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Nieuws voor werkgevers

Lees hier de online versie

PENSIOENNIEUWS

Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u dat uw werknemers vanaf nu op mijnpensioenoverzicht
kunnen zien wat er met hun pensioen gebeurt als het mee- of tegenzit. Ook leest u dat
we een nieuw bankrekeningnummer hebben. En er is een nieuwe column van Jochem
Dijckmeester.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?

Pensioenvoorspelling van uw werknemers op mijnpensioenoverzicht
Vanaf nu kunnen uw werknemers op
mijnpensioenoverzicht.nl zien wat er met hun pensioen
gebeurt als het mee- of tegenzit. Mijnpensioenoverzicht.nl
is een informatieve website van de pensioensector en de
overheid met een overzicht van al de
werkgeverspensioenen en AOW van uw werknemers.
Nieuw op deze website is ‘de vooruitblik op uw pensioen’.
U leest er in dit nieuwsbericht meer over.

Lees verder

We hebben een nieuw rekeningnummer
Vanaf 1 januari 2020 hebben wij een nieuw
rekeningnummer. Dit komt omdat wij overstappen van
Kasbank naar ING. U leest hier u wat dit voor u betekent.

Lees verder

Workshops voor HR-medewerkers: ‘ leuk en leerzaam’
Na een succesvolle proef vorig jaar, organiseerden we recent twee nieuwe workshops
speciaal voor HR-medewerkers. Daarin bieden we hen meer inzicht in ons
pensioenstelsel en de dienstverlening van Pensioenfonds PGB. Deelnemers waren
opnieuw erg enthousiast: “Wat een leuke, leerzame en inspirerende bijeenkomst! Ik ben
er een stuk wijzer vandaan gekomen.” Tijdens de workshop wordt niet alleen de
pensioenkennis van HR-medewerkers vergroot, er wordt ook besproken hoe zij hun
eigen collega’s pensioenbewust kunnen maken. Volgend jaar organiseren we weer
nieuwe workshops, meer hierover leest u in een volgende nieuwsbrief.

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 30 november 2019

103,1%

Lees verder

Column van Jochem Dijckmeester
Rust aan het ‘pensioenfront’
Zo vlak voor de feestdagen kijk ik terug op een jaar
waarin veel is gebeurd op het gebied van pensioen.

Lees verder

Doe mee aan ons onderzoek!
U ontving onlangs een uitnodiging voor een online onderzoek naar onze dienstverlening.
Heeft u de online vragenlijst ingevuld? Hartelijk dank hiervoor! Heeft u dit nog niet
gedaan? Dit kan nog tot en met 15 december. Wij stellen uw deelname zeer op prijs! De
uitkomsten van dit onderzoek hoort u tijdens ons pensioencongres op 3 maart.

Reserveer in uw agenda: congres Pensioenfonds PGB op 3 maart 2020
Het nieuwe pensioenstelsel staat in de steigers. Wat
verandert er? En wat betekent dat voor het pensioen van
de werknemers in uw sector? Dinsdag 3 maart 2020
houden wij een congres hierover in Utrecht. Komt u ook?
Reserveer deze datum dan alvast in uw agenda. Vanaf
januari kunt u zich officieel aanmelden

Daan Heijting stapt over naar The Executive Network
Na 6,5 jaar neemt Daan Heijting (50) afscheid als
algemeen directeur van PGB Pensioendiensten, de
uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds PGB. Vanuit
deze functie leverde hij een belangrijke bijdrage aan de
professionalisering en groei van zowel
uitvoeringsorganisatie als pensioenfonds. Wie hem
opvolgt is op dit moment nog niet bekend.

Lees verder

Wij wensen u fijne feestdagen
en een succesvol 2020!
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