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Pensioen. Geen gemakkelijk onderwerp als u er niet regelmatig mee bezig 
bent. En toch is het belangrijk. Want er komt een moment dat uw pensioen uw 
inkomen is. Of in ieder geval een belangrijk deel daarvan. Daarom is het goed om 
iets over uw pensioen te weten. Waaruit bestaat dat bijvoorbeeld?  
Wat doet Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) eigenlijk voor u? En hoe zit het 
met beleggen en de risico’s daarvan? We geven u antwoord op twaalf belangrijke 
pensioenvragen.
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1. Waaruit bestaat mijn inkomen  
als ik met pensioen ga?

Als u met pensioen gaat, bestaat uw inkomen vanaf dat 
moment uit:
•	 Pijler	1:	AOW	van	de	overheid
•	 	Pijler	2:	pensioen	dat	u	via	uw	werkgever(s)	heeft	

opgebouwd
•	 	Pijler	3:	extra	inkomen	of	pensioen	dat	u	zelf	heeft	

geregeld
(Zie	voor	uitleg	over	deze	pijlers	het	plaatje	onderaan	
deze pagina.)

2. Hoe hoog is mijn inkomen  
als ik met pensioen ga?

De	hoogte	van	uw	pensioeninkomen	hangt	af	van	
wat	u	in	elk	van	de	drie	pijlers	heeft	opgebouwd.	(Zie	
voor	uitleg	over	deze	pijlers	het	plaatje	onderaan	deze	
pagina.)

3. Hoe weet ik hoe hoog  
mijn pensioen is?

Uw	pensioen	bij	PFZW	valt	in	pijler	2.	Dit	pensioen	heeft	
u opgebouwd via uw werkgever(s) in de sector zorg en 
welzijn.	Elk	jaar	krijgt	u	van	ons	een	pensioenoverzicht	
waarop	u	kunt	zien	hoe	uw	pensioen	bij	PFZW	ervoor	
staat. U kunt ook kijken op pfzw.nl/mijnpfzw. Denkt 
u erover om een jaar eerder te stoppen met werken? 
Dan kunt u daar berekenen wat dat betekent voor uw 
pensioen.	Op	mijnpensioenoverzicht.nl	kunt	u	ook	zien	
hoeveel	pensioen	u	via	eventuele	andere	werkgevers	
heeft	opgebouwd	(ook	pijler	2).	En	hoe	het	staat	met	uw	
AOW	(pijler	1).

PIJLER�1:�AOW�VAN�DE�OVERHEID

Iedereen�die�tussen�zijn�15e�en�zijn�AOW-leeftijd�rechtmatig�in�Nederland�woont,�krijgt�AOW�van�de�overheid.�Dat�is�uw�basisinkomen�

voor�later.�Woont�u�een�paar�jaar�in�het�buitenland?�Dan�is�uw�AOW�voor�elk�jaar�ongeveer�2%�lager.

PIJLER�2:�PENSIOEN�DAT�U�VIA�UW�WERKGEVER(S)�HEEFT�OPGEBOUWD

Het�inkomen�dat�u�via�uw�werkgever(s)�aan�pensioen�opbouwt,�komt�bovenop�uw�AOW.�Hoe�hoog�dat�opgebouwde�

pensioen�is,�hangt�af�van�het�aantal�jaren�dat�u�pensioen�opbouwt.�En�van�de�hoogte�van�uw�salaris�en�of�u�bijvoorbeeld�

fulltime�of�parttime�werkt.�Ook�de�pensioenregeling�zelf�is�van�invloed,�want�niet�elke�regeling�is�hetzelfde.

PIJLER�3:�EXTRA�INKOMEN�OF�PENSIOEN�DAT�U�ZELF�HEEFT�GEREGELD

Bovenop�uw�AOW�en�het�pensioen�via�uw�werkgever(s)�kunt�u�zelf�zorgen�voor�extra�inkomen�of�pensioen.�

Bijvoorbeeld�als�u�denkt�dat�u�straks�niet�voldoende�pensioen�heeft.�Dit�kan�een�aanvullend�pensioen�zijn,�

spaargeld�of�nog�een�andere�inkomstenbron.�Hiervoor�kunt�u�zelf�kiezen�en�dit�regelt�u�dan�ook�ook�zelf.
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4. Wanneer heb ik een ‘goed pensioen’

Dat is voor iedereen anders. Het is daarom verstandig 
om op tijd uit te (laten) zoeken of uw inkomen straks 
hoog	genoeg	is	om	de	dingen	te	kunnen	doen	die	u	
graag	wilt	doen.	Zijn	de	kinderen	het	huis	uit	en	gaat	
u	het	rustig	aan	doen?	Of	wilt	u	verre	reizen	maken	en	
heeft	u	dure	hobby’s?	Na	uw	pensioen	gaat	u	meestal	
minder	inkomstenbelasting	betalen.	En	misschien	heeft	
u	de	hypotheek	op	uw	huis	wel	afbetaald.	Een	pensioen	
is	goed	als	u	later	genoeg	geld	heeft.	Neem	dat	soort	
zaken	dus	mee	in	uw	‘pensioenberekening’.

5. Heeft de hoogte van mijn pensioen 
te maken met hoeveel ik werk?

Ja,	wel	in	pijler	2.	Wat	u	in	een	jaar	in	pijler	2	aan	
pensioen	opbouwt	hangt	samen	met	wat	u	in	dat	jaar	
verdient.	En	dat	hangt	weer	samen	met	hoeveel	uur	u	
werkt.	Werkt	u	fulltime,	bijvoorbeeld	40	uur	per	week?	
Dan	bouwt	u	maximaal	pensioen	op.	Werkt	u	parttime,	
dan	bouwt	u	alleen	voor	het	deel	dat	u	werkt	pensioen	
op. U bouwt pensioen over een fulltime salaris tot 
€ 110.111,–.	Heeft	u	een	hoger	salaris?	Dan	bouwt	u	geen	
pensioen	op	over	het	deel	dat	u	meer	verdient.	Werkt	u	
parttime	dan	geldt	dit	naar	verhouding.

6. Moet ik verplicht meedoen aan de 
pensioenregeling bij mijn werkgever?

Meedoen	aan	een	pensioenregeling	is	vaak	verplicht.	
Ook	bij	PFZW.	Dat	klinkt	misschien	als	een	nadeel,	maar	
het	heeft	juist	voordelen:
•  De kosten zijn laag omdat veel mensen die met elkaar 

delen. Zelf pensioen opbouwen is veel duurder.
•	 	De	risico’s	worden	kleiner	omdat	veel	mensen	

eventuele	tegenvallers	met	z’n	allen	opvangen.
•  U bent met deze pensioenregeling verzekerd tegen de 

gevolgen	van	arbeidsongeschiktheid.	En	er	is	iets	voor	
uw nabestaanden geregeld als u komt te overlijden.

•	 	Grote	pensioenfondsen	zoals	PFZW	hebben	veel	
deskundigheid	in	huis.	Daar	profiteert	u	van.

7. Verplicht pensioen, heb ik daar  
wel invloed op?

Jazeker, binnen de pensioenregeling kunt u zelf keuzes 
maken om uw pensioen aan te passen aan uw wensen. 
Bijvoorbeeld uw pensioen eerder laten ingaan, om 
eerder	te	kunnen	stoppen	met	werken.	Of	uitstellen	
om	een	hoger	pensioen	te	krijgen.	Wilt	u	invloed	op	de	
regeling zelf? Dan kunt u lid worden van organisaties 
die	uw	belangen	behartigen,	zoals	de	vakbond.	Deze	
organisaties	zijn	vertegenwoordigd	in	het	bestuur	van	
PFZW.

Wilt u meer informatie over uw pensioen? 
Stel direct uw vraag op pfzw.nl/info
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8. Moet ik betalen voor de pensioen
regeling bij mijn werkgever?

Uw	werkgever	maakt	het	geld	(de	premie)	voor	
uw	pensioenopbouw	over	aan	PFZW.	In	uw	cao	of	
arbeidsovereenkomst	is	vastgelegd	hoeveel	u	daar	als	
medewerker	aan	meebetaalt.	Soms	is	dat	de	helft,	maar	
de verdeling kan ook anders zijn. U kunt uw werkgever 
vragen	hoe	dat	bij	u	is	geregeld.

9. Wat gebeurt er met het geld dat 
voor mijn pensioen wordt betaald?

De pensioenpremies van alle deelnemers samen 
gaan	naar	PFZW.	De	kosten	die	PFZW	maakt	voor	
de administratie van de pensioenen gaan daar eerst 
vanaf.	Deze	kosten	zijn	minder	dan	4%	van	de	premie.	
De	rest	van	het	geld	wordt	vervolgens	belegd.	De	
beleggingskosten worden apart berekend en zijn 
ongeveer	0,6%	van	het	totale	belegde	vermogen.	We	
beleggen	niet	het	hele	vermogen,	een	deel	sparen	we.

10. Beleggen gaat niet altijd goed. 
Waarom neemt PFZW risico’s?

Beleggen	is	noodzakelijk.	Ook	al	gaat	het	soms	niet	
goed met de beurzen. Geld beleggen levert over een 
langere tijd meer op dan bijvoorbeeld sparen op een 
bankrekening. Met alleen sparen zouden uw werkgever 
en	u	veel	meer	premie	moeten	betalen	voor	hetzelfde	
pensioen.	Daarom	is	risico’s	nemen	uiteindelijk	beter	dan	
risico’s	helemaal	uit	de	weg	gaan.

11. Hoeveel meer levert beleggen  
op vergeleken met sparen?

We	geven	een	voorbeeld:	stel,	u	wilt	over	40	jaar	
€ 100.000,–	hebben	voor	uw	pensioen.	U	kunt	kiezen:	
beleggen,	sparen	of	het	geld	thuis	in	een	oude	sok	
bewaren. Hoeveel moet u dan elk jaar opzij zetten?
Uit	de	tabel	hieronder	blijkt	dat	de	oude	sok	de	meeste	
zekerheid	biedt.
Maar daar betaalt u flink voor en u weet zeker dat u 
nooit	méér	geld	zult	hebben	dan	u	zelf	opzij	heeft	gelegd.	
Beleggen	heeft	de	meeste	risico’s,	maar	biedt	ook	de	
meeste kans op een goed rendement (waardoor uw 
geld	groeit).	En	de	jaarlijkse	kosten	zijn	in	het	voorbeeld	
voor	beleggen	slechts	€	700,–	en	voor	de	oude	sok	maar	
liefst	€	2.500,–.	Een	pensioenfonds	doet	aan	sparen	én	
beleggen.

 Oude sok Sparen Beleggen

U�zet�elk�jaar�opzij: €�2.500,– €�1.450,– €�700,–

Naar�verwachting�heeft�u�dan�na�40�jaar: €�100.000,– €�100.000,– €�100.000,–

Als�het�meevalt�heeft�u�na�40�jaar: €�100.000,– €�120.000,– €�150.000,–

Als�het�tegenzit�heeft�u�na�40�jaar: €�100.000,– €�80.000,– €�70.000,–
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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.

12. Waar belegt PFZW in?  
En waarin niet?

Onze	beleggingsdeskundigen	kijken	voortdurend	waar	
de beste kansen liggen. De beleggingen worden verdeeld 
over	allerlei	bedrijven	en	fondsen.	Zo	worden	de	risico’s	
voor	uw	pensioen	kleiner.	Maar	er	zijn	grenzen.	PFZW	
wil niet beleggen in bedrijven die bijvoorbeeld bommen 
maken	of	kinderen	aan	het	werk	zetten.	Beleggers	
passen de beleggingen regelmatig aan om voor uw 
pensioen	het	beste	resultaat	te	bereiken.
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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.

Pensioenfonds�Zorg�en�Welzijn�heeft�de�uitvoering�van�de�

pensioenregeling�uitbesteed�aan�PGGM.


