
   

 
 
 

Persbericht 
 

Eén keer per jaar 5 minuten voor pensioen 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn verstuurt ruim 1,2 miljoen pensioenoverzichten 

 

De zomer is in aantocht en dit is voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) jaarlijks hét 

moment om iedereen die pensioen bij ons opbouwt een overzicht te sturen van hoeveel 

pensioen er is opgebouwd afgelopen jaar. En ook welke jaaruitkering  iemand de rest van haar 

of zijn leven kan verwachten vanaf de pensioendatum.  Een paar minuten tijd daarvoor kan op 

een later moment problemen voorkomen.  

 

Persoonlijke gebeurtenissen in de sector zorg en welzijn 

Er werken 1,2 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn. En dan zijn er ook nog 1,3 miljoen mensen 

die al gepensioneerd zijn of die ooit in zorg en welzijn hebben gewerkt, maar dat nu niet meer doen. 

Zij krijgen later wel pensioen van PFZW, maar bouwen nu geen pensioen meer op. Bij al deze grote 

getallen waren wij benieuwd wat er in 2014 in de persoonlijke levens van onze deelnemers gebeurde. 

En wat blijkt, van al onze deelnemers zijn er het afgelopen jaar:  

 

 20.500 getrouwd                                    

 9.500 gescheiden    

 97.000 verhuisd binnen Nederland                      

 3.000 geëmigreerd                                          

 4.500 arbeidsongeschikt geworden             

 34.000 baby’s geboren      

 126.000 niet meer werkzaam in de sector                  
 
In 5 minuten weer helemaal op de hoogte  
Bij de veel van dit soort gebeurtenissen in iemands leven past het pensioenfonds automatisch de 
gegevens aan, zoals bij een verhuizing. Of is er geen invloed op het pensioen, zoals bij het krijgen van 
een kind. Maar vaak is ook wel actie vereist. Daarom is het goed om één keer per jaar, bij het 
ontvangen van het pensioenoverzicht even aandacht te hebben voor pensioen. Al is het maar om 
even te checken of de gegevens kloppen. Vooral als iemand gaat samenwonen, of een 
samenlevingscontract via de notaris vastlegt, is het belangrijk de gegevens aan te passen.  Ook bij 
een  scheiding is het belangrijk contact op te nemen met het pensioenfonds, omdat dit bijna altijd 
invloed heeft op de verdeling van het pensioen.  
 
Kortom, pensioen is belangrijk. Een substantieel deel van het inkomen nu wordt opzij gezet voor een 
goede oude dag later. Alle reden om in ieder geval één keer per jaar even aandacht te besteden aan 
het pensioenoverzicht. 
 
Profiel PFZW 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen 
van ruim 2,5 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het 
belegd vermogen, dat momenteel 177,7 miljard euro (maart 2014) bedraagt. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor de pensioenregeling en het fondsbeleid. Ook is het bestuur eindverantwoordelijk 
voor een deugdelijke uitvoering van de pensioenregeling. 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. 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. 
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Voor meer informatie: 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 
Ellen Habermehl 
030 277 9735 | ellen.habermehl@pfzw.nl | www.pfzw.nl 
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