector zorg en welzijn
Verandert u van baan en gaat u daardoor naar 
een andere pensioenregeling? De hoogte van uw 
opgebouwde pensioen per jaar bepaalt wat er met uw 
pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwde pensioen hoger dan € 484,09? Dan 
beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan 
bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een 
betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle 
pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe 
pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt 
meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij 
uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet 
meenemen? Dan blijft uw pensioen bij PFZW staan. Wilt 
u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 484,09 en 
hoger dan € 2,– per jaar? En bent u na 1 januari 2018 
uit dienst gegaan? Dan zorgt PFZW er automatisch 
voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe 
pensioenuitvoerder. PFZW checkt daarom jaarlijks bij 
mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij 
een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe 
pensioenuitvoerder, dan blijft uw pensioen bij PFZW.
Kleine pensioenen die zijn ontstaan vóór 1 januari 2018 
draagt PFZW vanaf 1 januari 2020 gefaseerd over aan de 
nieuwe pensioenuitvoerder.

Stopte uw pensioenopbouw en is uw opgebouwde 
pensioen lager dan € 2,– per jaar? Dan krijgt u dat 
pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

2.2 U heeft al pensioen opgebouwd buiten de 
sector zorg en welzijn
Iedereen die in de sector zorg en welzijn werkt, 
bouwt pensioen op bij PFZW. Werkte u hiervoor in 
een andere sector? Dan heeft u waarschijnlijk bij een 
andere pensioenuitvoerder pensioen opgebouwd. 
Als uw opgebouwde pensioen lager is dan € 484,09 
kan uw oude pensioenuitvoerder dit zonder uw 
instemming overdragen aan PFZW. Of aan een andere 
pensioenuitvoerder waar u ook nog pensioen opbouwt. 
Dit heet automatische waardeoverdracht. Doet uw 
oude pensioenuitvoerder niet aan automatische 
waardeoverdracht? Of heeft u meer dan € 484,09 
aan pensioen opgebouwd? Dan kunt u zelf beslissen 
of u uw pensioen meeneemt naar PFZW. Dit heet 
waardeoverdracht. Onder ‘2.4 Wat kunt u doen?’ leest u 
hoe u waardeoverdracht bij PFZW kunt aanvragen.
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2.3 U heeft al pensioen opgebouwd in het 
buitenland
Heeft u in het buitenland gewerkt en pensioen 
opgebouwd? Dan is waardeoverdracht misschien 
mogelijk. Neem voor meer informatie over uw 
mogelijkheden contact op met onze klantenservice via 
(030) 277 55 77.

2.4 Wat kunt u doen?
Heeft u voordat u in de sector zorg en welzijn kwam 
werken ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kunt 
u dat meenemen naar PFZW. Waardeoverdracht moet 
u zelf na ingang van uw nieuwe baan bij ons aanvragen. 
Hieronder leest u stap voor stap hoe u dat kunt doen.

Tip! Doe eerst de waardeoverdrachtcheck op  
pfzw.nl/waardeoverdracht.

Stap 1
U kunt waardeoverdracht aanvragen via MijnPFZW 
op pfzw.nl/mijnpfzw. Wanneer uw werkgever u nog 
niet heeft aangemeld bij ons, kunt u niet inloggen op 
MijnPFZW. U vraagt waardeoverdracht dan aan met het 
formulier Aanvraag offerte waardeoverdracht. U kunt dit 
aanvragen bij de klantenservice, via (030) 277 55 77.

Stap 2
Wij laten uw vorige pensioenuitvoerder weten dat u 
waardeoverdracht heeft aangevraagd.

Stap 3
Uw vorige pensioenuitvoerder geeft de waarde van uw 
opgebouwde pensioen aan ons door. Wij rekenen uit wat 
u hiervoor bij ons terugkrijgt.

Stap 4
U ontvangt van ons een offerte. Als alles goed verloopt, 
ontvangt u deze binnen vijf maanden na uw aanvraag. 
In deze offerte staat hoeveel pensioen u bij PFZW krijgt, 
in ruil voor het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw 
vorige pensioenuitvoerder.

Stap 5
U beslist of u wel of niet kiest voor waardeoverdracht.

Tip! Vergelijk niet alleen de waarde van het pensioen. 
Maar ook de samenstelling van uw pensioen. 
Bijvoorbeeld of u naast ouderdomspensioen ook recht 
heeft op partnerpensioen. Kijk op pfzw.nl waar u zoal 
op moet letten als u een offerte waardeoverdracht heeft 
ontvangen.

Stap 6
Kiest u voor waardeoverdracht? Dan draagt uw vorige 
pensioenuitvoerder de waarde van uw opgebouwde 
pensioen over aan PFZW. Heeft u een partner? Dan 
moet ook uw partner de offerte voor waardeoverdracht 
goedkeuren en ondertekenen. Daarna ontvangt u van 
ons een brief dat de waardeoverdracht is geregeld.

Let op! PFZW mag alleen meewerken aan waarde
overdracht als beide pensioenuitvoerders voldoende 
geld hebben. Anders gezegd: de dekkingsgraad moet 
meer dan 100% zijn. Is dat niet zo? Uw opgebouwde 
pensioen blijft dan bij uw vorige pensioenuitvoerder. 
Zodra de dekkingsgraad van PFZW boven de 100% komt 
en uw vorige pensioenuitvoerder ook mag meewerken, 
vragen wij uw vorige pensioenuitvoerder een opgave van 
uw pensioenen. Vervolgens ontvangt u van ons u een 
offerte voor de waardeoverdracht.



Linda, 35 jaar
“Vorig jaar ben ik begonnen in deze baan en het bevalt me erg goed! Hier ga 
ik wel een poosje blijven. Het pensioen dat ik via mijn vorige werkgever heb 
opgebouwd bij een ander pensioenfonds heb ik overgedragen naar mijn 
nieuwe pensioenfonds. De pensioenregeling is hier erg goed. En ik vind het ook 
makkelijk om mijn pensioen op één plek te hebben. Anders krijg ik straks van 
verschillende uitvoerders kleine stukjes pensioen. Dus ik heb een offerte voor 
waardeoverdracht aangevraagd bij mijn nieuwe pensioenfonds. Ik moest er wel 
een tijdje op wachten, maar uiteindelijk is alles nu geregeld. Oh ja, ik heb mijn 
vriend ook aangemeld bij mijn nieuwe pensioenfonds. Hier moest ik een officiële 
samenlevingsovereenkomst van de notaris voor meesturen. Als er iets met mij 
gebeurt, weet ik zeker dat hij verzorgd achterblijft!”



6 PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN

3. Wat betekent een nieuwe baan voor 
uw partnerpensioen?

3.1 U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW

Nieuwe baan binnen de sector zorg en welzijn
Verandert u binnen de sector zorg en welzijn van baan? 
Dan blijft uw partner gewoon bij PFZW recht hebben op 
partnerpensioen als u overlijdt.

Nieuwe baan buiten de sector zorg en welzijn
Krijgt u een baan buiten de sector zorg en welzijn? En 
kiest u ervoor om uw pensioen mee te nemen naar 
uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan hangt het van uw 
nieuwe pensioenuitvoerder af of uw partner recht heeft 
op pensioen als u overlijdt.

3.2 U heeft al pensioen opgebouwd buiten de 
sector zorg en welzijn

U bent getrouwd of heeft een geregistreerd 
partnerschap
Kiest u voor waardeoverdracht en wordt PFZW uw 
nieuwe pensioenuitvoerder? En bent u getrouwd of heeft 
u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw partner 
automatisch recht op partnerpensioen als u overlijdt.

U woont samen
Woont u samen op basis van de samenlevings
overeenkomst? Dan kan uw partner in aanmerking 
komen voor partnerpensioen als u overlijdt. Wilt u uw 
partner hier wel voor verzekeren? Dan moet u hem of 
haar zelf aanmelden bij PFZW. Onder ‘3.3 Wat kunt u 
doen?’ leest u hoe u dat doet.

3.3 Wat kunt u doen?

Uw partner aanmelden
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd 
partnerschap? Dan geeft de gemeente de gegevens van 
uw partner automatisch aan ons door. U hoeft dus niets 
te doen. Als u samenwoont maar niet getrouwd bent 
of een geregistreerd partnerschap heeft, moet u uw 
partner zelf bij ons aanmelden. Doe dit in elk geval vóór 
uw overlijden en vóórdat uw AOW ingaat. Om uw partner 
aan te melden, hebben wij van u een kopie van een 
samenlevingsovereenkomst van de notaris nodig. Hierin 
staat dat:
• u samenwoont op één adres
• u een gezamenlijke huishouding heeft
• u allebei niet getrouwd bent

¢ U meldt uw partner aan via pfzw.nl/samenwonen. Na 
het inloggen met uw DigiD kunt u een foto of PDF van 
uw samenlevingsovereenkomst uploaden. U kunt ook 
een kopie maken van uw overeenkomst en deze per post 
naar ons opsturen.

4. Arbeidsongeschikt en nieuwe baan

U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt en krijgt een 
baan in de sector zorg en welzijn
Voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent, 
blijft u premievrij pensioen opbouwen bij uw vorige 
pensioenuitvoerder. U blijft uw arbeids ongeschiktheids
pensioen ook van uw vorige uitvoerder ontvangen, ook 
als u meer arbeidsongeschikt wordt in de periode dat 
u pensioen opbouwt bij PFZW. De extra premievrije 
pensioenopbouw die daarbij hoort, ontvangt u wel van 
PFZW.
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U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt en verlaat de 
sector zorg en welzijn
Voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent, blijft 
u premievrij pensioen opbouwen bij PFZW. U blijft uw 
arbeidsongeschiktheidspensioen ook van PFZW ont
vangen, ook als u meer arbeidsongeschikt wordt in de 
periode dat u geen pensioen opbouwt bij PFZW. De extra 
premievrije pensioenopbouw die daarbij hoort, ontvangt 
u wel van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

5. Waar kunt u terecht met vragen?

Wilt u meer informatie over uw pensioen? Stel uw 
vraag op pfzw.nl/info of neem contact op met onze 
klantenservice via (030) 277 55 77. Wij zijn bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

5.1 Wilt u meer weten over uw pensioen?
Kijk op pfzw.nl, dé bron van alle informatie. Wij houden 
alle informatie op de website actueel. Het is daarom de 
moeite waard om er af en toe eens op te kijken. Op onze 
site kunt u ook:
• uw persoonlijke pensioensituatie inzien op  

pfzw.nl/mijnpfzw en meteen zaken regelen
• brochures en formulieren downloaden

5.2 PFZW houdt u op de hoogte
Elk jaar ontvangt u een actueel pensioenoverzicht. Hierin 
leest u hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd en op 
hoeveel pensioen u in de toekomst kunt uitkomen. 
Daarnaast informeren we u ook op andere manieren.

Eigentijd: leuk én informatief
Drie keer per jaar krijgt u het magazine Eigentijd. Een 
informatief blad met informatie over uw pensioen, maar 
ook over werk, lifestyle en gezondheid.

De informatie in deze brochure is een verkorte en 

vereenvoudigde versie van de informatie uit het 

pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk 

bepalend.

E-nieuwsbrief
Eén keer per maand versturen wij een enieuwsbrief. 
Hierin houden wij u op de hoogte van wijzigingen in de 
pensioenregeling en actuele ontwikkelingen. Meldt u aan 
voor de enieuwsbrief op pfzw.nl/nieuwsbrief.

5.3 Heeft u een klacht?
Heeft u een klacht over PFZW? Bent u ergens niet 
tevreden over? Dan horen we dat graag. U kunt uw 
klacht telefonisch doorgeven aan onze klantenservice 
via (030) 277 55 77. Op internet kun u een speciaal 
klachtenformulier invullen, via pfzw.nl/klacht. PFZW heeft 
ook een Commissie van Beroep. Hier kunt u terecht als u 
er samen met ons niet uitkomt.

5.4 Privacy
De relatie tussen u en PFZW is natuurlijk vertrouwelijk. 
Dit betekent dat wij anderen alléén informatie over u 
geven als wij:
• dat moeten van de wet (bijvoorbeeld aan de 

Belastingdienst), of
• van u schriftelijk toestemming hebben gekregen.
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Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Noordweg Noord 150
Postbus 117, 3700 AC Zeist
pfzw.nl

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 
verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg 
en welzijn van een goed pensioenpakket. 
Premie inbrengen in combinatie met een 
uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het 
mogelijk u dit pakket te bieden tegen een 
zo laag mogelijke prijs. Het bestuur van het 
pensioenfonds bestaat uit onder andere 
werknemers- en werkgeversorganisaties.  
Zij behartigen uw belangen.

Bij PFZW kunt u recht hebben op:
• ouderdomspensioen
• partnerpensioen voor uw partner
• wezenpensioen voor uw kinderen jonger 

dan 21 jaar
• arbeidsongeschiktheidspensioen
• premievrije pensioenopbouw

Wilt u meer informatie over uw pensioen? 
Stel direct uw vraag op pfzw.nl/info  
of bel de Klantenservice tijdens kantooruren 
(030) 277 55 77.


