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        ‘Ik ben 
heel eerlijk  naar  

      mezelf geweest’ 

Sacha de Boer: 

Check
uw pensioen- 

overzicht 
Zie pagina 16 

Verpleegkundige Eline (24) 

‘Is er straks 
nog wel geld  
in de pot?’ 
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Voorwoord

Eigentijd heeft dit keer als rode draad 
‘eerlijkheid’. Die schuwen we bij 
ons pensioenfonds niet. Zo vertellen 
deelnemers in dit nummer open 
en eerlijk waarin ze door ons zijn 
teleurgesteld. Daar leren we van.
We krijgen bijvoorbeeld vaak de vraag 
van deelnemers waarom de pensioenen 
niet worden geïndexeerd. Want er zit 
toch veel geld in het fonds? En er wordt 
toch goed belegd? 
Allemaal waar. Maar de wettelijk 
voorgeschreven rekenrente is al heel lang 
extreem laag. Daardoor mogen we nu 
niet indexeren, om in de toekomst ook 
voor onze jongere deelnemers voldoende 
in kas te hebben. Als we nu te vrij-
gevig zijn, zouden we onszelf  en onze 
deelnemers bedotten. Tegelijkertijd zien 
we dat het huidige pensioen niet meer 
helemaal past bij deze tijd. Er wordt nu 
in de politiek gesproken over een nieuw 
systeem. Daarin zou de deelnemer 
sneller profiteren als het goed gaat, maar 
het ook sneller voelen als het fout gaat. 
Dat biedt minder zekerheid, maar zou 
het niet eerlijker zijn?
In het gesprek met Sacha de Boer trof  
mij ook haar eerlijkheid. Ze zei vier jaar 
geleden een succesvolle carrière bij het 
NOS Journaal vaarwel en koos voor 
haar passie: de fotografie. Als fotograaf  
wil ze de werkelijkheid laten zien. Geen 
gephotoshopte beelden, maar de wereld 
zoals die is. Ik herkende dat. Ook bij ons 
pensioenfonds proberen we de zaken 
niet mooier voor te spiegelen dan ze zijn. 

Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Eerlijk duurt 
het langst
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Peter: ‘Sacha, jij was het gezicht van het NOS 
Journaal en ineens ging het roer om.’
Sacha: ‘Voor jullie kwam het waarschijnlijk heel 
onverwacht, voor mij niet. Presenteren heb ik altijd 
heel erg leuk gevonden, maar het was nooit mijn 
droom. Van jongs af  aan wilde ik fotograaf  worden. 
Eigenlijk ben ik vanaf  mijn geboorte besmet met 
het fotografievirus door een bevriende buurman 
van mijn ouders die fotograaf  was en veel over de 
vloer kwam. Ik was gefascineerd door camera’s en 
de mogelijkheid om daarmee de tijd stil te zetten. 
Omdat het niet zo makkelijk is om met fotografie je 
geld te verdienen, ben ik Communicatiewetenschap 
gaan studeren en toen de journalistiek en later het 
presenteren ingerold. Vier jaar geleden heb ik de 
keuze gemaakt om heel eerlijk te zijn naar mezelf  en 
voor mijn grote passie te gaan.’ 
Peter: ‘Ik heb begrepen dat je vader huisarts is. 
De zorg is voor jou dus vertrouwd terrein.’ 
Sacha: ‘Klopt, mijn vader hield praktijk aan huis 

in Weesp. Mijn moeder was zijn assistente en zelf  
had ik ook regelmatig patiënten aan de lijn als mijn 
moeder er even niet was. Ik kan echt terugkijken op 
een gelukkige, onbezorgde jeugd. Een leuk gezin 
met een moeder die, vanwege haar werk, thuis was 
met een kopje thee. Mijn moeder heeft borstkanker 
gekregen toen ik dertien was. Dat hakte er natuurlijk 
enorm in. Juist omdat ze altijd zo enorm gezond en 
sportief  leefde. Daar is ze goed doorheen gekomen, 
maar ze is negentien jaar geleden overleden door een 
verstopping van haar kransslagader. Achteraf  bleek 
dat een bijwerking te zijn van de bestraling.’

Peter: ‘Wat verdrietig. Je hebt dus heel wat 
meegemaakt. Dat heeft vast een basis gelegd voor 
hoe je nu in het leven staat. Geef  jij met jouw 
fotografie eigenlijk een eerlijk beeld van de wereld?’ 
Sacha: ‘Fotografie is altijd een uitsnede van de 
werkelijkheid, alleen met een 360 gradencamera 
kun je proberen een eerlijk beeld te geven. Maar ik 

         
   jongs af aan 
                  wilde
fotograaf
 

Ze was jarenlang het gezicht van het NOS Journaal tot ze 
besloot om heel eerlijk naar zichzelf te zijn en te gaan voor 
haar ware liefde, de fotografie. Met Peter Borgdorff, directeur 
van PFZW, heeft ze een openhartig gesprek over haar werk 
en de stand van zaken in de pensioenwereld. 

Interview

          Sacha: 
     ‘In mijn 
fotografie maak 
         ik de 
werkelijkheid 
nooit mooier 
     dan-ie is’  

 worden’

ik

  ‘Van
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Sacha de Boer (50) 
WERD geboren als dochter van een huisarts en 
groeide op in Weesp. Ze STUDEERDE Psychologie en 
Communicatiewetenschap aan de Universiteit van 
Amsterdam. Na gewerkt te hebben bij o.a. AT5 en  
RTL 5 WERKTE ze van 1996 tot 2013 bij het NOS 
Journaal. Werd in die periode VERKOZEN tot beste 
presentator. Tegenwoordig FOTOGRAFEERT ze als 
freelancer voor o.a. National Geographic. Van haar 
hand verschenen verschillende fotoboeken. Sacha is 
GETROUWD met journalist en presentator Rick Nieman 
en woont in Amsterdam.

probeer de werkelijkheid in ieder geval nooit mooier 
te maken dan-ie is. Niet als ik reizen maak voor 
het Rode Kruis, maar ook niet als ik bijvoorbeeld 
eten op de gevoelige plaat vastleg. Zo heb ik met 
sterrenchef  Jacob Jan Boerma drie kookboeken 
gemaakt. Niet eerder fotografeerde ik eten. Van 
collega’s hoorde ik dat dan niets is wat het lijkt. IJs 
is gemaakt van ossengal met een kleurtje. En koffie 
is geen koffie, maar sojasaus. Ik wilde eten eerlijk 
fotograferen, dus precies zoals je zo’n fantastisch 
bord geserveerd krijgt in een goed restaurant.’ 

Sacha: ‘Hoe eerlijk is jouw pensioenfonds eigenlijk?’ 
Peter: ‘Ik maak er geen geheim van dat we nog 
nooit zoveel geld hebben gehad. Ik werk nu negen 
jaar voor dit fonds. Toen ik begon hadden we 87 
miljard euro, tijdens de crisis werd het 69 en nu is 
het 185 miljard.’ 

Sacha: ‘Dan kunnen jullie toch wel wat 
ruimhartiger zijn?’ 
Peter: ‘Dat lijkt nu heel verleidelijk. Toch doen 
we dat niet. De regels, die door de politiek bepaald 
zijn, zeggen dat we met een risicovrije rekenrente 
van nu ongeveer 1,5 procent moeten werken. Dat 
betekent simpelweg dat als je nu vijfentwintig bent 
en met je zeventigste met pensioen gaat, je ongeveer 
driehonderd euro moet inleggen om daar straks 
duizend euro van te maken. 50PLUS, SP en de 
PVV zeggen dat de rekenrente omhoog kan als het 
rendement goed is of  als er veel geld is zoals nu. 
Maar dat mag simpelweg niet, daar is regelgeving 
voor. Omdat er terecht vanuit gegaan wordt dat 
rendementen uit het verleden niets zeggen over 
de toekomst. En als we jongeren van nu straks een 
pensioen willen geven, hebben we nu veel meer 
geld nodig dan voorheen vanwege de lage rente. 
Daardoor kunnen we ouderen nu niet méér geld 
uitkeren. Als we met een hogere rente gaan rekenen 
of  de pensioenen verhogen, dan flessen we de zaak.’ 

    Sacha: 
     ‘Kunnen 
jullie niet wat 
ruimhartiger
       zijn?’
  

Sacha: ‘Zou een nieuw pensioensysteem dan niet 
veel eerlijker zijn?’ 
Peter: ‘Daar wordt nu over gesproken door de 
politiek. In een nieuw systeem zou de deelnemer 
sneller profiteren als het goed gaat met het fonds. 
Daar staat tegenover dat de deelnemer het ook veel 
sneller gaat voelen als het fout gaat. Dat is eerlijker. 
De zekerheid over het uiteindelijke pensioen wordt 
wel minder. Maar laten we wel wezen, zekerheid 
is er niet in het leven. Ik weet niet hoe het weer is 
volgende week en ook niet hoe ons pensioen er over 
twintig tot vijftig jaar uitziet. Dat zullen we moeten 
accepteren.’ 
Peter: ‘Jij bent vijftig geworden, een mijlpaal, 
en je pensioen komt dichterbij. Hoe kijk jij daar 
tegenaan?’ 
Sacha: ‘Zeker een mijlpaal! Mijn pensioen is ineens 
dichterbij dan ooit. Ik ben maar dertien jaar in vaste 
dienst geweest bij de NOS, dus waarschijnlijk heb ik 
een fors pensioengat. Ik heb nooit echt uitgerekend 
hoeveel ik zou moeten bijleggen om dat gat te 
vullen. Eerlijk gezegd ben ik er ook niet heel erg 
mee bezig. Ook omdat ik er niet aan moet denken 
om te stoppen met werken als ik 67 ben. Mijn werk 

is zo afwisselend en leuk dat ik nog heel lang wil 
doorgaan.’ 

Peter: ‘Hoe zie je dat voor je?’
Sacha: ‘Mijn man Rick (Nieman, red.) is journalist 
en schrijft. We hebben al een aantal keer samen 
gereisd en reportages gemaakt, zoals afgelopen jaar 
in Cyprus voor National Geographic Traveler, of  
in de VS voor een ander magazine. Zo zie ik de 
toekomst ook: veel samen reizen en verhalen maken. 
Hij met de pen en ik met de camera. Misschien 
dat we dan in de tussentijd ons huis in Amsterdam 
verhuren of  ons vakantiehuisje in Twente. Een beetje 
scharrelen dus. Maar wel een heel vrij en actief  
leven. Ik heb met de camera wel eens reportages 
gemaakt over zogenaamde blauwe zones in de 
wereld. Dat zijn gebieden waar mensen veel langer 
leven en gezond blijven dan gemiddeld. Wat opvalt is 
dat mensen daar, al dan niet gedwongen, tot op hoge 
leeftijd actief  blijven. Daardoor blijven ze ook jonger 
van geest en van lijf. Ik denk dat dat een belangrijk 
geheim is om vitaal ouder te worden. Dus ook al is 
mijn pensioen niet goed geregeld, toch kijk ik met 
heel veel vertrouwen naar de toekomst.’ 
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Vraag & antwoordPensioeninfo 

Antwoord:
Dick Boeijen,  
beleidsadviseur PFZW
‘Jazeker! Daar steek ik mijn hand 
voor in het vuur. Je betaalt samen 
met jouw werkgever premies, 
die in een grote, collectieve pot 
gaan. PFZW houdt bij welk deel 
daarvan voor jou is. En PFZW 
belegt het geld dat in die pot zit. 
Dat levert rendement op, tot nu 
toe gemiddeld zo’n 8% per jaar. Je 
krijgt je ingelegde premies dus zelfs 
dubbel en dwars terug. Het nadeel 
is dat deze collectieve pensioenpot 
nu iets anoniems is. Je ziet niet wat 
voor jou persoonlijk is bestemd. 
In de nieuwe pensioenregeling 
gaat dat waarschijnlijk veranderen. 
Het idee is dat we pensioen 
collectief blijven regelen, maar dat 
iedereen inzicht krijgt in zijn eigen 
pensioenrekening. Dan zie je dus 
hoeveel rendement jouw ingelegde 
premies opleveren. En dat er wel 
degelijk - heel veel - geld in de pot 
zit voor jou.’

‘Is er 
  straks nog wel  
   geld in de pot

 voor mij?’
Eline van Aalderen is 24 jaar en verpleegkundige  

bij ziekenhuis Isala, Zwolle

Wanneer krijg ik AOW?
Vroeger was het makkelijk: op je 65e kreeg je AOW. Die leeftijd wordt aangepast. 
Hoe precies? Ria, Joost en Sharon maken het duidelijk. 

 
 

Ook een vraag? Mail deze 
naar pfzw.nl/info en 

misschien staat u wel in de 
volgende Eigentijd.

 

Krijgt AOW: als ze 67 wordt in 2021.
Waarom? Als u - net als Ria - geboren bent voor 1 oktober 1955,  
ligt uw AOW-leeftijd nu al vast. 
Kijk op: pfzw.nl/aowleeftijd

Krijgt AOW: vermoedelijk als ze 71,5 wordt in 2061.
Waarom? Zelfde verhaal als bij Joost: ook Sharon is geboren na 1 oktober 1955. 
Omdat zij weer een stuk jonger is, ligt haar AOW-leeftijd nog verder weg. De wet- en 
regelgeving kan in de tussentijd natuurlijk veranderen. 

Krijgt AOW: vermoedelijk als hij 69 wordt in 2037.
Waarom? Als u – net als Joost – geboren bent na 1 oktober 1955, wordt uw 
AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Dat gebeurt op basis van 
cijfers van het CBS en steeds vijf jaar van tevoren. Zo wordt in 2018 de  
definitieve AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld, in 2019 voor 2024, etc. 
Reken uw vermoedelijke AOW-leeftijd uit op svb.nl/aowleeftijd
 
 

Ria 
medewerkster 

thuiszorg.  
63 jaar

Joost 
gehandicapten- 

begeleider. 
49 jaar 

Sharon  
medewerkster  

kinderdagverblijf.   
27 jaar

Ria: ‘Kan ik echt niet eerder stoppen met werken?’ 
Antwoord: Jawel. Omdat u voor 1965 bent geboren, kunt u 
vanaf uw 55ste uw pensioen (deels) laten ingaan. Voor jongere 
deelnemers geldt dat zij vanaf vijf jaar voordat hun AOW ingaat 
hun pensioen kunnen laten uitkeren. Kijk voor meer informatie op  
pfzw.nl/eerderstoppen

Joost: ‘Waarom gaat de AOW-leeftijd ook alweer omhoog?’ 
Antwoord: Omdat mensen steeds langer leven en dus langer AOW 
krijgen. Wie langer werkt, betaalt langer mee. Dat houdt de AOW-
regeling betaalbaar. Kijk voor uitleg over de aanpassingen van de AOW 
op svb.nl/aowleeftijd

Sharon: ‘Waarom hangt mijn pensioenleeftijd eigenlijk af van mijn AOW-leeftijd?’ 
Antwoord: Aan alleen het ouderdomspensioen heeft u waarschijnlijk onvoldoende 
inkomen. Het is meestal een aanvulling op de AOW. Door de pensioenleeftijd mee te 
laten stijgen met de AOW-leeftijd, sluit uw pensioen straks goed aan op uw AOW.  
Zie www.pfzw.nl/aowenpensioen voor uitleg.
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Sam van Gaalen (55) 
 
Als hartpatiënt wil Sam van Gaalen vervroegd 
pensioen opnemen. Maar omdat hij een WIA-
uitkering heeft, is deze aanvraag afgewezen.

‘Omdat ik nooit meer zal kunnen werken, heb ik een 
WIA-uitkering. Ik ben, zoals dat officieel heet, volledig 
en duurzaam arbeidsongeschikt. Ik ben ernstig hart-
patiënt en de kans is groot dat ik mijn pensioen- 
gerechtigde leeftijd niet haal. Daarom leek het me een 
goed idee om mijn pensioen vervroegd uit te laten  
keren. Dat kan vanaf je 62e. Maar helaas vertelde 
PFZW me dat dit in mijn geval niet mogelijk is. Mijn 
WIA-uitkering geldt namelijk als salarisvervangende 
uitkering. Ik snap wel dat ze zich aan de regels moeten 
houden. Maar ik vind het wel heel teleurstellend. 
Door ziekte kan ik én niet werken én verlies ik de 
mogelijkheid van vervroegd pensioen. Zo word ik 
dubbel gepakt. Ik heb mijn hele leven pensioen 
opgebouwd en ik had er graag van willen genieten. Nu 
kan ik er waarschijnlijk de vruchten niet van plukken.’  

Rik Gerritsen (35)
 
Voor een verbouwing wilde Rik Gerritsen zijn 
pensioen afkopen. Hij kreeg te horen dat dit pas 
kan als hij met pensioen gaat.

‘Drie jaar geleden stopte mijn pensioenopbouw bij 
PFZW, omdat ik in een andere branche ging werken. 
In de twee jaar die ik daarvoor als sociaal raadsman 
werkte, had ik een klein pensioenbedrag opgebouwd. 
Ik wilde dat graag afkopen om te gebruiken voor een 
verbouwing, maar kreeg bij PFZW te horen dat dit pas 
kan als ik met pensioen ga én als het bedrag niet hoger 
is dan € 467,89 per jaar. Zo staat het in het pensioen-
reglement. Wel vertelde PFZW dat “regels kunnen  
veranderen” en dat ik het goed in de gaten moet hou-
den. Dus elk jaar bel ik even met PFZW om te vragen of 
de regels zijn veranderd, maar tot nu toe niet, helaas. Ik 
vind het best zuur. Het voelt als mijn geld en nú heb ik 
het nodig. Ik bouw verder toch geen pensioen meer op.’

    Soms    
teleurstelling
       Af  en toe raken deelnemers 
teleurgesteld in PFZW. Omdat 
ze andere verwachtingen of  
wensen hebben. Sam en Rik 
vertellen in alle eerlijkheid over 
de tegenvallers die ze hadden. 

PFZW wil haar deelnemers 
graag zo goed mogelijk 
helpen. Twee medewerkers 
van Klantenservice leggen uit 
waarom dit niet altijd kan.

Mijn pensioen

‘Best zuur dat ik m
ijn pensioen  

nu niet kan afkopen’  

‘Ik had graag van mijn

 pensioen willen genieten’

 
 

is er

Pensioen afkopen
‘Ik snap je frustratie, Rik. Soms heb 
je ineens geld nodig. Ik wil graag 
uitleggen waarom we geen geld 
aan jou kunnen verstrekken. PFZW 
heeft ervoor gekozen om afkoop 
alleen mogelijk te maken bij ingang 
van het pensioen, want PFZW vindt 
dat pensioen gebruikt moet kunnen 
worden om te kunnen stoppen met 
werken en als aanvulling op de AOW. 
Veel mensen bouwen meerdere 
kleine pensioenen op en die vormen 
dan samen een aardige aanvulling 
op de AOW.’ 

Arbeidsongeschiktheid 
‘Dag Sam, helaas voor jou heeft 
PFZW ervoor gekozen om geen 
ouderdomspensioen voor ingang 
AOW bij arbeidsongeschiktheid 
te verstrekken, omdat je al een 
uitkering van UWV krijgt die het 
salaris vervangt. Twee keer het 
salaris vervangen kan niet. Wel blijft 
het pensioen staan als aanvulling 
op de AOW. Ik hoop van harte dat je 
later van je pensioen kunt genieten.’  

 

Sharita Jairam

Francis Zweers
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Pensioennieuws 

 

FYSIUS RUGEXPERTS
Deze organisatie is de meest gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk voor 
rugklachten in Nederland, met 28 klinieken door het hele land. Jaarlijks 
worden er meer dan 10.000 patiënten behandeld, onder wie ook 
medewerkers uit de zorg. De behandelmethodes zijn gebaseerd op de 
laatste wetenschappelijke inzichten, zoals het OriGENE-behandeltoestel, 
dat een volledig op de patiënt afgestemde behandeling mogelijk maakt. 
Jasper van Gorp: ‘Fysius legt alle resultaten nauwkeurig vast, zodat 
duidelijk is welke behandeling optimaal is voor welke patiënt. Ook 
besteedt Fysius veel aandacht aan communicatie met patiënten via 
moderne media.’ 

STEPPING STONES HOME & CARE 
Deze organisatie biedt ouderen met dementie een kleinschalige en 
flexibele 24-uurs woonzorgomgeving. Er zijn veel faciliteiten, zoals 
muziektherapie of een masseur, en er is veel aandacht voor de familie. 
Jasper van Gorp: ‘Deze snel groeiende organisatie heeft geïnvesteerd in 
geschikte panden voor de zorg die ze wil bieden. Door de kosten voor 
wonen en zorg te scheiden en dankzij budgetkamers, hoeft een verblijf 
hier niet veel duurder te zijn dan in een reguliere instelling.’ 

 

We hebben belangrijk   
pensioennieuws voor u verzameld. 

 Gewoon even 
          lezen 

Juli 2017 

In wat voor zorgbedrijven 
investeert PFZW?

Jasper van Gorp van Gilde 
Healthcare, een bedrijf  
dat voor PFZW investeert 
in de zorg: ‘Vaak zijn het 

bedrijven die het net even anders doen, 
bijvoorbeeld door de focus te leggen 
op een specialisme. Maar het zijn áltijd 
instellingen die tot doel hebben betere 
zorg tegen lagere kosten te leveren.’ 

Wat hebben zorgprofessionals 
aan de investeringen?
Jasper van Gorp: ‘Dankzij de 
investeringen kunnen kansrijke 
zorgbedrijven verder groeien. Dat is 
goed voor de medewerkers. Maar het 
geld wordt ook gebruikt om de kwaliteit 
van de organisatie en de werkprocessen 
te verbeteren, bijvoorbeeld in de vorm 
van it-systemen die nodig zijn voor 
medische dossiers of  kwaliteitssystemen. 
Dat merken de zorgprofessionals op de 
werkvloer en in hun pensioen!’

Info

Pensioen is meer waard 
in een leefbare wereld. 
Waar goede zorg tegen 
lagere kosten voor iedereen 
toegankelijk is. PFZW 
draagt daaraan bij door te 
investeren in vernieuwende 
zorgbedrijven. 

                Betere 
    wereld 
                   betere zorg

dankzij 

Kijk voor meer informatie over 
de investeringen van PFZW op 
pfzw.nl/beterewereld 

Betaal-
kalender 

25 augustus
22 september
25 oktober
24 november
20 december

Elke maand krijgt u uw pensioen 
op uw bankrekening overgemaakt. 
In de rest van 2017 ontvangt u uw 
pensioen uiterlijk op:

Pensioenraad komt ook 
op voor uw belangen
De Pensioenraad bestaat uit 36 vertegenwoordigers van 
werkgevers- en werknemersorganisaties en pensioen-
gerechtigden. De Pensioenraad komt op voor de belangen 
van de 2,5 miljoen werkgevers, werknemers en pensioen-
gerechtigden van PFZW. De raad adviseert het bestuur van 
PFZW vooraf over het pensioenbeleid, bijvoorbeeld over het 
pensioen- en uitvoeringsreglement en het beleggingsbeleid. 
Ook beoordeelt de raad achteraf of het bestuur goed heeft 
gehandeld en de juiste keuzes heeft gemaakt. Zie voor 
meer informatie pfzw.nl/pensioenraad

 

Twee zorgorganisaties waarin PFZW via 
Gilde Healthcare investeert 
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Wat denkt u?

José van de Ruit (62), was diabetes-
coördinator: ‘Heel duidelijk! Ik heb de laatste 
jaren vaak op de pensioenplanner gekeken 
vanwege de mogelijkheden om eerder te 

stoppen met werken. Ik wilde weten of  ik dan nog kon 
rondkomen. Zeker de laatste maanden voor ik echt stopte 
(1 april jl., red.) heb ik vaak met de pensioenplanner 
zitten spelen. Het gaf  me heel goed inzicht in wat ik zou 
krijgen. Mede daardoor heb ik de beslissing genomen om 
te stoppen.’

Nelly van de Nieuwenhof  (67), was 
medisch secretaresse: ‘Ja, zeker! Als je tegen 
je pensioen aan zit, is het heel fijn om in 
de pensioenplanner te zien wat je straks 

overhoudt. Je kunt met behulp van de planner heel 
gemakkelijk schuiven met je leeftijd en dan zie je de netto 
bedragen die daarbij horen. Door er zo mee bezig te zijn 
leef  je meer naar je pensioen toe. Ik heb zelf  getwijfeld 
of  ik eerder zou stoppen, maar heb toch mijn echte 
pensioendatum aangehouden. Wel heb ik gebruikgemaakt 
van de levensloopregeling, waardoor ik negen maanden 
eerder kon stoppen.’

Altijd het laatste nieuws  
in uw mailbox? Meld u aan via
pfzw.nl/nieuwsbrief

 
 

Gemiddelde 
pensioenleeftijd 
niet gestegen    
In 2016 was de gemiddelde leeftijd  
waarop mensen met pensioen gaan 
64 jaar en 5 maanden, net als in 2015. 
Volgens het Centraal Bureau van 
de Statistiek (CBS) is daarmee voor 
het eerst in tien jaar de gemiddelde 
pensioenleeftijd van werknemers niet 
gestegen. De gemiddelde pensioenleeftijd 
lag begin deze eeuw rond 61 jaar. 
Door regelgeving en wetswijzigingen 
om werknemers langer door te laten 
werken, begon de pensioenleeftijd tien 
jaar geleden te stijgen. Sindsdien is het 
percentage werknemers die voor hun 
65ste met pensioen gaan, met de helft 
afgenomen. De latere pensioenleeftijd is 
verder veroorzaakt  door de verhogingen 
van de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013.

Nieuw bestuurslid 
Mariëtte Simons 
PFZW heeft per 15 juni een nieuw bestuurslid. 
Mariëtte Simons (53) heeft de meeste stemmen 
van de pensioengerechtigde deelnemers gekre-
gen tijdens de verkiezingen afgelopen voorjaar. 
Ze heeft ruime ervaring in de pensioensector 
en bij financiële instellingen. Mariëtte zit in  
het bestuur van PFZW namens de pensioen- 
gerechtigde deelnemers.

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming.  
Had u het verwacht?
‘Eerlijk gezegd niet. Toen me werd verteld dat ik 
het was geworden, reageerde ik: ‘Hè, ik?’ Ik was 
verrast, omdat ik niet uit de sector zorg en welzijn 
kom. Ik ben er erg verguld mee en heb er veel zin 
in. De pensioengerechtigde deelnemers vinden 
het denk ik verfrissend dat ik juist van buiten kom 
en een zakelijke benadering heb. Er is voor mij 
eigenlijk maar één agendapunt: het belang van alle 
deelnemers, waaronder de pensioengerechtigden, 
met een goede inachtneming van de risico’s. 
En natuurlijk was mijn ruime kennis van 
pensioenfondsen ook een pré.’ 

Wat gaat u doen in het bestuur?                                                                                         
‘Naast mijn bestuurslidmaatschap zit ik ook in 
de auditcommissie. Deze commissie toetst vooral 
de wijze waarop het bestuur omgaat met risico’s. 
Daarnaast worden onder andere de jaarverslagen 
besproken. Heel interessant. In die rol kan ik 
mijn jarenlange ervaring met het beoordelen 
van financiële en actuariële jaarrapporten goed 
gebruiken. Risicomanagement en beleggingen 
spreken me ook zeer aan. Maar vooral ga ik me de 
eerste periode laten bijspijkeren over de sector zorg 
en welzijn. Ik kom heel graag in contact met de 
pensioengerechtigde deelnemers, want ik wil weten 
wat er onder hen leeft. Ik zit niet in het bestuur voor 
mezelf, maar voor hen.’  
Kijk op pfzw.nl/verkiezingen  

 

Nieuwe leidraad bij verlaging en premieopslag 
Natuurlijk willen we de pensioenen niet verlagen. 
Toch is het niet uitgesloten dat het ooit zou moeten 
gebeuren. In dat geval wordt er ook altijd extra premie 
in rekening gebracht (premieopslag). Voor het beleid 
bij verlaging heeft het bestuur nu nieuwe regels 
afgesproken. Hiermee kunnen we verlagen soms 
voorkomen door eerst de premie te verhogen. 

Wijziging bij Extrapensioen
Deelnemers aan een Extrapensioen konden via een 
tijdelijke wettelijke bepaling hun pensioenuitkering op 
de ingangsdatum splitsen: eerst een tijdelijk pensioen 
dat direct ingaat en daarna een pensioen voor de rest 
van hun leven. Dit gold ook voor PFZW-deelnemers 
aan het vrijwillige aanvullende pensioen. De wettelijke 
regeling is per 1 juli 2017 vervallen en het reglement is 
daarom nu aangepast.

Vrijwillige voortzetting 
Als uw pensioenopbouw bij PFZW (gedeeltelijk) stopt, 
kunt u vaak uw pensioenopbouw op eigen kosten 
voortzetten (vrijwillige voortzetting). Deze vrijwillige 
voortzetting bestond uit verschillende vormen, die nu 
zijn teruggebracht naar één vorm die maximaal drie 
jaar mag duren. U hoeft dus niet meer eerst minimaal 
drie jaar in de sector te hebben gewerkt. Overigens kan 
de deelnemer die een onderneming heeft (net als nu) 
na deze drie jaar de deelneming vrijwillig voortzetten 
voor maximaal nog zeven jaar. 
Daarnaast is besloten om in bepaalde gevallen op een 
andere manier rekening te houden met inkomsten 
tijdens de periode van vrijwillige voortzetting. Hierbij 
sluiten we voortaan aan bij de systematiek in de WW.

  Wijzigingen
van de 
   pensioenregeling 
     per 1 juli 2017

 
Meer pensioeninformatie  

ontvangen? Geef uw  
e-mailadres door via  

pfzw.nl/mijnprofiel

Wilt u zelf de pensioenplanner  
gebruiken? Ga naar  

pfzw.nl/pensioenplanner 
en log in met uw DigiD.

Is de pensioenplanner 
duidelijk genoeg?

Bent u 
(binnenkort) 
arbeidsongeschikt?
Wie arbeidsongeschikt is en een WIA-
uitkering ontvangt, heeft recht op 
premievrije pensioenopbouw. Dit betekent 
dat u pensioen opbouwt zonder dat u 
hiervoor betaalt. Wij krijgen de gegevens 
van uw arbeidsongeschiktheid door van 
UWV. Hierna sturen wij u een brief over 
de voortzetting van uw pensioenopbouw. 
Mogelijk heeft u ook recht op een 
arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW.
Wilt u meer weten? Kijk dan op  
pfzw.nl/arbeidsongeschiktheid

Even 
voorstellen! 
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          Eerlijk 
    Juist bij 
slecht nieuws

  ‘Ik heb helaas geen goed nieuws’. Die woorden spreek je als 
zorgverlener liever niet uit. Toch is niet elk slechtnieuwsgesprek 

het begin van het einde.

In beeld

 

  Check  
               uw  
pensioenoverzicht
Tussen mei en oktober ontvangt u uw jaarlijkse pensioenoverzicht. 
Waarom is dit overzicht belangrijk? 

1 U ziet hoeveel pensioen u straks krijgt 
Bij pensioen is voor veel mensen de belangrijkste vraag: hoeveel krijg ik straks? Op uw 

persoonlijk pensioenoverzicht kunt u dit heel duidelijk zien. Onder het kopje ‘Wat krijgt u als u 
met pensioen gaat’ ziet u hoeveel u nu al aan pensioen heeft opgebouwd en hoeveel u straks 
krijgt. Zolang u werkt, wordt uw opgebouwde pensioen bij PFZW hoger. 

 

2  U ziet wat uw partner en kinderen krijgen  
Op uw persoonlijk pensioenoverzicht ziet u wat uw partner en kinderen krijgen als u 

overlijdt. Het precieze bedrag van dit partnerpensioen vindt u onder het kopje ‘Wat krijgen uw 
eventuele partner en kinderen als u overlijdt?’. Check meteen op uw overzicht of uw partner bij 
ons bekend is. U hoeft uw kinderen niet aan te melden.

3 Ontvangt u uw pensioenoverzicht nog per post?                                                            
U kunt uw persoonlijk pensioenoverzicht ook digitaal ontvangen. Log in op  

pfzw.nl/mijnpfzw met uw DigiD. Onder Voorkeuren klikt u achter Pensioencommunicatie 
op Wijzigen, om aan te geven dat u uw post digitaal wilt ontvangen. Hebben wij uw juiste 
e-mailadres? Check het meteen op uw profiel!  

Hoeveel pensioen
heeft u opgebouwd? 

pfzw.nl/upo

Op MijnPFZW heeft u de meest actuele informatie over uw pensioen. Altijd 
en overal. Bijvoorbeeld hoeveel pensioen u nu heeft opgebouwd en hoeveel u 
straks krijgt, inclusief  AOW. In bruto én netto bedragen. Wilt u minder gaan 
werken? Dan kunt u op MijnPFZW zelf  berekenen hoeveel u overhoudt. 
Ook kunt u hier het uniform pensioenoverzicht (UPO) of  de jaaropgave 
downloaden. Op MijnPFZW kunt u bovendien zelf  allerlei zaken regelen, 
zoals het doorgeven van uw e-mailadres of  het aanmelden van een partner.  
Kijk op pfzw.nl/mijnpfzw en log in met uw DigiD.

 
Altijd en overal pensioeninzicht    
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‘Het komt toch zeker één 
keer per dag voor dat 
we moeten zeggen dat 
het niet meer gaat met 
een huisdier. Dat is altijd 
een emotioneel moment. 
Een slechtnieuwsgesprek 
dat me ontzettend 
bij is gebleven, is dat 
over hond Noa, een 
Ridgeback van vijf. Ze 
kwam binnen met acuut 
nierfalen. Dagenlang 
heeft ze aan het infuus 
gelegen in de hoop dat 
het beter zou gaan. Haar 
baasje, een gescheiden 
dame, had alleen Noa 
nog. Ik wilde niets liever 
dan die hond redden, ik 
gunde ze zó nog tien jaar 
extra. Ze was te jong, het 
was te plotseling, maar 
we hebben de juiste 
keuze gemaakt door haar 
in te laten slapen.’
* Dierenartsassistente met 

medische taken

 

  niets liever
    redden'

Anita van 
Putten (30)
Paraveterinair* 
 

In beeldIn beeld

'Ik wilde Bert Adolfsen (55) 
Fysio- en haptotherapeut 

'Een slechtnieuwsgesprek 
betekent voor mij: iemand 
confronteren met verlies. 
In mijn werk gaat het vaak 
over verlies van vitaliteit, 
een relatie, een lijf  dat 
het niet meer doet… Zo 
begeleid ik nu een vrouw 
met een burn-out, die 
niet kan begrijpen dat 
ze niet meer kan wat ze 
altijd heeft gekund. Dat 
ook niet wil weten. Ze was 
altijd heel actief, nu kan 
ze nauwelijks meer onder 
de mensen zijn, is al moe 
bij het opstaan. En daar 
worstelt ze al twee jaar 
mee. Ik help haar met het 
accepteren van het verlies, 
pas dan kan ze weer “heel” 
worden.’

        'Het 
gaat in mijn 

 werk vaak over 

verlies’
   

dan Noa
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‘Ik heb wekelijks 
gesprekken met 
jongeren. Die kunnen 
heel confronterend zijn. 
Wat een positief  effect 
heeft, is dat ik spreek 
uit eigen ervaring. Ik 
ben ook opgegroeid 
in pleeggezinnen en 
internaten. Onlangs zag 
ik een jongen weer die 
ik al drie jaar begeleid 
heb. Hij heeft ook geen 
ouders meer, herkent 
zich in mij. Ik maak 
jongeren altijd duidelijk 
dat het belangrijk is 
dat ze geloven in hun 
eigen kracht en dat ze 
hun talenten ontdekken. 
Hij merkte dat hij daar 
wat aan had. “Michael 
is als een oudere broer 
voor me”, zei hij. “Als 
ik hem niet had gehad, 
was het een heel andere 
kant opgegaan.” Dat 
beschouw ik als een groot 
compliment.’ 

Michael 
Spierings (29) 
Jongerenmedewerker

In beeld

 
    

   
                

                 'De  
gesprekken

Chantal  
Schusser (24)
Verpleegkundige

‘Bij oncologie werd 
een man van zeventig 
opgenomen met 
longkanker. Samen met 
de arts voerde ik het 
slechtnieuwsgesprek: u 
kunt worden behandeld, 
maar er is geen 
duidelijkheid over het 
verloop van de ziekte. 
“Ik wil die chemo, ik wil 
nog een paar jaar mee”, 
antwoordde de man. 
Twee dagen later werkte 
ik weer, maar ik zag hem 
niet op de afdeling. Hij 
bleek in de tussentijd te 
zijn overleden. Toen zat 
ik wel in tweestrijd. Het 
lijden was hem bespaard 
gebleven, die ellende gun 
je niemand. Anderzijds: 
hij was nog maar zeventig, 
hij had nog mooie jaren 
kunnen hebben.’ 

               een paar                jaar     
        'Hij wilde nog 

 confronterend'

mee'

zijn heel
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Eigentijd is een uitgave van Stichting 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn, KvK 
41179049. Het blad verschijnt in de maan-
den maart, juli en oktober en wordt onder 
deelnemers verspreid in een oplage van 
meer dan een miljoen exemplaren. Via 
Eigentijd houden we u op de hoogte van 
het laatste pensioennieuws. Het kost per 
nummer minder dan een brief. 
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Vragen
Heeft u vragen over de bezorging van 
Eigentijd? Bel Sandd (055) 3682 525.

Reacties
Pensioenfonds Zorg en Welzijn, 
Eigentijd, Postbus 117, 3700 AC Zeist
pfzw.nl/info

Website
pfzw.nl/eigentijd

Eigentijd in gesproken vorm
Eigentijd is er ook in gesproken vorm 
(Daisy cd-rom). Hieraan zijn geen kosten 
verbonden. Aanmelden kan via de  
klantenservice (030) 277 55 77.

ISSN 1567-8253

Aan de inhoud van dit blad kunnen geen 
rechten ontleend worden. 
Bij de samenstelling van 
dit nummer is de redactie 
met de grootst mogelijke 
zorg te werk gegaan. 
Echter, cijfers en/of in-
formatie kunnen in voor-
komende gevallen reeds 
tijdens de productie- 
periode achterhaald zijn. 

PFZW.nl
Op onze website vindt u veel en 
uitgebreide informatie over de 
pensioenregeling.

MijnPFZW
Weten hoeveel pensioen u  
heeft opgebouwd? Surf  naar  
pfzw.nl/mijnpfzw. Log in  
met uw DigiD.

Facebook
Like onze Facebookpagina,  
volg het nieuws en praat mee 
over pensioen op  
facebook.com/PFZWpensioen

E-nieuwsbrief
De laatste nieuwtjes en 
praktische tips ontvangen  
in uw mail? Meld u aan voor 
onze e-nieuwsbrief  via  
pfzw.nl/nieuwsbrief

E-mail
Op de hoogte blijven over uw 
pensioen? Geef  uw e-mailadres 
aan ons door. Log in via 
pfzw.nl/mijnprofiel

Chat
Wilt u met ons chatten?  
Dat kan! pfzw.nl/contact

Klantenservice
Postbus 117, 3700 AC Zeist 

pfzw.nl/info 
(030) 277 55 77  

bereikbaar op werkdagen 
tussen 8.00 en 18.00 uur

Vraag & antwoord Contact Colofon

 ‘Kloppen 
de bedragen 

  in de  pensioenplanner
              wel?'

Lenie Manders-Nelissen is 29 jaar en dierenartsassistente  
bij Veterinair Centrum Someren

Antwoord:
David Engelberts, medewerker 
Klantenservice:
‘De bruto bedragen die de 
pensioenplanner toont, zijn 
gebaseerd op de keuzes die je 
hebt ingevuld en op de gegevens 
die PFZW van je werkgever heeft 
ontvangen. PFZW krijgt het bruto 
jaarsalaris door van je werkgever. 
Het netto maandsalaris dat de 
pensioenplanner berekent is echter 
een schatting, omdat wij niet weten 
wat precies wordt ingehouden op 
je salaris. Dat verschilt namelijk 
per werkgever. Verder gaat de 
pensioenplanner standaard 
uit van een volledige AOW (de 
ouderdomsuitkering van de 
overheid). Als je in het buitenland 
hebt gewoond, of dat van plan 
bent, heb je mogelijk geen recht op 
een volledige AOW. Je kunt dit zelf 
opgeven in de pensioenplanner, 
zodat de pensioenplanner met het 
juiste AOW-bedrag rekent.’

Ook een vraag? Mail deze 
naar pfzw.nl/info en 

misschien staat u wel in de 
volgende Eigentijd.

 

Zo komt u 
in contact 
met PFZW!

Borgblog
Peter Borgdorff, directeur van 
PFZW, schrijft wekelijks een 
blog over wat hem bezighoudt. 
Lees en reageer op  
pfzw.nl/blog

Heeft u een klacht? 
Laat het ons weten!  
Via het klachtenformulier op 
pfzw.nl/klachten, telefonisch 
via onze klantenservice of  
schriftelijk. Alle contact-
gegevens vindt u op deze 
pagina.
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Pensioen inclusief  AOW  
(voor gehuwden): 

€ 938,-  
netto per maand

 

€ash

 
Machteld van Woerden (70) 
‘Ik ben opgeleid als theoloog en heb zang gestudeerd aan 
het conservatorium. In beide beroepen heb ik altijd met veel 
plezier gewerkt. Als predikant, maar ook 24 jaar als zangeres 
in het Groot Omroepkoor en als freelance zangeres. In 2006 
moest ik helaas verplicht met vervroegd pensioen bij het 
koor. Ik ben weer gaan werken als predikant en ging vanaf dat 
moment pensioen opbouwen bij PFZW. Tot mijn 69e heb ik 
doorgewerkt, omdat ik het salaris nodig had. Pas toen heb ik 
PFZW verzocht om het pensioen uit te betalen. Het is niet veel, 
maar ik krijg ook nog pensioen van de Nederlandse Omroep en 
een AOW-uitkering. Om rond te komen moet ik wel af en toe 
bijverdienen met het geven van cursussen en bijbelgroepen en 
als invalpredikant. Zingen doe ik nog steeds… Maar puur voor 
mijn plezier, in het Vocaal Theologen Ensemble. Zo komen  
mijn twee passies bij elkaar.’


