
 

 

Persbericht 

Joanne Kellermann nieuwe bestuursvoorzitter 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

Joanne Kellermann wordt per 1 juni 2019 de nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter van 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).  

Zij volgt Carla Moonen op, die op 1 november 2018 deze functie bij PFZW heeft neergelegd.  

Van 2007 tot 2014 was Joanne Kellermann directielid van De Nederlandsche Bank (DNB). Zij was 

daar onder andere verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars. Daarna 

was zij een aantal jaren bestuurder bij de Europese Banken Resolutie Autoriteit (SRB) in Brussel. Zij 

bekleedt diverse bestuurlijke functies op het maatschappelijk vlak.  

Albert Vink, plaatsvervangend voorzitter van het PFZW-bestuur: “We zijn als bestuur van PFZW zeer 

verheugd dat we met Joanne Kellermann een voorzitter hebben gevonden, die  uitgebreide kennis en 

bestuurlijke ervaring in complexe situaties meebrengt. We kijken er naar uit met haar samen te werken 

aan een goed pensioen voor onze deelnemers. Des te meer omdat we voor de nodige uitdagingen 

staan de komende tijd, zoals de komst van het langverwachte nieuwe pensioenstelsel.”  

Joanne Kellermann: “Het belangrijkst aan deze functie is voor mij dat ik me in kan zetten voor de 

pensioenen van de deelnemers van PFZW. Mensen die voor ons allen werken in de sector zorg en 

welzijn verdienen een goed pensioen en daar wil ik me graag hard voor maken. Eerder deed ik dat als 

toezichthouder en nu ga ik dat graag doen in de pensioensector zelf.  Daarnaast vind ik het belangrijk 

dat PFZW duurzaamheid van de beleggingen hoog in het vaandel heeft staan. De uitdagingen zijn 

groot en de ambitieuze doelstellingen van PFZW kunnen een positieve bijdrage leveren aan een 

leefbare wereld. Ik ben gelukkig vertrouwd met de pensioenmaterie en met de omgeving waar ik bij 

PFZW in stap. De sector zorg en welzijn ken ik minder goed. Juist deze combinatie van vertrouwde en 

nieuwe materie maakt het heel interessant en uitdagend om aan de slag te gaan bij PFZW.”  

Zeist, 3 juni 2019 
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Profiel PFZW 

PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim 2,8 miljoen  
(oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat eind maart 
2019 €216,6 miljard bedroeg. 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. De raad van toezicht van 
PFZW houdt onder meer toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken en heeft 
goedkeuringsrechten.  
 



Voor meer informatie: 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 
Ellen Habermehl, woordvoerder 
030 2771198 | ellen.habermehl@pfzw.nl | www.pfzw.nl 
 

Bijgevoegde foto is rechtenvrij te gebruiken. 
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