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In deze nieuwsbrief leest u dat Pensioenfonds PGB de internationale
duurzaamheidsdoelen in het beleggingsbeleid gaat integreren. En dat we een webinar
organiseren om uw werknemers te helpen bij het kiezen van hun eigen beleggingsprofiel.
Ook leest u dat Reiswerk Pensioenen naar Pensioenfonds PGB komt en dat we op 1
oktober verhuizen naar een nieuwe locatie. Wilt u weten wat er gebeurt met het
pensioengeld van uw werknemers? Bekijk dan ons nieuwe animatiefilmpje. Gaat uw
werknemer bijna met pensioen? Bekijk dan onze interactieve uitzending voor bijnagepensioneerden.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Nieuws

Integratie duurzaamheidsdoelen in beleggingsbeleid Pensioenfonds
PGB
Het bestuur van Pensioenfonds PGB heeft
besloten het huidige intensieve beleid voor
maatschappelijk verantwoord beleggen
naar een hoger niveau te tillen door te
kiezen voor een geïntegreerd
duurzaamheidsbeleid.
Lees artikel

Webinar beleggingskeuzevrijheid
Uw werknemers kunnen vanaf nu hun eigen
beleggingsprofiel kiezen. Om uw
werknemers te helpen bij deze keuze
organiseren we een webinar. Het is namelijk
belangrijk dat uw werknemers een keuze
maken die bij hen past. Uiteraard bent u ook
van harte welkom!
Lees artikel

Reiswerk Pensioenen komt naar Pensioenfonds PGB
Ruim 30.000 werknemers, oud-werknemers
en gepensioneerden uit de reisbranche
komen per 1 januari 2021 naar
Pensioenfonds PGB. Het huidige
pensioenfonds, Reiswerk Pensioenen, wordt
na de overgang opgeheven.
Lees artikel

Pensioenfonds PGB verhuist van Amsterdam naar Amstelveen
Per 1 oktober 2020 verhuist Pensioenfonds
PGB naar de Prof. E.M. Meijerslaan 2 in
Amstelveen. Op deze locatie zitten het
bestuur, het bestuursbureau en alle
medewerkers van de uitvoeringsorganisatie
nu samen onder één dak.
Lees artikel

Gaat uw werknemer bijna met pensioen? Bekijk onze uitzending!
In juli maakten we een interactieve
uitzending voor bijna-gepensioneerden. In
de uitzending vertellen we wat er bij ‘met
pensioen gaan’ komt kijken en geven we
antwoorden op o.a. de vragen: Hoe vraag ik
mijn pensioen aan? En: Welke keuzes kan ik
maken voor mijn pensioen?
De komende maanden zenden we nog 3
herhalingen uit van ons webinar 'Bijna met
pensioen: wat betekent dat voor u?'. Tijdens
die herhalingen beantwoordt onze
Klantenservice live de vragen die worden
gesteld. Uw werknemers die bijna met
pensioen gaan, krijgen een persoonlijke
uitnodiging van ons. Wilt u zich ook
aanmelden voor één van de herhalingen?
Dat kan via de aanmeldpagina.
Op pensioenfondspgb.nl/bijna-metpensioen kunt u de uitzending ook
terugkijken zonder live ondersteuning.
Lees artikel

Animatiefilmpje:
Wat gebeurt er met het
pensioengeld van
uw werknemers

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van
31 augustus 2020

U betaalt elke maand een bedrag voor het
pensioen van uw werknemers. Bekijk ons
filmpje om te zien wat wij hiermee doen. Dan
praten we u in 2,5 minuut bij.

Snel naar:
Over Pensioenfonds PGB
Financiële situatie
Mijn pensioenregeling

97,1%
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Klankborden maar!
Het verantwoordingsorgaan binnen een
Column van
pensioenfonds is een merkwaardig en ook
Jos van Rijsingen
nagenoeg onbekend fenomeen. Wat mij betreft
Verantwoordingsorgaan komt daar verandering in. Lees de column

Uw mening is belangrijk voor ons...
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