Pensioenfonds PGB
Nieuws voor werkgevers

Lees hier de online versie

NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u onze reactie op het pensioenakkoord. Ook leest u dat we een
jaarverslag over maatschappelijk verantwoord beleggen hebben gepubliceerd. Daarin
hebben we de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten voor u samengevat.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?

Pensioenfonds PGB blij met eensgezindheid over nieuwe pensioenstelsel
Onderhandelaars van politiek, werkgevers en
vakbeweging zijn het op hoofdlijnen met elkaar eens
geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel.
Het bestuur van Pensioenfonds PGB is blij dat er een
gezamenlijk beeld ligt voor de toekomst.
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Eerste jaarverslag van Pensioenfonds PGB over verantwoord beleggen

Pensioenfonds PGB heeft flinke stappen gezet om het
pensioengeld van uw werknemers duurzamer te
kunnen beleggen. Zo is onze CO2-voetafdruk kleiner
geworden en zijn we met 417 ondernemingen in
gesprek gegaan over bijvoorbeeld
arbeidsomstandigheden, mensenrechten of
gezondheid. Wilt u meer weten? Neem dan een kijkje
in het eerste digitale jaarverslag over maatschappelijk
verantwoord beleggen (MVB) van Pensioenfonds
PGB.
Ook hebben we onlangs ons online jaarverslag over
2018 gepubliceerd. Hierin leest u dat 2018 een lastig
jaar was, waarin negen goede beleggingsmaanden
werden gevolgd door een forse terugval op de beurs.
Wilt u meer weten? Lees dan het online jaarverslag
over 2018
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 31 mei 2019

107,5%
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Column van Freek Busweiler

Gesprekken aan de keukentafel
In een eerdere column heb ik al eens melding gemaakt
van de bedrijfsbezoeken die ik afleg en de gesprekken die
ik voer met werkgevers en deelnemers. Als net begonnen
bestuurder wilde ik me vorig jaar een beeld vormen van
hun ervaringen met ons pensioenfonds. Gewoon rondom
een tafel zitten met een klein clubje mensen en praten
over pensioen. Keukentafelgesprekken, zeg maar.
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