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Videogesprek over uw pensioen |
Beleidsdekkingsgraad

De cijfers van 2020
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Hoe verging het uw pensioenfonds? Bekijk
het in het jaarverslag of in de verkorte versie.
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Bekijk het verkort jaarverslag

Podcast over MVB
Evalinde Eelens is lid van de
Beleggingscommissie van het
Pensioenfonds PostNL. In de podcast
vertelt Evalinde over discussies die de
beleggingscommissie voert, wat er zo
leuk is aan het werk in de commissie
en over maatschappelijk verantwoord
beleggen.

Luister de podcast

Ook een videogesprek?
Door corona waren in 2020 persoonlijke gesprekken op locatie niet mogelijk. Hier
vonden we wat op: het online videogesprek! Collega’s die hier ervaring mee
hebben opgedaan zijn erg enthousiast; ze geven gemiddeld een rapportcijfer 9,6.
De heer B.: “Prima sessie. Duidelijke uitleg waarbij de tijd geen rol speelde”, en
mevrouw C.: “Het was een fijn gesprek, duidelijk uitgelegd. Ik ben goed geholpen
met het opstarten van het videogesprek. Bedankt!”.
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Een persoonlijk gesprek over uw pensioen kan telefonisch, maar dus ook
vanachter uw computer via een online videogesprek. U kunt een afspraak maken
met één van onze pensioenexperts op een moment dat het u uitkomt. Neem
daarvoor even contact met ons op via (050) 582 79 33. Wij plannen dan in overleg
met u een afspraak om samen uw pensioensituatie te bespreken.

Bel ons voor een videogesprek

Hoe staat het pensioenfonds ervoor?
Eind mei was de beleidsdekkingsgraad 110,9%. Eind april was deze 109,2%. De
beleidsdekkingsgraad is dus gestegen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Lees meer

Vragen over uw pensioen?
Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder. U kunt bellen naar (050)
582 79 33 of mailen naar deelnemer@pensioenpostnl.nl.

Neem contact op
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