
 

 

Persbericht 
 

Een boswandeling maken in een ziekenhuis 

Tara Mulder winnaar van de eerste PFZW Design Award 

 

Zeventien studenten van de opleiding Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit 
(TU) Delft bedachten innovatieve oplossingen om doktersassistenten van het Delftse Reinier 
de Graaf Ziekenhuis meer te laten bewegen tijdens het werk. 

 

Delft, 9 juli 2019 — Na een spannende strijd mag Tara Mulder zich de winnaar noemen van 
de PFZW Design Award 2019. De jury vond haar concept “Boswandeling” de beste 
oplossing voor de casus die de studenten voorgelegd kregen.  
 
De award is in het leven geroepen door Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). In de zorg- 
en welzijnsector is het ziekteverzuim relatief hoog. PFZW zorgt voor het pensioen van 
mensen die werkzaam zijn in deze sector. Naast zorgen voor een goed pensioen, wil het 
pensioenfonds een bijdrage leveren aan innovatieve oplossingen. Oplossingen waardoor 
medewerkers later ook in goede gezondheid van hun pensioen kunnen genieten. Het is de 
eerste keer dat PFZW de award uitreikt. 

 
De winnaar 
Deze eerste PFZW Design Award is een unieke samenwerking tussen PFZW, het Reinier de 
Graaf ziekenhuis en de TU Delft. Begin april kregen de studenten een casus voorgelegd. Het 
Reinier de Graaf ziekenhuis vroeg hen een oplossing te ontwerpen om 200 
doktersassistenten tijdens het werk in beweging te krijgen om daarmee het verzuim te 
verlagen. PFZW had hierin de rol van facilitator en bracht de creatieve, talentvolle studenten 
in contact met de doktersassistenten.  
 
Uit een groep van 17 studenten is Tara Mulder als winnaar aangewezen. In de jury zaten 
onder andere directievoorzitter van het Reinier de Graaf ziekenhuis Carina Hilders, directeur 
van PFZW Peter Borgdorff en voorzitter van de faculteit, Peter Vink. Met haar idee 
“Boswandeling” wil Tara het vergeten trappenhuis van het Reinier de Graaf aanpassen door 
middel van geur, geluid en fotobehang waardoor het lijkt alsof de traploper door een bos 
wandelt en eerder geneigd is de trap te nemen. Een oplossing die niet alleen voordelen biedt 
voor doktersassistenten, maar ook voor andere medewerkers, patiënten en bezoekers. Het 
is de bedoeling om Tara’s innovatie daadwerkelijk uit te rollen in het ziekenhuis.  
 

Het hele traject van inzending tot uitreiking is vastgelegd in een mini-videoserie, die in 

september verschijnt op https://beterewereld.pfzw.nl/  en op de YouTube-pagina van 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

https://beterewereld.pfzw.nl/


Zeist, 9 juli 2019 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Profiel PFZW 

PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim 2,8 miljoen  
(oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat eind maart 
2019 €216,6 miljard bedroeg. Het bestuur is verantwoordelijk voor de pensioenregeling en het fondsbeleid. Ook is 
het bestuur eindverantwoordelijk voor een deugdelijke uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur legt 
verantwoording af aan de Pensioenraad. Deze raad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en 
werkgevers. De Pensioenraad is daarnaast ook het orgaan van medezeggenschap. De raad van toezicht van 
PFZW houdt onder meer toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken en heeft 
goedkeuringsrechten.  
 

Voor meer informatie: 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 
Ellen Habermehl, woordvoerder 
030 2771198 | ellen.habermehl@pfzw.nl | www.pfzw.nl 
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