
    

 
 

 

Persbericht 
 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn start met campagne ‘Betere Wereld’ 
 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) start op 24 augustus met de 
campagne ‘Betere Wereld’. Centraal in de campagne staat de boodschap 
dat een pensioen pas echt wat waard is als je het krijgt in een leefbare 
wereld. Daarom moet pensioengeld niet alleen goed worden belegd, 
maar moeten beleggingen ook bijdragen aan een leefbare wereld. PFZW 
wil de pensioendeelnemers daarvan bewust maken. 
 
Peter Borgdorff, directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn: “Als pensioenfonds 
zorgen we voor het pensioen van ruim 2,5 miljoen mensen. Daar hoort ook bij 
dat we deze mensen informeren over hun pensioen. Daartoe zetten we een groot 
aantal communicatiemiddelen in. Echter, een grote groep deelnemers jonger dan 
42 jaar blijken we daarmee onvoldoende te bereiken. Dat vinden wij onwenselijk. 
Want deze groep kan daardoor een te positief of juist te negatief beeld hebben 
van hun eigen toekomstige pensioen. Met de campagne Betere Wereld denken 
we juist met deze groep mensen in contact te komen. En wat is er nu mooier dan 
dat te doen aan de hand van onze duurzame beleggingen, waar PFZW al jaren 
mee voorop loopt en trots op is”. 
 
Centraal in de campagne staat de website pfzw.nl/beterewereld. Daar laat PFZW 
voorbeelden zien van investeringen die zij doet voor een betere wereld en 
kunnen mensen door te stemmen laten weten waar zij vinden dat PFZW tijd en 
aandacht aan moet geven. Met een TV-commercial en online banners wil PFZW 
mensen motiveren naar de website te gaan.  
 
De commercial is ontwikkeld door reclamebureau Lemz en zal tot het einde van 
2016 gedurende vier periodes van 2 weken te zien zijn.  
 
Profiel PFZW 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en 
het pensioenvermogen van ruim 2,6 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg 
en welzijn. Het pensioenvermogen bedroeg in het tweede kwartaal van 2016  
€ 179,4 miljard.  
 
Zeist, 24 augustus 2016 
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Voor meer informatie: 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 
Ellen Habermehl, woordvoerder 
030 277 9735 | ellen.habermehl@pfzw.nl | www.pfzw.nl 
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