
 

 
Persbericht 

 
Videoles over pensioen  
 
Zeist, 16 juni 2011 - Het jaarlijkse pensioenoverzicht blijft voor veel mensen 
onbegrijpelijk. Daarom zet Pensioenfonds Zorg en Welzijn drie Pensioencoaches in, 
die deelnemers in videolessen uitleggen hoe het zit.  

 
Vanaf deze week vallen de jaarlijkse pensioenoverzichten van Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn op de mat bij de 1,2 miljoen actieve deelnemers van het fonds. Met de komst van het 
Uniforme Pensioenoverzicht (UPO) enige jaren geleden, proberen de Nederlandse 
pensioenfondsen en –verzekeraars de opgebouwde en te bereiken pensioenrechten 
inzichtelijker te maken. Toch blijkt uit onderzoek van Pensioenfonds Zorg en Welzijn dat de 
hoeveelheid informatie lezers nog steeds afschrikt. Het overzicht verdwijnt dan ook nog te 
vaak ongelezen in een la.  

 
Kiezen voor een coach die bij je past  
Op de website van het fonds kunnen deelnemers kiezen uit drie pensioencoaches, die op 
verschillende manieren het pensioenoverzicht uitleggen en toegankelijk maken. Taalgebruik 
en toon zijn bij de drie coaches anders, zodat deelnemers kunnen kiezen voor een videoles 
die hen het meeste aanspreekt. Even snel erdoorheen, met wat meer aandacht of 
inspirerend? De keus is aan de deelnemer.    

 
Tijdens de uitleg wordt in een apart scherm de informatie op het overzicht getoond die door 
de coach op dat moment behandeld wordt. Via een navigatiemenu kunnen deelnemers delen 
van de instructie overslaan, of juist inzoomen op een specifiek onderdeel.  
 
De drie video’s zijn hier te bekijken.  

 

 
Profiel Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

http://www.pfzw.nl/particulieren/upo/coachselect.asp?ns_source=redirect&ns_linkname=uw_pensioenoverzicht


Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het 
pensioenvermogen van ruim 2,3 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het 
pensioenfonds is eigenaar van het pensioenvermogen, dat ultimo december € 99,5 miljard 
bedraagt. Het fonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers- van werknemers en 
werkgeversorganisaties. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad. Deze raad 
bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De Pensioenraad is daarnaast 
ook het orgaan van medezeggenschap en adviseert over voorgenomen besluiten.  
Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het beheer 
van het pensioenvermogen uitbesteed aan PGGM.  
 
Voor meer informatie: 
Bram van Els 
Woordvoerder namens Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
Telefoon 06 - 3010 0722  
bram.van.els@pggm.nl  
www.pfzw.nl 

 


