Mens &
Gezondheid
Pensioen is geld voor later, en door het te beleggen maken we dit geld meer waard. Maar met geld
alleen koop je geen goede oude dag. We willen allemaal ook oud worden in een wereld waarin het
prettig leven is. En de mensen die bij ons pensioen opbouwen willen ook dat hun geld bijdraagt
aan een betere wereld. Het welbevinden van mensen en hun gezondheid zijn daarbij belangrijke
speerpunten. Want hoewel er de afgelopen decennia wereldwijd veel is verbeterd, is er ook nog
veel te doen.

Wat doen we?
PFZW wil met haar beleggingsbeleid
niet alleen bijdragen aan een goed en
betaalbaar pensioen, maar ook aan het
oplossen van problemen. Dit is hoe we
dat doen.

Beleggen in oplossingen
We beleggen steeds meer in
oplossingen. We willen een
substantiële en meetbare bijdrage
leveren aan de Sustainable
Development Goals van de Verenigde
Naties.

SDG 2 gaat over voedselzekerheid:
over verhoging van de
voedselproductie en een verbetering
van de voedingskwaliteit, zonder dat
het milieu of de gezondheid hieronder
lijdt. Dit doen wij bijvoorbeeld door
te beleggen in bedrijven die zaden
ontwikkelen die weinig water nodig
hebben, en in technologie voor
duurzame landbouw, of gezonde
voedingsproducten.

SDG 3 gaat over gezondheid:
verbetering van de gezondheidszorg
én oplossingen die de kosten
van die zorg helpen verlagen. Dit
kunnen bedrijven zijn die betaalbare
medicijnen ontwikkelen of medische
apparatuur. Maar ook oplossingen die
de efficiëntieverbeteringen opleveren
in de zorg, bijvoorbeeld ICT.

PFZW belegt in het Japanse bedrijf
Eisai. Samen met zijn Amerikaanse
partner Biogen heeft Eisai twee
verschillende medicijnen voor
Alzheimerpatiënten in ontwikkeling.
Deze medicijnen beogen Alzheimer af
te remmen en de kwaliteit van leven te
verbeteren.

•	Hetzelfde geldt voor onze kennis op
het gebied van arbeidsmarktbeleid.
Met alle gegevens die we hebben
helpen we zorginstellingen om
beter inzicht te krijgen in hun
personeelsplanning (instroom,
doorstroom, uitstroom) en helpen
we HR-medewerkers bij de
werkgevers in onze sector om met
die informatie beter vooruitkijken
wat voor personeel ze moeten
aannemen in de toekomst.

SGG 6, waterzekerheid, gaat over
het besparen van schaars water, het
verbeteren van de waterkwaliteit of
waterinfrastructuur, bijvoorbeeld
rioolwaterzuiveringsinstallaties.
We richten ons onder andere op
ondernemingen die efficiënte
irrigatiesystemen maken, of
drinkwaterbedrijven.
•	We stellen onze kennis ook
graag ter beschikking van de
gezondheidszorg waarvoor we het
pensioen regelen. Dat doen we
bijvoorbeeld door onze expertise
op het gebied van financiering te
delen met ziekenhuizen en andere
zorgorganisaties.

1,8 miljard
in het BiO thema ‘Water’ belegd
(eind 2019)
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Wat zijn SDG’s

De Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
zijn in 2015 door de Verenigde Naties
vastgesteld als de nieuwe wereldwijde
duurzame ontwikkelingsagenda
voor 2030. Deze zijn vertaald in
17 doelstellingen voor de duurzame
ontwikkeling van de wereld. Omdat
deze doelen heel precies omschreven
zijn, is het ook gemakkelijker om PFZW
te vergelijken met anderen. Van de
17 SDG’s heeft PFZW er 7 gekozen waar
we ons op concentreren. Deze 7 SDG’s
passen bij onze sector zorg en welzijn
en onze deelnemers geven aan deze
belangrijk te vinden. Bij het thema
Mens & Gezondheid horen 3 SDG’s:
2) Geen honger, 3) Goede gezondheid
en welzijn, 6) Schoon water en sanitair.

