
Het pensioen van uw medewerkers is ondergebracht bij 
Pensioenfonds PNO Media. We heten u en uw medewerkers van 
harte welkom. Als werkgever bent u het eerste aanspreekpunt 
voor uw medewerkers met vragen over pensioen. Voor een goede 
uitvoering van de pensioenregeling is het belangrijk dat u wijzigingen 
in dienstverbanden direct aan ons doorgeeft.

MEDEWERKERS PROFITEREN
Net als miljoenen andere Nederlanders, 
bouwen uw medewerkers pensioen  
op bij een bedrijfstakpensioenfonds.  
Zij profiteren van de voordelen die dat  
met zich meebrengt:
•    Het fonds heeft geen winstoogmerk, 

dus alle opbrengsten komen ten 
goede aan hun pensioen.

•   Er is partner- en wezenpensioen 
verzekerd voor hun nabestaanden.

•   Bescherming tegen risico’s zoals 
arbeidsongeschiktheid.

•    Jong en oud delen samen de lusten 
en lasten van gezamenlijk pensioen 
opbouwen.

•    Geen gezondheidswaarborgen, 
iedereen wordt onvoorwaardelijk 
geaccepteerd. 

CHECKLIST

Na het lezen van deze brochure weet u hoe u de 
juiste stappen zet naar een succesvolle uitvoering 
van uw pensioenregeling.

ü  Vraag een persoonlijk inlogaccount aan voor de 
PNO Werkgeversportal.

ü  Meld uw huidige medewerkers bij ons aan via 
de PNO Werkgeversportal.

ü  Meld elke nieuwe medewerker binnen één 
maand aan via de PNO Werkgeversportal.

ü  Zorg ervoor dat elke nieuwe medewerker op de 
hoogte is van de pensioenregeling.

ü  Geef wijzigingen in en beëindigingen van 
dienstverbanden direct (maandelijks) aan ons 
door via de PNO Werkgeversportal.

ü  Geef het aan ons door als een medewerker  
2 jaar ziek is.
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UITLEG OVER PENSIOEN
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar u en uw medewerkers 
veel geld in investeren. Het spreekt daarom voor zich dat we vertellen wat 
daar tegenover staat. Het is ook in uw belang dat uw medewerkers hun 
pensioenregeling kennen en inzicht krijgen in hun financiële situatie.  
We helpen u daar graag bij. 

U bent verplicht nieuwe medewerkers 
na indiensttreding op de hoogte te 
brengen van de pensioenregeling. 
Het is voldoende als u hen het groene 
werknemersmapje met het leaflet ‘Even 
voorstellen: aangenaam’ geeft. Deze map 
met brochure kunt u kosteloos en  
onbeperkt bij ons opvragen.

Nadat u uw (nieuwe) medewerkers bij ons heeft aangemeld, sturen we hen 
binnen een maand uitgebreidere informatie over de pensioenregeling.  
We kunnen ons voorstellen dat daarmee niet elke pensioenvraag beantwoord 
is. In dat geval zijn we u en uw medewerkers graag van dienst.

INFORMATIE OP MAAT
 Niet één werkgever of medewerker is hetzelfde. Daarom proberen we zoveel 
mogelijk ‘op maat’ te communiceren:
•    Al uw medewerkers vinden in de beveiligde online omgeving van MijnPNO 

hun actuele pensioengegevens, zoals het maandelijks bijgewerkte 
pensioenoverzicht.

•    Uw medewerkers ontvangen elk jaar een opgave van hun pensioenopbouw 
in het (uniform) pensioenoverzicht.

•    Uw medewerkers zijn bij ons van harte welkom voor een individueel 
pensioengesprek. Bijvoorbeeld om te helpen bij de keuze om wel of niet 
elders opgebouwd pensioen over te dragen naar PNO Media. 

•    Onze klantenservice is op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur bereikbaar om 
alle pensioenvragen van uw medewerkers te beantwoorden. Zij kunnen 
bellen met 035 702 34 56 of e-mailen naar pensioenen@pnomedia.nl.

•    Op pnomedia.nl vinden u en uw medewerkers algemene informatie over de 
pensioenregeling. We leggen daar uit wat u en uw medewerkers voor hun 
pensioen moeten regelen als er iets verandert in hun privé- of werksituatie. 

•    Elke maand informeren we uw medewerkers via de e-nieuwsbrief. 

SPECIAAL VOOR PERSONEELSZAKEN
Wilt u beroepshalve meer weten over hoe onze pensioenregeling werkt? 
Speciaal voor HR-managers, salarisadministrateurs of anderen binnen uw 
onderneming die zich met pensioen bezighouden, organiseren we gratis 
pensioenseminars. Bij ons of bij u op de zaak, maar altijd praktijkgericht. 

Ook komen we graag bij u langs om aan uw medewerkers te vertellen wat zij van 
hun pensioenregeling mogen verwachten. Via individuele gesprekken of in een 
presentatie aan al uw medewerkers.

U BENT WETTELIJK VERPLICHT 

NIEUWE MEDEWERKERS OP DE 

HOOGTE TE BRENGEN VAN DE 

PENSIOENREGELING 



UW EN ONZE PENSIOENADMINISTRATIE
Voor een goede uitvoering van de pensioenregeling, is een nauwkeurige en 
actuele administratie onmisbaar. 
•    Het is belangrijk dat u al uw medewerkers bij ons aanmeldt. Dus al uw 

(toekomstige) medewerkers met een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, zowel 
op parttime als op fulltime basis. Dit moet u doen uiterlijk binnen 1 maand 
nadat de arbeidsovereenkomst is ingegaan.

•    Het is belangrijk dat u wijzigingen in dienstverbanden van uw medewerkers 
direct (maandelijks) aan ons doorgeeft. Wijzigingen kunnen gaan over: in/uit 
dienst, salaris, parttime percentage, ouderschapsverlof en onbetaald verlof.  

ONLINE PNO WERKGEVERSPORTAL
Wijzigingen in dienstverbanden geeft u aan ons door via de beveiligde online 
PNO Werkgeversportal. Dat is belangrijk, want als we beschikken over de meest 
actuele gegevens, kunnen we uw medewerkers preciezer informeren over de 
stand van hun pensioen. Bovendien voorkomt u daarmee onjuiste premienota’s 
en correcties achteraf. 

Met de PNO Werkgeversportal heeft u op elk gewenst moment toegang tot:
•   uw werknemers die zijn aangemeld, hun jaarsalarissen en 

deeltijdpercentages.
•   een overzicht van uw actuele jaarpremienota.

Met de PNO Werkgeversportal regelt u direct:
•   wijzigingen in dienstverbanden van uw medewerkers.

Kijk voor meer informatie over wat u moet doen bij veranderingen in de privé- of 
werksituatie van uw medewerker op onze website pnomedia.nl.

We leggen u graag uit wat onze werkgeversportal voor u kan betekenen en hoe 
u er gebruik van maakt.

LET OP 
Het is voor uw medewerker niet mogelijk om fiscaal vriendelijk pensioen op te 
bouwen over het salarisdeel boven € 128.810. Dat heeft de overheid bepaald. 
PNO Media heeft hiervoor een oplossing met de PNO Netto Pensioenregeling.

VOORDAT U DE PNO WERKGEVERSPORTAL KUNT GEBRUIKEN,   

VRAAGT U EEN INLOGACCOUNT BIJ ONS AAN; HET FORMULIER  

HIERVOOR VINDT U OP PNOMEDIA.NL BIJ ‘DOWNLOADS’



t 035 702 34 21
w pnomedia.nl
e relatiebeheer@pnomedia.nl

 @PNO_Media

Postadres
Postbus 1340
1200 BH Hilversum

Bezoekadres
Seinstraat 12
Hilversum

WILT U MEER WETEN…

Over uw pensioenregeling of pensioenvoorlichting 
aan uw medewerkers: 
035 702 34 21 relatiebeheer@pnomedia.nl

Over de administratie van uw pensioenregeling of 
over de PNO Werkgeversportal: 
035 702 34 56 pensioenen@pnomedia.nl
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