
   
 
 

Persbericht 
 
Ria Vedder-Wubben nieuw gekozen bestuurslid namens pensioengerechtigden PFZW 
 
Zeist, 17 juli 2014 – Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft een nieuw bestuurslid: Ria 
Vedder-Wubben. Zij is het eerste rechtstreeks gekozen bestuurslid van PFZW.  De Nederlandsche 
Bank heeft goedkeuring aan haar benoeming verleend. Mevrouw Vedder ontving ruim een kwart 
van de uitgebrachte stemmen. 
 
Ria Vedder-Wubben werkt al haar gehele loopbaan in de pensioensector. Zij werkte bij een aantal 
verzekeraars en bij  een adviesbureau. Bovendien was zij woordvoerder op het pensioendossier in de 
Eerste Kamer. Tevens is zij bij diverse pensioenfondsen lid van de visitatiecommissie. 
 
Sinds 1 juli 2014 moeten pensioenfondsen voldoen aan de Wet Versterking Bestuur 
Pensioenfondsen. Deze wet schept nieuwe kaders voor pensioenfondsen op het gebied van bestuur, 
toezicht en verantwoording. Onder deze nieuwe wet mogen fondsen kiezen tussen rechtstreekse 
stemming over een nieuw bestuurslid, of voor verkiezingen voor een verantwoordingsorgaan, dat 
vervolgens een nieuw bestuurslid kiest. PFZW heeft voor het eerste gekozen, omdat 
pensioengerechtigden  op deze wijze direct invloed kunnen uitoefenen op hun vertegenwoordiging 
in het bestuur. Er is een profiel opgesteld op basis waarvan kandidaten konden reageren. PFZW 
ontving in totaal 98 kandidaatstellingen. Na een toetsing op basis van het profiel en de regels over 
geschiktheid van pensioenfondsbestuurders bleven er 13 kandidaten over waaruit bij PFZW 
aangesloten pensioengerechtigden konden kiezen. 
 
 
Profiel PFZW 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het 

pensioenvermogen van ruim twee miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en 

welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat momenteel 151,5 miljard 

euro (ultimo juni 2014) bedraagt. Het bestuur is verantwoordelijk voor de 

pensioenregeling en het fondsbeleid. Ook is het bestuur eindverantwoordelijk voor een 

deugdelijke uitvoering van de pensioenregeling. PFZW heeft met uitvoeringsorganisatie 

PGGM een contract gesloten voor de uitvoering. PGGM draagt zorg voor de uitvoering 

van de collectieve pensioenregeling in de sector zorg en welzijn en voor het 

vermogensbeheer. 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 
Ellen Habermehl 
Telefoon 030 277 9735 
woordvoering@pfzw.nl 
www.pfzw.nl 
 

http://www.pfzw.nl/

