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21 februari 2022

Oproep: meer leden gezocht voor pensioenpanel
Geachte afgevaardigden,
In deze mailing treft u een oproep aan voor uw leden waarmee ze zich kunnen aanmelden
voor het FBZ pensioenpanel (voorheen: klankbordgroep pensioen). We zien het liefst een
mooie mix van beroepsgroepen, en leeftijds- en inkomensgroepen. Tijdens de kickoff eind
december benadrukten ook de deelnemers het belang van goede afspiegeling, zodat een
vraagstuk vanuit diverse invalshoeken benaderd kan worden.
Er is op dit moment voldoende vertegenwoordiging vanuit NAPA, LAD en NVLF. Vanuit alle
overige beroepsverenigingen zien we graag nieuwe aanmeldingen tegemoet. Het gaat
louter om werknemers die bij PFZW opbouwen. Expliciet zoeken we deelnemers vanuit de
jongere generatie, omdat deze leeftijdscategorie nog ondervertegenwoordigd is.

Pensioen in transitie
Dit jaar treedt de nieuwe pensioenwet in werking. Dat betekent dat sociale partners in de
zorg, waaronder FBZ, een nieuw pensioencontract overeen moeten komen. Deze taak is
belegd in de Commissie Arbeidsvoorwaarde Pensioen (CAP), ingesteld door
pensioenfonds PFZW. In deze CAP zitten werkgeverspartijen en de vakbonden in de zorg,
waaronder FBZ. Sociale partners bepalen hoe de pensioenregeling wordt gewijzigd. Het
bestuur van PFZW voert deze gewijzigde regeling vervolgens uit. Volgens de nieuwe wet
moeten sociale partners een transitieplan maken voor de overgang naar het nieuwe stelsel.
Het ziet er naar uit dat de achterban van FBZ zich hierover in het voorjaar 2023 kan
uitspreken.

Rol pensioenpanel
Voordat het zover is, worden al veel zaken uitgewerkt. Om in de CAP de belangen van de
achterban zo goed mogelijk te kunnen behartigen willen we op belangrijke keuzemomenten
graag weten wat de deelnemers in het pensioenpanel vinden. Rob Koster, onderhandelaar
arbeidsvoorwaarden en huidige belangenbehartiger in CAP, zal daarom af en toe een
concrete vraag voorleggen via een online poll. Begin maart volgt een eerste poll.
Deelnemers hebben geen voorkennis nodig.

Oproep verspreiden
Wilt u de onderstaande oproep via uw kanalen verspreiden?
Werknemers kunnen zichzelf aanmelden.

Wij houden u van ontwikkelingen op de hoogte.
Hartelijk dank alvast,
namens onderhandelaar Rob Koster,
Caroline van den Brekel,
directeur

Oproep: doe mee aan het pensioenpanel en vul af
en toe een poll in
Bouw jij pensioen op bij PFZW en ben je bereid
mee te denken over wat nodig is voor een goed
pensioen voor zorgprofessionals? Doe dan mee
aan het pensioenpanel van FBZ en vul af en toe
een online poll in en meld je aan.
Pensioen is salaris voor later. Dat klinkt ver weg,
maar als je realiseert dat je gemiddeld een dag per
week werkt voor je toekomstige inkomen, is het
misschien niet zo’n gek idee mee te denken met de
ins en outs van de nieuwe pensioenregeling. Dit
jaar treedt de nieuwe pensioenwet in werking. In de aanloop naar het nieuwe
pensioenstelsel is FBZ een van de sociale partners die samen bepalen hoe de
pensioenregeling er uit komt te zien. Ook meedenken? We stellen jouw aanmelding
zeer op prijs.
Wie zitten er nog meer in het panel?
Het pensioenpanel bestaat uit zorgprofessionals in allerlei beroepsgroepen (FBZ
bestaat uit 24 beroepsverenigingen) in verschillende leeftijds- en inkomensgroepen.
De nieuwe regeling moet onder meer rekening houden met de inkomensbelangen
van alle generaties. De jongere generatie is op dit moment ondervertegenwoordigd,
dus we roepen ook professionals uit deze leeftijdscategorie op om zich aan te
melden. Er is geen voorkennis nodig om mee te doen.
Ja, ik meld me aan

Volg ook het laatste nieuws via @FBZarbeid

