WELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER RONDOM JE PENSIOEN?
HANDIGE TIPS EN INFORMATIE

mijnpensioenoverzicht.nl

wijzeringeldzaken.nl

Nibud

Wil je weten hoeveel pensioen je
hebt opgebouwd, ook bij andere
pensioenfondsen dan ABP of PFZW? Dit
controleer je via mijnpensioenoverzicht.nl.
Mijnpensioenoverzicht.nl is een
informatieve website die een eerste
overzicht biedt van jouw AOW en jouw
pensioen via de werkgever(s). De
website is in 2011 door de pensioensector gelanceerd om mensen beter
inzicht te geven in hun pensioen.

Wijzer in geldzaken is een initiatief
van het ministerie van Financiën om
verantwoord financieel gedrag in
Nederland te bevorderen. Deze website
helpt jou met financiële vragen waar
je gedurende je leven tegenaan kunt
lopen. Onder het thema ‘Regel je
pensioen’ vind je alles over pensioen op
een rij.

Het Nibud is een onafhankelijk
voorlichtingsinstituut. De voorlichting
die Nibud geeft over geldzaken
in de praktijk varieert van online
informatie, handige gratis rekentools
tot e-books over verschillende financiële
onderwerpen. Eén van de thema’s
is ‘Pensioen en vermogen’. Hier vind
je onder andere informatie over wat
een bepaalde keuze (nu) voor jouw
financiële situatie in de toekomst
betekent.

PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN

Pensioenplanner MijnPFZW
Denk je wel eens aan minder werken
of eerder stoppen? Met MijnPFZW
heb je altijd inzicht in jouw actuele
pensioensituatie. Je logt in met jouw
DigiD of een eigen account. Naast een
overzicht van jouw pensioenopbouw
kun je inzicht krijgen over de
mogelijkheden om eerder geheel of
gedeeltelijk te kunnen stoppen met
werken. Om te zien wat mogelijk
is, maak je jouw pensioenplan. Zo
zie je de gevolgen van keuzes op
jouw pensioenbedrag en weet je wat
mogelijk is.

Toekomstverkenner

Checklist voor de medewerker

Wil je een totaalplaatje van jouw
inkomsten en uitgaven? In de
Toekomstverkenner zie je ook
informatie van de Belastingdienst, UWV,
mijnpensioenoverzicht.nl en het Nibud.

PFZW heeft voor medewerkers een flyer
gemaakt. Hierop staan de belangrijkste
zaken waar de medewerker bij stil moet
staan zodra hij start met pensioen
opbouwen bij PFZW.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Wat doe je bij ...

Periodiek houdt PFZW
voorlichtingsbijeenkomsten. Houd de
website van PFZW hierover in de gaten!

Meer informatie over pensioen bij
verschillende momenten in jouw leven
lees je op de website van PFZW.

ABP

Pensioenplanner MijnABP

Pensioenpot

Helder Overzicht & Inzicht

In MijnABP krijg je inzicht in jouw
pensioensituatie en de keuzes die je
hebt. Bekijk wat deze keuzes betekenen
voor jouw portemonnee. Je logt in met
jouw DigiD. Onder ‘Plan uw pensioen’
kun je zelf jouw pensioen samenstellen.
Wil je binnen 9 maanden met pensioen
gaan? Vraag het dan digitaal aan in
MijnABP. Je ontvangt een bevestiging
per post én bij ‘berichten’ in MijnABP.
Daarna is je aanvraag definitief.

Deelnemers van ABP kunnen hun
persoonlijke pensioenpot bekijken in
MijnABP. Het doel is om je te laten zien
dat er geld voor je in de pensioenpot
zit. Ook zie je in één oogopslag hoeveel
geld je zelf inlegt, hoeveel jouw
werkgever inlegt en hoeveel rendement
ABP voor je behaalt.

Nieuw in MijnABP is Helder Overzicht &
Inzicht. Het geeft jou een totaalbeeld
van je toekomstige inkomsten én
uitgaven. ABP heeft de bekende
gegevens al ingevuld. Je kunt zelf nog
inkomsten toevoegen en uitgaven
aanpassen. Heb je een partner? Vul dan
ook die gegevens in voor overzicht op
gezinsniveau. Of bekijk het effect van
keuzes zoals “Wat is ons maandinkomen
als we (samen) eerder of later willen
stoppen?”.

Groepsvoorlichting en individuele voorlichting
Op aanvraag biedt ABP jou via de werkgever een groepsvoorlichting (presentaties) aan en daarna indien gewenst individuele voorlichting.
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