PERSBERICHT
Waardering zorg- en welzijnsmedewerkers in minidocumentaire
Zorg- en welzijnsmedewerkers zetten zich iedere dag met hart en ziel in
voor anderen. Dat laat Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in 2018
zien in een reeks minidocumentaires. Elke aflevering is een persoonlijk
portret van twee mensen die samenwerken bij een organisatie in de
sector zorg en welzijn. De ene begint net en de andere gaat bijna met
pensioen.
De documentaires zijn gemaakt door filmmaker Wim van der Aar. Onder andere
bekend van documentaires als De Van Waveren Tapes en Jan Wolkers spreekt...
De eerste opnames zijn gemaakt in ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede. Daar
zien we de startende verpleegkundige Erzsébet van Daalen en haar ervaren
collega Wim van Breda op de dialyseafdeling. Vanaf vandaag is deze eerste
aflevering te zien op het platform Betere Wereld.
Platform Betere Wereld
Met het platform Betere Wereld wil PFZW een grote groep jongere deelnemers
bereiken. Uit onderzoek blijkt dat dit nu nog onvoldoende lukt met de reguliere
communicatiemiddelen (brieven, website, facebook, etc). Dat is onwenselijk,
want deze groep heeft vaak een onjuist beeld van hun eigen toekomstige
pensioen. En juist jongeren kunnen daar nog iets aan doen als ze dit tijdig
weten. Door het platform en de campagne willen we met deze groep mensen in
contact komen.
Commercial over de sector zorg en welzijn
Naast het online platform zendt PFZW een televisiecommercial uit. De
commercial is niet geheel nieuw. Het is een vernieuwde versie van de
commercial die in 2016 ook al is uitgezonden. Hiervoor zijn medewerkers in zorg
en welzijn gefilmd tijdens hun dagelijkse werk. De commercial is ontwikkeld door
reclamebureau Lemz en zal gedurende 2018 regelmatig 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 eind 2017 € 197,2 miljard.
Op www.pfzw.nl/beterewereld laat PFZW zien op welke manier zorg- en
welzijnsmedewerkers zich nog meer inzetten voor een betere wereld en ook hoe
hun pensioenfonds dat doet.
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