
 

 

 
 
 

PENSIOENSPREEKUUR ABP 
voor individuele medewerkers van de school 

 
Algemene informatie 
De ABP pensioenspreekuren bij OHM zijn een groot succes. De belangstelling voor het pensioenspreekuur is 
groot. Uit de evaluatie blijkt dat men het zeer op prijs stelt om op deze wijze een persoonlijke toelichting  te 
krijgen over de pensioenmogelijkheden. Uit de evaluatie kwam ook naar voren dat het gewenst is dat het 
pensioenspreekuur een vaste faciliteit wordt. OHM geeft hier graag gehoor aan en heeft hierover met het ABP 
afspraken gemaakt. 
Het ABP pensioenspreekuur vindt doorgang als er per spreekuur 6 aanmelding. Bij minder dan 6 aanmeldingen 
schuift uw afspraak door naar de maand daarop. OHM informeert u daar dan over.  
 
Digitaal aanmelden  
U kunt zich voor het pensioenspreekuur aanmelden via het intakeformulier op de site van Onderwijsbureau 
Hollands Midden www.ohm.nl. U kunt het formulier mailen naar receptie@ohm.nl.  
OHM plant het gesprek voor u in en zorgt ervoor dat ABP Klantsupport uw gegevens en vraag/vragen krijgt.  
Voor een goede voorbereiding is het van belang dat de medewerker van ABP Klantsupport vooraf uw 
vraag/vragen weet. Wij verzoeken u daarom zo duidelijk mogelijk uw vraag/vragen aan te geven. 
Een gesprek met de medewerker van ABP Klantsupport duurt gemiddeld een half uur. 
 
ABP klantsupport helpt persoonlijk 
Hebt u vragen over uw pensioensituatie, waardeoverdracht, de gevolgen van stoppen met werken of over uw 
pensioen na scheiding? Of wilt u persoonlijk wegwijs worden gemaakt in MijnABP? Meld u dan aan voor een 
gesprek met een specialist: ABP Klantsupport. 
 
Wat kunt u van het gesprek verwachten? 
• Deskundige beantwoording van vragen op een begrijpelijke manier. 
• Informatie over het doel van het pensioenoverzicht en de basisgegevens. 
• Informatie over hiaten - mede aan de hand van uw eigen inzichten – in de wettelijke en bovenwettelijke 

pensioenvoorzieningen. 
• Aangeven van mogelijkheden tot het dichten van aanwezige hiaten. 
 
Wat verwacht het ABP van u? 
• Bekijk het laatst ontvangen pensioenoverzicht. 
• Denk na over de leeftijd waarop u met (keuze)pensioen zou willen gaan. 
• Probeer, uitgaande van de huidige situatie, een inschatting te maken van uw  financiële verplichtingen op 

de pensioendatum. Denk hierbij vooral aan hypotheek- of huurverplichtingen, kosten van studerende 
kinderen, premies van verzekeringen enz. 

• Formuleer vooraf de vragen of onderwerpen die u in het gesprek aan de orde wilt stellen. Dit doet u via 
het aanmeldingsformulier.   

• Indien een berekening voor deeltijd uittreden, FPU of keuzepensioen gewenst is dient u er rekening mee te 
houden dat dit handmatig moet worden uitgewerkt. Een dergelijke berekening wordt u 2-3 weken na het 
gesprek toegestuurd. Dit geldt ook voor een berekening met een arbeidsongeschiktheidspensioen.  

 
Wat neemt u mee voor het gesprek? 
• Laatst ontvangen pensioenoverzicht. 
• Recente salarisstrook. 
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