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Verhouding deelnemers en gepensioneerden ver-
andert door vergrijzing en ontgroening drastisch

Voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) staat het 

belang van de deelnemer centraal. Een goed, betrouwbaar 

en betaalbaar pensioen voor werknemers in de sector zorg 

en welzijn was het doel waarom ons pensioenfonds is 

op gericht. En ook nu, in tijden van economische crisis, 

vergrijzing en toenemende wet- en regelgeving, wil PFZW 

het pensioenfonds zijn voor de sector zorg en welzijn. 

Toegankelijk, integer en betrokken!

Een extra stap voor het pensioen 
van morgen

De samenleving verandert

De samenleving verandert. De samenstelling van de beroeps-
bevolking is onder meer door vergrijzing en doordat onze deel-
nemers langer leven, heel anders dan toen PFZW werd opgericht. 
Ook heeft een verzuilde samenleving waarin collectiviteiten centraal 
stonden plaatsgemaakt voor een meer geïndividualiseerde 
samenleving met een roep om differentiatie en keuzevrijheid. 
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Macro-economische ontwikkelingen hebben geleid tot een 
�nanciële crisis en tot lagere niveaus en toenemende volatiliteit 
van onze beleggingsrendementen. De rente is historisch laag.
Er zijn wel degelijk grenzen aan economische groei, zo hebben 
de afgelopen jaren ons geleerd. 

Wij moeten er rekening mee houden dat komende generaties 
misschien een lagere welvaart gaan ervaren dan wij zelf gewoon 
zijn. We leven langer dan de naoorlogse generatie en er zijn
andere verhoudingen tussen scholing, werken en pensionering. 
Met de levensverwachting stijgt ook de pensioenleeftijd. 
Een participatiesamenleving maakt dat grenzen tussen betaald 
en vrijwillig werk (mantelzorg) verder vervagen, zeker in de sector 
zorg en welzijn. De overheid legt in toenemende mate relaties 
tussen de �nanciering van zorg en wonen en het (pensioen)
inkomen voor later. Hoe kan PFZW hierop anticiperen en 
tegemoet komen aan de veranderende wensen en eisen? 

Ook onze sector, zorg en welzijn, verandert. We zien de �exibilisering 
van arbeidscontracten. Meer en meer werknemers ruilen bovendien 
een vast dienstverband in voor een bestaan als zelfstandige. 
Al dan niet tijdelijk, al dan niet vrijwillig. Waar onze sector van 
oorsprong een sector van groei was, wordt deze op onderdelen nu 
ook geconfronteerd met krimp. We zien branchevervaging en ook 
zet de marktwerking verder door. Een aantal van onze branches 
verkeert in zwaar weer en heeft te kampen met krimp en reorgani-
saties. De eisen die werkgevers aan de pensioenvoorziening stellen 
gaan verschillen. Ook hier doet zich de vraag voor hoe PFZW hierop 
kan anticiperen.

Onze deelnemers vormen qua leeftijdsopbouw nog een jong fonds 
waarin vrouwen, relatief lagere inkomens en pensioenopbouw op 
basis van deeltijdbetrekkingen naar verhouding een groot aandeel 
hebben. Onze pensioenregeling is op deze populatie en haar 
speci�eke kenmerken toegesneden. 
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De arbeids verhoudingen veranderen. Niet alle werkenden in de 
sector zorg en welzijn zijn zonder meer verzekerd van een goede en 
betrouwbare pensioenvoorziening als die van PFZW. Zelfstandigen 
verzekeren zich niet, of onvoldoende, van een inkomen voor de oude 
dag. 
Onze collectieve pensioenvoorziening staat onder druk. Onder meer 
door �nanciële crises waardoor hoge rendementen niet langer 
vanzelfsprekend zijn, en ook als gevolg van wet- en regelgeving. 
Bijvoorbeeld het maximale salaris voor pensioenopbouw en �scale 
beperking van de opbouwpercentages, of een stijgende pensioen 
(richtlijn) leeftijd. Tenslotte hebben we een achterstand in indexering 
opgelopen en moeten we onze verplichtingen tegen een steeds 
lagere rente berekenen.

Onze deelnemers hebben vertrouwen in PFZW en de waarden van 
collectiviteit en solidariteit waar PFZW voor staat. Daar zijn wij blij 
mee. Tegelijkertijd zien wij dat het vertrouwen in instituties en 
�nanciële instellingen onder druk staat, ook bij onze deelnemers. 
In het publieke debat wordt de verplicht gestelde pensioen-
voorziening regelmatig bekritiseerd. Lang niet altijd terecht, denken 
wij, maar wij moeten de komende periode een extra stap zetten 
om dit beeld te veranderen.

Veranderingen in het 
pensioenstelsel

PFZW heeft een turbulente periode achter de rug. We hebben 
de �nanciële crisis relatief goed doorstaan en nu lijkt sprake van 
enig economisch herstel. Of pensioenfondsen hier op korte termijn 
van pro�teren valt te bezien. In de afgelopen periode hebben we 
naast een �nanciële crisis te maken gehad met demogra�sche 
veranderingen en aanpassingen vanuit wet- en regelgeving. 
De afgelopen periode kende al veel Haagse dynamiek rondom 
pensioen. Onze inschatting is dat er voorlopig nog geen sprake zal 
zijn van rust en stabiliteit in het Nederlandse pensioenstelsel. 

We hebben moeten constateren dat we met het nieuwe Financieel 
Toetsing Kader (FTK) onze eigen reële ambitie niet of nauwelijks 
kunnen invullen. 

Bijna alle politieke partijen hebben pensioen in hun partij-
programma’s opgenomen en de staatssecretaris van SZW heeft 
de Nationale Pensioendialoog geïnitieerd. Een pensioendialoog 
die zich langs twee assen afspeelt. Namelijk: 

• De as van de invulling van het pensioenproduct. Hier staan 
vragen centraal als: hoe om te gaan met risicodeling en 
solidariteit en hoe om te gaan met keuzevrijheid en maatwerk. 

• De as van het organiseren van pensioen met als kernvragen wie 
doet mee en in welk collectief en wie is waar verantwoordelijk voor. 

Met behulp van scenario’s heeft PFZW gekeken naar wat het 
antwoord op deze vragen kan zijn, vanuit het perspectief van zijn 
deelnemers. Een aannemelijk scenario lijkt een kleine(re) ver plichte 
tweede pijler bovenop de AOW. Zeker nu het maximale salaris voor 
pensioen opbouw van € 100.000,- een gegeven is. Dat betekent 
een andere verhouding tussen eerste, tweede en derde pijler
 dan nu de situatie is. Maar ook andere scenario’s zijn denkbaar. 
Zo onderkent ook de SER vier varianten met ieder een eigen 
waarschijnlijkheid.
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PFZW heeft zijn visie hierop ingebracht in De Nationale Pensioen-
dialoog. Daarbij heeft PFZW zeven fundamentele waarden voor 
de pensioenvoorziening naar de toekomst geformuleerd. Bij het 
aanpassen van het Nederlandse pensioenstelsel, is het uitgangs-
punt voor PFZW dat deze waarden nadrukkelijk tot hun recht 
moeten komen. Dit is in het huidige debat nog niet altijd het geval. 

PFZW gaat verder bekijken welke denkrichtingen mogelijk zijn op 
basis van de zeven fundamentele waarden en deze waarden verder 
uitdragen. Wij hebben de opdracht ook voor de komende jaren 
voor onze deelnemers een betrouwbare en betaalbare pensioen-
voorziening te realiseren en daarbij steeds vooruit te kijken. 
Het doel is om de veranderingen in onze samenleving, de sector 
zorg en welzijn en bij onze deelnemers in het pensioencontract vorm 
te geven. Daartoe wenden we onze invloed aan om het Nederlands 
pensioen stelsel mede vorm te geven. Als vertegen woordigers van 
werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn zetten wij een 
extra stap voor het pensioen van morgen. 

Daarover gaat dit meerjarenbeleidsplan. Onze ambitie voor de 
komende vijf jaar. Het PFZW meerjarenbeleidsplan 2015 – 2020 
geeft invulling aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid van PFZW, 
nu en in de toekomst. Het geeft onze ambities weer en is een 
richtinggevend beleidsdocument voor PFZW en de uitvoerings-
organisatie PGGM. Het is daarnaast ook een beleidsverantwoordend 
document voor onze deelnemers, achterbannen en stakeholders.

Dit meerjarenbeleidsplan bestrijkt de periode 2015–2020 en kent 
een jaarlijkse actualisatie.
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1. Het pensioenfonds in 2020 – 
gezien vanuit het perspectief 
van onze deelnemers

Onze deelnemers: de mensen 
in de sector zorg en welzijn

De mensen voor wie we het pensioen regelen zijn gemiddeld relatief 
jonger dan bij andere pensioenfondsen, zijn maatschappelijk 
betrokken en zijn vaak vrouw. Ze werken lang niet altijd fulltime en 
werken soms ook een aantal jaren niet, bijvoorbeeld omdat ze 
zorgtaken verrichten voor kinderen of anderen.

Premie versus uitkeringen

   Premiebijdragen
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Onze deelnemers verrichten vaak fysiek en/of mentaal zware 
arbeid, al dan niet in wisseldiensten. Het is voor onze deelnemers 
daarom van groot belang dat zij als dat nodig is wat eerder kunnen 
stoppen met werken met een op maat gesneden fatsoenlijk en 
�exibel pensioen. 

Onze sector: de sector zorg 
en welzijn

Een van de onderscheidende kenmerken van de arbeidsmarkt 
in de sector zorg en welzijn is de geringe uitstroom naar andere 
sectoren. Wel zijn er behoorlijk wat wisselingen tussen de deel-



Kernwaarden

• Toegankelijk: PFZW stelt zich altijd toegankelijk op. Dit leidt tot openheid in communicatie, 
transparantie en een hoge mate van bereikbaarheid.

• Integer: Integriteit is de basis voor vertrouwen. Het is de eigenschap dat je eerlijk en 
betrouwbaar bent en dat draagt bij aan het vertrouwen.

• Betrokken: PFZW is een betrokken pensioenfonds dat dichtbij zijn deelnemers en de sector 
zorg en welzijn staat en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Missie
Wij zijn een transparant en toonaange-
vend pensioenfonds. Voor de sector zorg 
en welzijn verzorgen wij een kwalitatief 
goede collectieve, maatschappelijke en 
door de deelnemers gedragen solidaire 
pensioenvoorziening.

Ambitie
We hebben de ambitie een inkomens-
gerelateerd en welvaartsvast pensioen 
voor onze deelnemers te verzorgen. 
Daarbij zijn vijf thema’s leidend: 
(1) een goed, geïndexeerd en betaalbaar 
pensioen, (2) stabiliteit in premie en uit-
kering, (3) evenwichtige verdeling van 
lusten en lasten en voorkomen van pech- 
en gelukgeneraties, (4) trans parante en 
uitlegbare stuurregels, (5) met breed 
draagvlak in de sector.

PFZW missie, ambitie en kernwaarden

8 Pensioenfonds Zorg en Welzijn

sectoren in zorg en welzijn. Dit bijzondere kenmerk maakt dat de 
discussie rondom de doorsneesystematiek beperkter is voor onze 
sector. Wanneer PFZW ook zou (kunnen) worden opengesteld voor 
zelfstandigen (zzp’ers), kan een groot deel van de problematiek met 

betrekking tot de doorsneesystematiek worden ondervangen. 
Want wie een leven lang werkt in de sector, maakt zowel de 
duurdere (‘jonge’) als goedkopere (‘oude’) jaren binnen het 
regime van doorsneesystematiek mee. 
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We doen het voor jou
Ben je werkzaam in de sector zorg en welzijn, dan is PFZW voor jou de aanbieder van een betaalbaar en betrouwbaar pensioen. 
We onderscheiden ons van andere aanbieders met ons not for pro�t karakter, lage kosten en onze jarenlange kennis en ervaring 
van pensioenen in de sector zorg en welzijn. Jouw pensioen past bij jou als werknemer in de sector zorg en welzijn.

In 2020 ervaar je dat PFZW voor jou dichtbij en relevant is. Via internet, mobiel en in je fysieke omgeving bij de werkgever 
op je werkplek, kom je PFZW tegen. Je kunt kiezen hoe je jouw pensioenzaken afhandelt. PFZW reageert snel en adequaat. 
Je krijgt een passend antwoord want we kennen jouw persoonlijke situatie. Je bent tevreden over de snelle, foutloze, 
betrouwbare en veilige afhandeling van onze dienstverlening.
Ook weet je hoe jouw pensioen wordt opgebouwd: met je eigen bijdrage, met de bijdrage van je werkgever en met het 
rendement op beleggingen. Pensioen is voor jou een begrijpelijk en helder product met een goede verhouding tussen prijs 
en kwaliteit. Je bent ook vertrouwd met de risico’s verbonden aan pensioen. Jouw pensioen is bij ons in goede handen 
en je ervaart een gevoel van vertrouwen. Gemiddeld genomen ontvang je als deelnemer nu vier maal de ingelegde premie 
 terug na pensionering. Dat willen wij graag zo houden. Jij pro�teert van de voordelen die de collectieve pensioenregeling biedt. 
Je kunt je pensioen laten aansluiten op jouw eigen situatie en behoeften. Ook vraagt PFZW jou regelmatig om je mening.

Je waardeert PFZW om de toegankelijke, integere 
en betrokken werkwijze bij het uitvoeren van een 
pensioenvoorziening die voor jou betrouwbaar en be-
taalbaar is. PFZW is bovendien een maatschappelijk 
betrokken pensioenfonds dat beleggingen duurzaam 
en transparant voor jou beheert en laat renderen. In 
het publiek debat over pensioenen is PFZW voor jou 
herkenbaar aanwezig in het uitdragen van je belang en 
de voordelen van je pensioenvoorziening. 
Je weet dat je belangen in de besturing van het pensi-
oenfonds geborgd zijn. Je herkent jezelf als deelnemer 
van een pensioenfonds van, voor en door de sector zorg 
en welzijn. Pensioen is voor jou een waardevolle ar-
beidsvoorwaarde. MijnPFZW is voor jou de informatie-
bron voor al jouw pensioenzaken.

Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2020
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Terwijl we voor onze deelnemers werken aan een betrouwbare en 
betaalbare pensioenvoorziening, krijgen we op weg naar 2020 te 
maken met verdere veranderingen en worden we aangesproken op 
ons vermogen om te veranderen. Nog sterker dan in de afgelopen 
periode voelen we ons aangesproken om een extra stap te zetten 
voor het pensioen van morgen.

PFZW wil de pensioenaanbieder voor de sector zorg en welzijn zijn 
en blijven. Pensioen is een onderscheidende arbeidsvoorwaarde 
met meerwaarde voor de werknemers en werkgevers in de sector 
zorg en welzijn en die hen verder bindt aan de sector. Een sterke en 
brede collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling zorgen voor een 
goedkope en ef�ciënte pensioenuitvoering. Daarnaast maakt deze 
combinatie het mogelijk om op een verantwoorde wijze beleggings-
risico’s te nemen. Daar gaan wij voor, nu en in de toekomst! 

Tussen nu en 2020 zetten we krachtig in op vier speerpunten
die ons helpen onze ambitie en doelen te realiseren:

1.  het toekomstbestendig maken van ons pensioenproduct
2.  het op zoek gaan naar de dialoog en het vertellen van een 

goed en realistisch pensioenverhaal 
3.  het vergroten van onze verantwoordelijkheid 

naar de samenleving
4.  het vergroten van de wendbaarheid van de dienstverlening 

2. Onze route naar 2020
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Speerpunt 1: Het toekomst-
bestendig maken van ons 
pensioenproduct

De spanning tussen onze eigen pensioenambitie en de mogelijk-
heden om die te realiseren, de complexiteit en onzekerheid rondom 
het pensioenstelsel en de wijze waarop het FTK en Witteveenkader 
nu worden ingevuld, onderstrepen de noodzaak om scherp te blijven 
op de robuustheid van ons pensioenproduct.
Het collectieve pensioen in Nederland is onderwerp geworden in 
het politieke en maatschappelijke debat. De Nationale pensioen-
dialoog wil de toekomstbestendigheid van het collectieve pensioen 
verstevigen en de bouwstenen aandragen voor het pensioenstelsel 
van de komende decennia.

Scenario’s voor de toekomst
Een aantal mogelijke scenario’s tekent zich af als we de vragen uit 
de Nationale Pensioendialoog proberen af te pellen. De pensioen-
dialoog kent enerzijds de (horizontale) as van de invulling van het 
pensioen product. Hier staan vragen centraal als: hoe om te gaan 
met risicodeling en solidariteit en met risicodeling en solidariteit en met risicodeling en solidariteit hoe om te gaan met keuzevrijheid 
en maatwerk. Anderzijds de (verticale) as van het organiseren van 
het pensioen systeem met als kernvragen wie doet mee en in welk 
collectief en collectief en collectief wie is waar verantwoordelijk voor. 

De volgende afbeelding laat de twee assen zien waarlangs de 
Pensioendialoog plaatsvindt.

3. Onze speerpunten
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Vervolgens tekenen zich mogelijke scenario’s af die inmiddels ook 
door de SER zijn benoemd. Vanuit de huidige positie zien we een 
beweging langs de horizontale as richting meer individualisering, 
alleen al vanuit aftopping. Maar ook scenario’s van een reëel 
contract, degressieve opbouw en een meer individuele premie-
overeenkomst met collectieve risicodeling dienen zich aan. Langs 
de verticale as doet zich ook het scenario voor van één nationale 
pensioenregeling bovenop de AOW. 
Daarnaast heeft de SER ook een in onze ogen extreem scenario 
benoemd van een individuele premie-overeenkomst zonder 
collectieve risicodeling. De meningen over hoe waarschijnlijk de 
verschillende scenario’s zijn, lopen nogal uiteen. Maar dat een 
beweging is ingezet lijkt een feit. Conclusies zijn nog niet te trekken, 
omdat nog de nodige studie op de verschillende varianten nodig is. 
Voorts is sprake van grote transitieproblemen, waarvoor geen 
aanvaardbare oplossingen zijn gepresenteerd.

Zeven fundamentele waarden als uitgangspunt 
in pensioendialoog
PFZW heeft zeven fundamentele waarden geformuleerd als 
uitgangspunt voor de Pensioendialoog.

Deze zeven fundamentele waarden zijn niet nieuw. We koesteren 
die al lange tijd en we willen ze opnieuw bekrachtigen. Ze zijn 
niet eens speci�ek voor PFZW, maar gaan over pensioen in het 
algemeen. Wij denken dat onze deelnemers deze waarden ook 
koesteren. Bijvoorbeeld in onderzoeken geven onze deelnemers ons 
terug dat deze waarden van fundamenteel belang zijn als we praten 
over de oudedagsvoorziening van vandaag en morgen.
Deze zeven fundamentele waarden willen we niet alleen uitdragen 
in onze communicatie en inbreng in de Nationale Pensioendialoog, 
maar zijn ook leidend als PFZW kijkt naar een duurzaam 
pensioenstelsel. Op basis van deze waarden hebben wij drie 
modellen ontwikkeld die mogelijke denkrichtingen bieden voor de 
toekomst van ons pensioen.

Drie mogelijke denkrichtingen, drie modellen
Model A, ons referentiemodel, is een uitkeringsovereenkomst 
gebaseerd op (anonieme) solidariteit. Dit model bevat doorsnee-
premie, doorsneeopbouw, doorsneebeleggingsbeleid en doorsnee- 
indexering/verlaging. Dit model lijkt erg op de huidige pensioen-
regeling, want het pensioen in deze variant groeit mee met stijgende 
welvaart en stijgende prijzen. Zo’n pensioen kan niet bestaan zonder 
enig risico te nemen met de beleggingen.

Model B, een model waarin het pensioendoel leidend blijft, 
is een uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw en een 
beleggingsbeleid per leeftijdscategorie. Kortom, een pensioen 
zonder generatiecon�icten. In dit model is elk jaar duidelijk wat 
aan premie is betaald en wat je daar aan pensioen voor terugkrijgt. 

Model C, een kapitaalsovereenkomst, is een model dat trans parantie 
als uitgangspunt neemt. Kapitaalsopbouw met lifecycle beleggen, 
met als voorwaarde het behoud van de mogelijkheid van collectieve 
risicodeling en de opbouw van anonieme buffers. Kortom, iedereen 
een eigen pensioenpot, maar samen belangrijke risico’s delen.

PFZW koos in 2012 voor model A, maar de wet maakte het ons 
toen niet mogelijk dat model uit te voeren. Hetzelfde geldt nu nog 
voor de modellen B en C. PFZW maakt in geen geval een keuze die 
de wetgever niet of onvoldoende ondersteunt. Ondertussen gaat de 

Zeven fundamentele waarden

1. Bescherming tegen het onvoldoende zelf regelen 
van een risico dat je anders niet kunt dragen

2. Risicodeling binnen én tussen generaties

3. Werkgever en werknemer zorgen samen voor voldoende 
premie

4. Alleen met een verplicht pensioen kunnen we de beste 
voordelen behalen

5. Beleggen voor de lange termijn levert het beste resultaat

6. Lage kosten door schaalgrootte, eenvoud en het werken 
zonder winstoogmerk

7. Stabiliteit
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maatschappelijke discussie over ons pensioenstelsel nu een stap 
verder dan de discussie uit 2012, en blijven de omstandigheden 
veranderen. PFZW zit niet stil. We werken nú al aan een goed, 
betaalbaar en toekomstig pensioen. Vanuit die positie neemt PFZW 
deel aan het debat, onderzoekt de mogelijkheden van de  verschil-
lende opties en kijkt tegelijkertijd naar mogelijkheden om de roep 
om keuzemogelijkheden in te vullen.

Keuzevrijheid en maatwerk
Alhoewel onze deelnemers over het algemeen tevreden zijn over 
hun collectieve, verplicht gestelde pensioenregeling zien wij een 
maatschappelijke roep om meer keuzevrijheid en maatwerk. 
Net als in het solidariteitsdebat worden ook in het debat rondom 
keuzevrijheid en maatwerk de verschillende verschijningsvormen 
nogal eens op één hoop gegooid. Onterecht, want verscheidene 
vormen van keuzevrijheid zijn denkbaar. Dit varieert van keuzes 
binnen de regeling c.q. het pensioenproduct, tot vrije keuze voor 
de pensioenuitvoerder. Het debat rondom keuzevrijheid grijpt in 
op de fundamenten van het huidige pensioenstelsel, met name 
de verplichtstelling. Deze komt daardoor dus nog eens extra onder 

het vergrootglas te liggen. De grens van keuzevrijheid wordt bereikt, 
waar deze ten koste gaat van onze zeven fundamentele waarden.
Recentelijk is ook een politiek debat ontstaan over de alternatieve 
inzet van pensioengeld voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld het 
RMU-voorstel voor de keuze het werknemersdeel van de pensioen-
premie te gebruiken voor het a�ossen van de hypotheekschuld. 
PFZW is er tegen om in de opbouwfase geld dat voor pensioen is 
bedoeld een andere bestemming te geven.

We moeten alert zijn in het debat over pensioen het kind niet met 
het badwater weg te gooien. De verplichtstelling borgt niet alleen 
solidariteit, maar juist ook: lagere kosten, minder complexiteit in het 
stelsel, minder keuzestress voor werkgevers en deelnemers en een 
langetermijnbeleggingshorizon waardoor maatschappelijk 
verantwoord beleggen beter is in te vullen en bijvoorbeeld te 
beleggen in infrastructuur in Nederland mogelijk is.

Antwoord op verschraling van het collectief pensioen
Het nieuwe Witteveenkader bepaalt het maximale salaris voor 
pensioenopbouw op € 100.000,– bruto per jaar. Dit verschraalt 
het pensioen in de tweede pijler. PFZW is expliciet tegenstander 
van het invoeren van een maximaal salaris voor pensioenopbouw. 
Verlagingen van de pensioenopbouw dragen in het hier en nu het 
gevaar in zich van onvoldoende pensioenopbouw voor een goede 
oudedagvoorziening voor later. 

Het invoeren van een maximaal salaris voor pensioenopbouw raakt 
nu nog maar een zeer beperkt deel van onze deelnemers. Maar wij 
hebben wel de ambitie ook voor deze deelnemers een totaal-
oplossing te kunnen bieden. Daarnaast willen wij in onze pensioen-
uitvoering vooruitlopen op eventuele verdere verlaging van dit 
maximale salaris vanuit wet- en regelgeving. Kortom, wij willen onze 
deelnemers een compleet pensioenproduct kunnen blijven bieden.

* De totale kosten worden sinds 2011 inzichtelijk gemaakt conform de Aanbevelingen van de 
Pensioenfederatie

0,64%

0,62%

0,60%

0,58%

0,56%

0,54%

0,52%

0,50%

 2011   2012   2013   2014

  Totale kosten vermogensbeheer

Kosten vermogensbeheer*
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Speerpunt 1: Het toekomstbestendig maken van ons pensioenproduct

Wij hebben een heldere ambitie voor 2020

•  PFZW heeft een actuele en robuuste visie op product- en 
marktordening die samen het best de zeven fundamentele 
waarden invullen.

•  PFZW heeft vanuit zijn visie op collectiviteit, risicodeling en 
solidariteit adequaat invulling gegeven aan zijn product, 
premie en risicobeleid.

•  PFZW heeft een robuuste oplossing voor verschraling 
van het pensioen in de tweede pijler door de � scale 
 maximering richting zijn deelnemers in de vorm van een 
netto ouderdom pensioen product voor alle inkomens.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
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Speerpunt 2: Het op zoek gaan 
naar de dialoog en het vertellen 
van een goed en realistisch 
pensioenverhaal

Heldere, open en actieve communicatie beschouwt PFZW als 
één van zijn belangrijkste speerpunten voor de komende periode. 
In de afgelopen periode is pensioen onderdeel geworden van een 
maatschappelijk debat waarbij PFZW onvoldoende gehoord is. 
Dat debat is wat ons betreft eenzijdig belicht en heeft onvoldoende 
oog voor de verdiensten van het Nederlandse pensioenstelsel dat 
terecht als één van de beste ter wereld wordt beschouwd.

Wij staan open voor signalen in de samenleving en zijn bereid 
om veranderingen in het pensioenproduct door te voeren als dat 
nodig is. Echter, we lopen niet blind achter elke mediahype aan. 
We vertrouwen ook op onze eigen onderzoeken onder onze eigen 
deelnemers en dragen deze boodschappen actief uit. Onze zeven 
fundamentele waarden staan hier centraal.

Dichtbij de deelnemers
PFZW wil ook in dit debat graag dicht bij deelnemers staan. 
Wij besturen het pensioenfonds met steeds het belang van 
onze deelnemers voorop. Toegankelijk, integer en betrokken. 
Doel van onze communicatie is het vergroten van het vertrouwen 
en de waardering onder onze deelnemers en onze omgeving. 
Waardering voor onze regeling, waardering voor onze klantbediening 
en vertrouwen in PFZW als toegankelijke, integere en betrokken 
organisatie. We gaan not for pro�t, niet zijnde rendementen, 
hier nadrukkelijker uitdragen.

Draagvlak, waardering en vertrouwen van onze deelnemers vormen 
het fundament voor ons bestaan. Wij bestaan tenslotte niet voor 
ons zelf, maar voor de mensen die werken in de sector zorg en 
welzijn. De deelnemer voorzien van een goed, duurzaam en – ook 
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Dicht bij de werkgevers
Waardering en vertrouwen in ons pensioenproduct bij de 
aangesloten werkgevers is minimaal zo belangrijk. PFZW wil in 
het debat rondom pensioen ook dichter bij de werkgever staan. 
Een regelmatige en actieve dialoog tussen werkgevers en PFZW, 
waarin de waarden van collectiviteit, risicodeling en solidariteit tot 
uitdrukking komen. Wij willen dat de aangesloten werkgevers als 
tevreden ambassadeur van PFZW naar hun werknemers, collega’s 
en in het maatschappelijk debat optreden, bijvoorbeeld via VNO-
NCW. PFZW investeert in de relatie met de werkgever door een 
persoonlijke benadering. Gericht accountmanagement, periodieke 
(digitale) nieuwsbrieven en de inzet van het ‘Leren van’-platform 
zijn hierbij instrumenten.

Onze communicatie is gericht op de verschillende behoeften van
de aangesloten werkgevers. Onze sector is niet per se homogeen; 
verschillen tussen werkgevers en hun wensen dienen zich aan. 

Samen werken aan de toekomst
Het vroegtijdig aangaan van samenwerking met partijen, die onze 
visie delen en aanvullende competenties hebben, is een belangrijke 
succesfactor ook als een complexe dynamiek met onzekere 
vooruitzichten op gang komt. Door samenwerking is sneller op 
ontwikkelingen in te spelen, is sneller volume te verwerven en 
kunnen transitiekosten lager zijn dan bij opereren op eigen kracht. 
Ook vergroot het onze kracht in de buitenwereld. De ingezette 
beweging in het pensioenstelsel is niet alleen een zaak van 
de sociale partners binnen PFZW, maar vraagt om een brede 
achterbanbetrokkenheid van werknemers en werkgevers en de 
vertegenwoordigende organisaties. 

Een belangrijke schakel bij het binden van werkgevers en   
werk nemers aan het verplicht gestelde pensioen is een eenduidige 
stellingname in de stelseldiscussie en een gedeelde visie op 
positionering van pensioen in de toekomst. We zoeken hierbij actief 
de samenwerking met partijen die dezelfde belangen hebben om 
samen één geluid van verschillende kanten te laten horen. 

in deze voor veel sectoren mindere tijden – betaalbaar pensioen is 
onze ambitie. Communicatie geven wij vorm van buiten naar binnen. 
Insteek daarbij is dat wij in onze communicatie zoveel mogelijk 
de gebeurtenis – life event - als vertrekpunt nemen. De rol van 
werkgevers en werkgevers- en werknemersorganisaties is hierbij 
onontbeerlijk. 

Wij spitsen onze communicatie steeds meer toe op de behoefte van 
de individuele deelnemer.
Vanuit deze invalshoek spelen we in op levensgebeurtenissen via 
diverse communicatiekanalen. Het draagvlak voor het collectieve 
en solidaire stelsel is lang als vanzelfsprekend ervaren, waardoor 
te weinig is geïnvesteerd in het onderhoud ervan. Collectiviteit, 
risicodeling en solidariteit zijn en blijven belangrijke pijlers voor een 
duurzaam pensioenstelsel. Het solidariteitsprincipe kan nu nog op 
breed draagvlak rekenen bij onze deelnemers, maar komt steeds 
meer onder druk door de kritische noten en vraagtekens vanuit 
wetenschap, media en politiek. Daar zullen we linksom of rechtsom 
een passend antwoord op moeten formuleren.
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Speerpunt 2: Het op zoek gaan naar de dialoog en het vertellen van een 
goed en realistisch pensioenverhaal

Wij hebben een heldere ambitie voor 2020

•  PFZW kent breed draagvlak onder zijn deelnemers, jong en 
oud. De tevredenheid onder deelnemers is hoog, ongeacht 
leeftijd. De naamsbekendheid van PFZW is signi� cant 
 toegenomen (ook onder deelnemers).

•  PFZW heeft een deel van zijn deelnemers ‘persoonlijk’ 
 ontmoet in een dialoog rondom de invulling van het 
 pensioen in de sector zorg en welzijn. PFZW hanteert (sub)
doelgroep en meer thematisch gericht communicatie-
beleid, ook voor doelgroepen gepensioneerden en 
 aankomend gepensioneerden.

•  PFZW kent een substantiële kern van ‘PFZW-fans’ die 
PFZW een warm hart toedragen en als ambassadeurs 
 optreden, bijvoorbeeld in social media & communities.

•  De aangesloten werkgevers zijn ambassadeurs van PFZW 
wat tot uitdrukking komt in hoge retentie, pensioen-
bewustzijn en waardering c.q. tevredenheid.

•  PFZW heeft een krachtige alliantie gevormd waarin het 
als blok stelling neemt en tot effectieve beïnvloeding 
komt in het politieke en maatschappelijke debat rondom 
pensioenen.

•  PFZW heeft een duurzame relatie met en invloed op 
de  dominante smaakmakers en besluitvormers in de 
 stelseldiscussie resulterend in effectieve beïnvloeding. 
PFZW heeft dwarsverbanden gericht op het verbeteren van 
invloed en verbreding van de eigen horizon, bijvoorbeeld 
participatie in denktanks.



18 Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Speerpunt 3: Het vergroten van 
onze verantwoordelijkheid 
naar de samenleving

Een centraal begrip in ons meerjarenbeleid is de juiste invulling van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van PFZW. Die verantwoor de -
lijk heid richt zich primair op een goed, betrouwbaar en betaalbaar 
pensioen voor werknemers in de sector zorg en welzijn. PFZW be-
hartigt immers in opdracht van werkgevers en werknemers de 
arbeidsvoorwaarde pensioen voor de deelnemers. 

Belegger van formaat
PFZW is ook een belegger van formaat met maatschappelijke 
impact en heeft daarin een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
te vervullen. Juist deze invulling hebben wij opnieuw ter hand 
genomen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat niet alleen 
over investeren en over geld. Duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen worden steeds belangrijker. 
Dat doen we door onze leidende positie op het gebied van 
verantwoord beleggen te versterken. 

We zijn niet alleen een grote wereldwijde investeerder, maar kunnen 
ook een rol van betekenis spelen voor de Nederlandse economie in 
het algemeen en de sector zorg en welzijn in het bijzonder. We willen 
in de komende periode verder onderzoeken of wij onze aanwezig-
heid in Nederland en in de sector zorg en welzijn kunnen vergroten, 
zonder concessies te doen aan onze doelstellingen op het gebied 
van risico, rendement en kosten. PFZW onderzoekt bijvoorbeeld de 
mogelijkheden van investeren in hypotheekproducten, bijvoorbeeld 
via de NHI en het investeren in hypotheekproducten voor deel-
nemers in de sector zorg en welzijn via PGGM.

Nationaal van betekenis
PFZW is als tweede grootste pensioenfonds in Nederland van 
oudsher een belangrijke en bepalende speler bij de inrichting van 
het Nederlandse pensioenstelsel. Lang bekleedden wij, al dan niet 
samen met anderen, een (h)erkende leidersrol ook richting politiek, 
media en wetenschap. Een rol ingegeven door een dienend belang 
richting onze deelnemers en hun pensioen. Leiderschap op inhoud 
en vormgeving, en ook op besturing van pensioen. 

In de recente turbulente productdiscussie hebben wij aan kracht en 
impact ingeboet. Het is voor de pensioensector als geheel en PFZW 
in het bijzonder niet langer vanzelfsprekend om invloedrijk te zijn in 
het debat. Vanuit datzelfde dienende belang aan onze deelnemers 
en een betaalbare en betrouwbare pensioenvoorziening voor de 
sector zorg en welzijn, moeten wij onze invloedrijke positie  besten-
digen. Zeker met de actuele dicussie van de Nationale Pensioen-
dialoog. Dat betekent allereerst dat wij inhoudelijk positie moeten 
nemen en de boodschap moeten formuleren die wij als belangrijke 
speler in het pensioenveld willen uitdragen. Daar hebben we in 
2014 een project met een eigen bestuurlijke werkgroep voor 
geïnitieerd voor uitwerking in 2015 op basis van de zeven 
fundamentele waarden en met behulp van de denkmodellen.
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Internationaal alert
Het Nederlandse pensioenstelsel is niet alleen één van de beste ter 
wereld, het neemt internationaal ook een unieke positie in vanuit 
een ‘de�ned bene�t’-vormgeving. Deze unieke positie maakt ons 
ook kwetsbaar, bijvoorbeeld in Europese context waar het gaat 
over harmonisering van sociale stelsels.

Dat betekent dat wij niet alleen onze Haagse lobby goed op orde 
moeten hebben, maar vooral ook onze Europese lobby adequaat 
moeten hebben geregeld. Europese wet- en regelgeving is toe-
nemend van invloed op ons reilen en zeilen. Wij houden de vinger 
aan de pols en anticiperen tijdig.

Het pensioenfonds van de sector zorg en welzijn
PFZW wil de pensioenaanbieder zijn voor alle werkenden in de 
sector zorg en welzijn. PFZW wil de gehele sector zorg en welzijn 
bedienen en investeert daar in. Primair door het openstellen van de 
PFZW- regeling voor nieuwe toetreders, maar ook het onderbrengen 
van een eigen regeling bij PGGM als uitvoeringsorganisatie is een 
optie. 

Consoliderend pensioenlandschap
De grotere pensioenfondsen hebben zich bewezen als de meest 
kostenef�ciënte uitvoerders van pensioenregelingen in de tweede 
pijler, door schaalgrootte, het ontbreken van een winstdoelstelling 
en de besturing door sociale partners. Kleinere pensioenfondsen 
die niet langer kunnen voldoen aan de eisen van wet- en regel-
geving, oplopende kosten en bestuurlijke invulling vormen een 
risico voor de continuïteit van ons pensioenstelsel als geheel. 
PFZW ondersteunt daarom initiatieven die helpen om de positie 
van deelnemers aan kleinere pensioenfondsen te behouden 
en te versterken. 
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Vernieuwing van het beleggingsbeleid 
Een belangrijke mijlpaal in 2014 was de totstandkoming van een 
nieuw beleggingsbeleid 2020 gefundeerd op uitgebreid onderzoek 
vanuit onze pensioenambitie en de pijlers van ons beleggingsbeleid: 
duurzaamheid, begrijpbaarheid, beheersbaarheid en lage kosten. 

Het beleggingsbeleid 2020 omvat de initiatieven die PFZW de 
komende jaren ontplooit om de overtuigingen uit het beleggings-
kader om te zetten in beleggingsbeleid. PFZW wordt geleidelijk meer 
een langetermijnbelegger die eigen bewuste keuzes maakt en 
minder een belegger die zich laat leiden door benchmarks. 
PFZW is ervan overtuigd dat dit zowel bijdraagt aan het realiseren 
van de �nanciële ambitie als aan de maatschappelijke 
verantwoorde lijkheid en duurzaamheidsdoelstellingen.

Een onderzoeksthema voor de komende periode ligt ook bij de 
mogelijkheid van de keuze voor de deelnemer met betrekking tot de 
beleggingen. Wij willen kijken of dit wenselijk en mogelijk is vanuit 
het perspectief van de deelnemer.

PFZW stelt zich, binnen de grenzen van het marktbeleid, open voor 
nieuwe toetreders tot de regeling. Ook biedt PFZW zijn uitvoerings-
organisatie PGGM ruimte voor het aanbieden van oplossingen die 
kleinere fondsen in staat stellen de krachten te bundelen en tot 
kostenef�ciëntie te komen. Dit als deze fondsen zich niet kunnen 
of willen aansluiten binnen de PFZW-regeling. Kleinere pensioen-
fondsen die niet langer kunnen voldoen aan eisen ten aanzien van 
lage kosten, hoge kwaliteit en wet- en regelgeving krijgen zo een 
alternatieve consolidatiemogelijkheid ten opzichte van de 
commerciële verzekeraar. 

PFZW hanteert een toetsingskader voor de toetreding van nieuwe 
klanten bij de uitvoeringsorganisatie PGGM. Een belangrijk criterium 
daarbij is de continuïteit van de eigen dienstverlening. Ook moeten 
die nieuwe klanten passen bij PFZW. De uitvoeringsorganisatie 
PGGM is een multicliënt dienstverlener voor pensioenfondsen 
geworden. PFZW participeert in de klantenraad van PGGM. 

Rol van het algemeen pensioenfonds (APF)
Om enerzijds de gewenste rol in de consolidatie en anderzijds meer 
maatwerk voor branches mogelijk te maken, pleit PFZW ervoor dat 
het mogelijk wordt dat ook verplicht gestelde bedrijfstakpensioen-
fondsen onderdak kunnen vinden bij een Algemeen Pensioenfonds. 
PFZW voert daarvoor lobby en onderzoekt op welke wijze PFZW bij 
succes gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheden die een 
APF biedt.

Investeren in de zorg
De Nederlandse zorg behoort tot de beste ter wereld. Tegelijkertijd 
staat de sector zorg en welzijn onder druk. Aan de ene kant groeit 
de vraag, onder meer door vergrijzing, langer leven, hogere eisen 
en nieuwe behandelmogelijkheden. Aan de andere kant leiden 
een terugtrekkende overheid en bezuinigingen tot marktwerking en 
kostenbesparingen. De grote uitdaging is daarom meer leveren voor 
minder geld. PFZW draagt met zijn investeringen bij aan het op de 
agenda zetten van de �nancieringsvraagstukken in de sector zorg 
en welzijn. Indirect en in het belang van zijn deelnemers en zonder 
concessies te doen aan onze doelstellingen op risico, rendement 
en kosten.



22 Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Speerpunt 3: Het vergroten van onze verantwoordelijkheid 
naar de samenleving

Wij hebben een heldere ambitie voor 2020

•  PFZW wordt in Nederland (h)erkend als prominente en 
 gezagsvolle speler in pensioenuitvoering waar je niet 
 omheen kunt.

•  PFZW is vertrouwd met Europese wet- en regelgeving, 
 anticipeert tijdig, eigenstandig en in alliantie, is in staat de 
verdiensten van het Nederlandse pensioenstelsel over de 
bühne te krijgen zodanig dat continuïteit is geborgd.

•  PFZW ondersteunt initiatieven die de continuïteit van 
kleinere pensioenfondsen versterken in een consoliderend 
pensioenlandschap.

•  PFZW investeert in de sector zorg en welzijn met als 
uitgangspunt innovatief investeren in de zorg van de 
toekomst en investeren in zorgvastgoed via de Amvest 
beleggingsfondsen.

•  PFZW is de pensioenaanbieder voor werkenden in de 
 sector zorg en welzijn, vrijwillig en/of verplicht. PFZW heeft 
een passend aanbod voor alle werkenden in de sector zorg 
en welzijn, inclusief ZZP.

•  PFZW bedient de hele sector zorg en welzijn met de eigen 
regeling en/of in de uitvoering bij PGGM.

•  PFZW heeft het beleggingskader en -beleid 2020 
 succesvol geïmplementeerd.
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In de afgelopen periode is de wereld van �nanciële dienstverlening 
– banken en verzekeraars – mede ingegeven door de �nanciële 
crisis noodgedwongen gaan heroriënteren op de eigen dienst-
verlening. De impact en de onvoorspelbaarheid van de �nanciële 
crises heeft iedereen verrast. In reactie is een risicoaversie ontstaan 
met een grote ‘in control’-behoefte, een kostenopdrijvend effect 
en toenemende complexiteit van de dienstverlening. Dit is mede 
ingegeven door stringenter toezicht en nieuwe wet- en regelgeving. 
Het heeft impact gehad op dienstverlenende en ondersteunende 
processen en de bijbehorende organisatie, mensen en IT-systemen. 
Ook voor PFZW en PGGM.

Vernieuwing van de dienstverlening
PFZW wil de dienstverlenende en ondersteunende processen zoals 
uitbesteed aan PGGM in de komende periode kritisch onder de 
loep nemen en vernieuwen. Minder complexiteit, kostenreductie, 
optimale inrichting van (klant)ketens, verdere automatisering 
en digitalisering. Met oog voor proces en productinnovatie. 
Een pensioenstelsel in beweging vraagt om wendbaarheid en 
verandervermogen. Daarin willen we investeren. Daar hoort voor 
PFZW ook de ambitie van structureel lagere tarieven voor de 
pensioenuitvoering bij in de toekomst. Kortom, wendbaarheid tegen 
structureel lagere kosten. Hierover maken wij met PGGM afspraken. 

PFZW zet nu in op de vernieuwing van de dienstverlening bij PGGM 
om zijn deelnemers ook in de toekomst een betaalbaar en betrouw-
baar pensioen te kunnen bieden. Transparantie over kosten en lage 
kosten, zowel intern als extern, zijn hierin noodzakelijke en onder-
scheidende krachten van verplichtgestelde pensioenuitvoering. 
Noblesse oblige.

Digitalisering en social media
Wij benutten de mogelijkheden die digitalisering en social media 
ons bieden, niet alleen in beheersing van de kosten, maar ook 
bij het versterken van onze band met aangesloten werkgevers en 
deelnemende werknemers. De komende periode willen wij onze 
digitale visie verder uitwerken en implementeren richting onze 
doelgroepen.

Een wendbare bedrijfsarchitectuur
Gegeven de veranderingen die op ons af komen moeten wij onze 
bedrijfsarchitectuur ook meer inrichten op de gevraagde wend-
baarheid. Wij vragen onze uitvoeringsorganisatie PGGM de 
noodzakelijk stappen te zetten in de inrichting van de bedrijfs-
architectuur opdat de operationele uitvoering mee beweegt met 
onze modellen en denkrichtingen. Hiertoe worden zogenaamde 
‘roadmaps’ ofwel bedrijfsplannen opgesteld ten aanzien van 
ontwikkelrichtingen op processen, systemen en organisatie. 
Deze roadmaps gaan vergezeld van investeringsplannen en maken 
onderdeel uit van de servicelevelbesprekingen met onze uitvoering-
organisatie PGGM.
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Speerpunt 4: Het vergroten 
van de wendbaarheid van de 
dienstverlening
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Speerpunt 4: Het vergroten van de wendbaarheid van de 
dienstverlening

Wij hebben een heldere ambitie voor 2020

•  PFZW ambieert een 20% kostenreductie voor 2017 ten 
opzichte van niveau 2013 bij een gelijke beleggingsmix. 
Overall streeft PFZW naar een meer wendbare organisatie 
op een structureel lager kostenniveau.

•  PFZW heeft zijn pensioenadministratie in 2016 gereed 
voor het administreren van individuele rechten (DC). 
PFZW heeft zicht op de impact van individualisering voor 
het vermogensbeheer en hierop tijdig geanticipeerd.

•  PFZW heeft zijn visie op digitalisering zodanig 
 gearticuleerd dat PFZW weet of en hoe het de klant-
bediening in een digitale wereld heeft ingericht, 
 bijvoorbeeld via mobile devices en apps, en daarmee 
 dichter bij de deelnemer komt.

•  PFZW heeft zijn bestuurlijke slagvaardigheid vergroot door 
terugbrengen omvang notities en besluitrondes, alsmede 
zijn commissies en mandatering onder de loep genomen.

•  PFZW heeft meer oog en aandacht voor vernieuwing en 
innovatie vanuit trends en ontwikkelingen en een innovatie 
omgeving ingericht die hier adequaat op inspeelt.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
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PFZW biedt een verplicht gestelde collectieve pensioenregeling 
voor de sector zorg en welzijn. Het doel is om de deelnemers te 
voorzien van een goed pensioen tegen een zo laag mogelijke prijs. 
Solidariteit is het uitgangspunt van deze regeling.

PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioen-
vermogen van 2,1 miljoen (oud) werknemers in de sector zorg en 
welzijn. Het pensioenfonds, een stichting zonder winstoogmerk, 
is eigenaar van het pensioenvermogen, dat ultimo 2014 ruim 
€ 160 miljard bedroeg.

PFZW belegt de premie die door werkgevers en werknemers is 
ingebracht zodanig, dat een hoog, stabiel en verantwoord rende-
ment wordt nagestreefd over een lange termijn tegen aanvaardbare 
risico’s en kosten. Het fonds belegt wereldwijd in de belegging 
categorieën zakelijke waarden, vastrentende waarden en grond  -
stoffen. 

Een paritair bestuur. Bestuur namens werkgevers, 
werknemers en gepensioneerden
PFZW is een stichting. Het bestuur van deze stichting is 
verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de collectieve 
pensioenregeling. Het bestuur stelt de regeling vast. Het bestuur 
bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties uit de 
sector, vertegenwoordigers van werknemersorganisaties, 
vertegenwoordigers van gepensioneerden en een onafhankelijke 
voorzitter.

Onafhankelijk toezicht. De raad van toezicht
De onafhankelijke raad van toezicht is benoemd door het bestuur 
en bestaat uit drie onafhankelijke leden. Zij heeft onder meer tot 
taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

Verantwoording en medezeggenschap. De Pensioenraad
De Pensioenraad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden 
en werkgevers. De Pensioenraad is het verantwoordingsorgaan van 
het pensioenfonds, zoals wettelijk voorgeschreven bij een paritair 
bestuursmodel.

4. Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 
Wie we zijn
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Ondersteuning bij beleid. Het bestuursbureau
Het bestuur van PFZW laat zich bij de beleidsvorming, het uit be-
steden aan de uitvoerder en het terugkoppelen en bewaken van de 
afspraken en resultaten, ondersteunen door een bestuursbureau.

Relatie PFZW en PGGM 
 

PFZW heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het beheer 
van het pensioenvermogen uitbesteed aan PGGM NV. Het pensioen-
fonds PFZW en de uitvoeringsorganisatie PGGM staan juridisch los 
van elkaar. Er is geen onderlinge aandeelhouders relatie. Dit uit-
voerings model scoort hoog vanuit het oogpunt van ‘pension fund 
governance’ (PFG) en zuivere besturing. Er is sprake van een trans-
parante verantwoordelijkheidsverdeling tussen pensioenfonds en 
uitvoeringsorganisatie, waarmee overeenkomsten zijn afgesloten 
over de uitvoering van de pensioenregeling.

Hiermee is ook sprake van een zakelijke verhouding tussen het 
pensioenfonds en de uitvoeringsorganisatie. Het pensioenfonds-
bestuur kan hierdoor focussen op beleidsvraagstukken en tege-
lijkertijd gebruikmaken van de deskundigheid van een professionele 
uitvoeringsorganisatie. Echter, de relatie tussen PFZW en PGGM 
(coöperatie en NV) is meer dan een dienstverleningsrelatie.

Pensioenfonds PFZW en coöperatie PGGM hebben eenzelfde 
maatschappelijke achtergrond en doelstelling. Beide worden 
aangestuurd door vertegenwoordigers van dezelfde sociale partners 
in de sector zorg en welzijn. Naast de zakelijke relatie is dus ook 
sprake van een partnerschapsrelatie. Vanaf de start in 2008 is de 
wens uitgesproken om de samenwerking ten behoeve van de sector 
zorg en welzijn voort te zetten in een zakelijke verhouding, maar 
tegelijkertijd in een hecht partnerschap.

Sociale partners hebben een gezamenlijke ambitie om aan deel-
nemers van PFZW een compleet product aan te bieden waarbij 
pensioen (tweede pijler) en direct op pensioen aanvullende 
(inkomens)producten (derde pijler) in samenhang kunnen worden 
afgenomen. 

In dat kader past het de marktafbakening tussen PFZW en PGGM in 
de komende periode verder uit te werken zodat duidelijk is wat tot 
wiens domein behoort en waar het al dan niet overlapt. Dat moet in 
2015 zijn beslag krijgen zodat PFZW en PGGM ook de komende vijf 
jaar in een bestendige relatie zijde aan zijde varen.
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Het bestuur van PFZW. Van links naar rechts:
• Hans Alders (voorzitter)
• Elise Merlijn (FNV Zorg en Welzijn)
• Cees Dert (NU’91)
• Albert Vink (FNV Zorg en Welzijn)
• Odette Perik (Gezamenlijke Werkgeversorganisaties)
• Petra de Bruijn (MOgroep)
• Florent Vlak (ActiZ)
• Jacques Moors (NVZ)
• Patrick Fey (CNV Connectief)
• Ria Vedder (Vertegenwoordiger pensioengerechtigden)
• Alex van Bolderen (FBZ)

Niet op de foto:
• Guus van Weelden (ActiZ)
• Age Bakker (VGN)
• Gerard Bergsma (Gezamenlijke Werknemersorganisaties)
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Bijlage: overzicht doelen 2015 
in relatie tot meerjarige ambitie 2020

Overzicht speerpunt 1: Het toekomstbestendig maken van ons pensioenproduct

Wij hebben een heldere ambitie voor 2020

•  PFZW heeft een actuele en robuuste visie op product- 
en marktordening die samen het best de zeven 
fundamentele waarden invullen.

•  PFZW heeft vanuit zijn visie op collectiviteit, risicodeling 
en solidariteit adequaat invulling gegeven aan zijn 
product, premie en risicobeleid.

•  PFZW heeft een robuuste oplossing voor verschraling 
van het pensioen in de tweede pijler door de �scale 
maximering richting zijn deelnemers in de vorm van een 
netto ouderdom pensioen product voor alle inkomens.

In 2015 hanteren wij daarom de volgende doelen

•  PFZW is in 2015 de dialoog gestart met zijn deelnemers 
en stakeholders over de invulling van het toekomstige 
pensioenstelsel. PFZW is voortrekker in de nationale 
Pensioendialoog in 2015.

•  PFZW onderzoekt in 2015 verschillende product-
modellen waarmee de zeven waarden kunnen worden 
geborgd.

•  PFZW onderzoekt in 2015 de uitbreiding van de 
keuzemogelijkheden in de uitkeringsfase, bijvoorbeeld 
door eenmalig binnen grenzen een groter bedrag ineens 
op te kunnen nemen.

•  PFZW introduceert voor deelnemers een netto 
ouderdomspensioenproduct in antwoord op het 
invoeren van een maximaal salaris voor pensioen-
opbouw van € 100.000,– bruto per jaar.
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Overzicht speerpunt 2: Het op zoek gaan naar de dialoog en het vertellen van een 
goed en realistisch pensioenverhaal

Wij hebben een heldere ambitie voor 2020

•  PFZW kent breed draagvlak onder zijn deelnemers, jong 
en oud. De tevredenheid onder deelnemers is hoog, 
ongeacht leeftijd. De naamsbekendheid van PFZW is 
signi�cant toegenomen (ook onder deelnemers).

•  PFZW heeft een deel van zijn deelnemers ‘persoonlijk’ 
ontmoet in een dialoog rondom de invulling van het 
pensioen in de sector zorg en welzijn. PFZW hanteert 
(sub)doelgroep en meer thematisch gericht 
communicatie beleid, ook voor doelgroepen 
gepensioneerden en aankomend gepensioneerden.

•  PFZW kent een substantiële kern van ‘PFZW-fans’ die 
PFZW een warm hart toedragen en als ambassadeurs 
optreden, bijvoorbeeld in social media & communities.

•  De aangesloten werkgevers zijn ambassadeurs van 
PFZW wat tot uitdrukking komt in hoge retentie, 
pensioenbewustzijn en waardering c.q. tevredenheid.

•  PFZW heeft een krachtige alliantie gevormd waarin het 
als blok stelling neemt en tot effectieve beïnvloeding 
komt in het politieke en maatschappelijke debat 
rondom pensioenen.

•  PFZW heeft duurzame relatie met en invloed op de 
dominante smaakmakers en besluitvormers in de 
stelseldiscussie resulterend in effectieve beïnvloeding. 
PFZW heeft dwarsverbanden gericht op het verbeteren 
van invloed en verbreding van de eigen horizon, 
bijvoorbeeld participatie in denktanks.

In 2015 hanteren wij daarom de volgende doelen

•  PFZW formuleert in 2015 zijn doelen en beleids-
uitgangs punten kernachtig ten behoeve van een 
heldere positionering en identiteit.

•  PFZW zet in 2015 nog actiever in op de interactie 
met jongeren via extra campagnes, met inzet van op 
de doelgroep toegesneden kanalen en dialoog met 
vertegenwoordigers van jongeren organisaties.

•  PFZW start in 2015 met ontmoetingen met deelnemers 
en wil in dat kader met 1% van de deelnemerpopulatie 
in contact zijn geweest.

•  In 2015 heeft PFZW een plan gede�nieerd om te 
komen tot een substantiële kern  van PFZW-fans.

•  PFZW start in 2015 met het organiseren van additionele 
werkgevertafels gericht op pensioenbewustzijn, 
waardering en tevredenheid. PFZW heeft met aantal van 
de aangesloten werkgevers rechtstreeks en/of via de 
branches contact gehad.

•  PFZW investeert verder in zijn netwerk accountmanagers 
en gaat met meer werkgevers  intensief contact hebben 
resulterend in hoge waardering c,q. tevredenheid 

•  PFZW gaat actief op zoek naar verdere en intensievere 
samenwerking met pensioenfondsen (al dan niet in 
federatieverband), sociale partners en eventuele derden 
voor gezamenlijke lobby en beïnvloeding. PFZW 
organiseert hiertoe zijn eigen pensioentafel en treedt 
als woordvoerder hiervan naar buiten.

•  PFZW investeert zichtbaar in de relatie met 
smaakmakers (zoekt de arena op) en besluitvormers 
(bv de SER) resulterend in een sterke positie in De 
Nationale Pensioendialoog.

•  PFZW heeft in 2015 zijn invloed uitgebreid door addi-
tionele participatie in een denktank, bijvoorbeeld SCP.
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Overzicht speerpunt 3: Het vergroten van onze verantwoordelijkheid 
naar de samenleving

Wij hebben een heldere ambitie voor 2020

•  PFZW wordt in Nederland (h)erkend als prominente en 
gezagsvolle speler in pensioenuitvoering waar je niet 
omheen kunt.

•  PFZW is vertrouwd met Europese wet- en regelgeving, 
anticipeert tijdig, eigenstandig en in alliantie, is in staat 
de verdiensten van het Nederlandse pensioenstelsel 
over de bühne te krijgen zodanig dat continuïteit is 
geborgd.

•  PFZW ondersteunt initiatieven die de continuïteit van 
kleinere pensioenfondsen versterken in een 
consoliderend pensioenlandschap.

•  PFZW investeert in de sector zorg en welzijn met als 
uitgangspunt innovatief investeren in de zorg van de 
toekomst en investeren in zorgvastgoed via de 
Amvest beleggingsfondsen.

•  PFZW is de pensioenaanbieder voor werkenden in de 
sector zorg en welzijn, vrijwillig en/of verplicht. 
PFZW heeft een passend aanbod voor alle werkenden 
in de sector zorg en welzijn, inclusief ZZP.

•  PFZW bedient de hele sector zorg en welzijn met de 
eigen regeling en/of in de uitvoering bij PGGM.

•  PFZW heeft het beleggingskader en -beleid 2020 
succesvol geïmplementeerd.

In 2015 hanteren wij daarom de volgende doelen

•  PFZW bestendigt zijn leidende positie in het 
Nederlandse pensioenstelsel richting politiek, weten-
schap en media. De PA-agenda 2015 is daartoe 
ingericht en vormgegeven.

•  PFZW heeft de Europese lobby op orde en realiseert 
PA-doelen 2015 volgens plan.

•  PFZW is alert op introductie van de APF en onderzoekt 
de mogelijkheden van de APF in realisatie van eigen 
doelen en middelen. 

•  Invulling zorgmandaat PGGM Private Equity volgens 
2015 plan.

•  PFZW hanteert een strikt handhavingsbeleid om nieuwe 
toetreders in de sector snel in beeld te hebben en te 
voorkomen dat omvorming onbedoeld leidt tot afkalving 
van het draagvlak.

•  PFZW hanteert een toetredingsbeleid gericht op groei 
van zijn werkingssfeer, de werkingssfeer van de 
verplicht stelling blijft nauw aansluiten op de dynamiek 
van de sector.

•  PFZW heeft het beleggingsbeleid 2015 
geïmplementeerd volgens plan en binnen de context en 
de randvoorwaarden beleggingskader en beleggings-
beleid 2020.

•  PFZW investeert onder condities van rendement en 
risico via PGGM in een hypotheekproduct voor 
deelnemers in de sector zorg en welzijn.



Overzicht speerpunt 4: Het vergroten van de wendbaarheid van de dienstverlening

Wij hebben een heldere ambitie voor 2020

•  PFZW ambieert een 20% kostenreductie voor 2017 ten 
opzichte van niveau 2013 bij een gelijke beleggingsmix. 
Overall streeft PFZW naar een meer wendbare 
organisatie op een structureel lager kostenniveau.

•  PFZW heeft zijn pensioenadministratie in 2016 gereed 
voor het administreren van individuele rechten (DC). 
PFZW heeft zicht op de impact van individualisering 
voor het vermogensbeheer en hierop tijdig 
geanticipeerd. Een onderzoeksthema dat daarbij is 
geadresseerd betreft de eventuele mogelijkheid van een 
individuele keuze bij de belggingen.

•  PFZW heeft zijn visie op digitalisering zodanig 
gearticuleerd dat PFZW weet of en hoe het de 
klantbediening in een digitale wereld heeft ingericht, 
bijvoorbeeld via mobile devices en apps, en daarmee 
dichter bij de deelnemer komt.

•  PFZW heeft zijn bestuurlijke slagvaardigheid vergroot 
door terugbrengen omvang notities en besluitrondes, 
alsmede zijn commissies en mandatering onder de loep 
genomen.

•  PFZW heeft meer oog en aandacht voor vernieuwing en 
innovatie vanuit trends en ontwikkelingen en een 
innovatie omgeving ingericht die hier adequaat op 
inspeelt.

In 2015 hanteren wij daarom de volgende doelen

•  In 2015 zijn de volgende randvoorwaarden ingevuld bij 
de 20% kostenreductie:

 –  PFZW heeft zicht op de impact van kostenreductie 
voor wat betreft rendement en �exibiliteit.

 –  PFZW heeft een gedragen besluit op de impact en 
omvang van noodzakelijke internalisatie voor 
realisatie 20% doel.

 –  PFZW beschikt over een overeengekomen ‘business 
plan’ ter onderbouwing en realisatie van de ambitie 
van PFZW op de reductie TCO waarbij nu vooralsnog 
20% als eerste ambitie is neergezet vanuit huidige 
kennis.

•  PFZW komt in 2015 met een eigen en robuust plan voor 
de vernieuwing van de dienstverlening gericht op 
wendbaarheid (en kostenreductie).

•  PFZW heeft in 2015 besloten over de Roadmap 
inclusief budget voor de administratie van individuele 
rechten. PFZW heeft zicht op de impact van 
individualisering voor vermogensbeheer.

•  PFZW heeft in 2015 een plan vastgesteld ten behoeve 
van de digitale toekomst en hiertoe noodzakelijke 
digitalisering.

•  PFZW heeft in 2015 de ramen open gezet, zicht op 
trends en ontwikkelingen en plan voor een gepaste 
eigen innovatie omgeving.

•  PFZW heeft in 2015 een analyse gevoerd en een plan 
gede�nieerd voor verlaging van de administratieve 
lasten, alsmede juiste mandatering en afbakening van 
de commissies.
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