
    

 
 

 

Persbericht 
 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Aegon vergroten beleggingen in zorg en 

wonen 
 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en Aegon Nederland vergroten de beleggingen in 
Nederlands zorgvastgoed met in totaal € 200 miljoen. Het gaat om beleggingen in kleinschalige 
woonzorgvoorzieningen voor ouderen, die vanwege hun zorgbehoefte niet meer zelfstandig 
kunnen wonen. Deze voorzieningen zijn verspreid over vier zorgconcepten die zich richten op 
verschillende inkomensgroepen met een huur vanaf 750 euro per maand, inclusief alle diensten 
zoals energie, schoonmaak en maaltijden.  
 
De belegging loopt via Amvest, de fondsmanager die PFZW en Aegon in 1997 samen zijn gestart. Het 
totale gecommitteerde kapitaal aan het fonds wordt hiermee € 300 miljoen, waarbij een verdere 
uitbreiding in de lijn der verwachting ligt. De opzet is uniek omdat de belegging niet alleen in 
vastgoed is, maar in combinatie met zorg aan ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.  
 
De verwachting is dat de extra € 200 miljoen eind 2018 is geïnvesteerd in een aantal nieuwe locaties 
in Nederland. Dit betekent dat er dan in totaal ongeveer 100 woonzorglocaties in het Amvest Living 
& Care Fund opgenomen zijn.  
 
Peter Borgdorff, directeur van PFZW: ‘Een belegging in onze eigen sector is natuurlijk extra bijzonder 
voor ons pensioenfonds. De groep ouderen die niet meer zelfstandig kan wonen zal in de nabije 
toekomst alleen maar toenemen. En het is belangrijk dat er voldoende capaciteit is om deze ouderen 
een fijne plek te bieden die voelt als thuis. Dat is precies waar deze woonlocaties in voorzien. En wat 
het extra mooi maakt. Het rendement ervan vloeit direct weer terug naar het pensioen van iedereen 
die werkt in de sector zorg en welzijn’.   
 
Maarten Edixhoven, CEO van Aegon Nederland: ‘Zorg en pensioen zijn natuurlijk direct met elkaar 
verbonden. Wij investeren graag in langetermijnbeleggingen met maatschappelijke relevantie en een 
goed rendement voor onze pensioendeelnemers. De uitbreiding van onze investering in het Amvest 
Living & Care Fund past hier uitstekend bij. Dit is een concrete bijdrage aan het betaalbaar wonen en 
dus welzijn van ouderen. Een heel mooie win-win-win’.  
 
 
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 derde kwartaal van 2016 € 185 miljard.  
 
Profiel Aegon 
Aegon Nederland is een innovatieve financiële instelling met miljoenen klanten. In Nederland werken 
ongeveer 4300 mensen voor Aegon en haar dochters, in Den Haag, Leeuwarden, Groningen en 
Hoofddorp. Klanten waarderen Aegon zo blijkt: https://www.aegon.nl/overaegon/producten-en-
diensten-van-aegon-worden-gewaardeerd. Ook is Aegon Nederland hoofdsponsor van het Alzheimer 
Centrum van de VU, van de Nederlandse Roeibond en sponsor van het Fonds Gehandicaptensport. 
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Profiel Amvest 
Amvest is fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed 
en woongebieden in Nederland. Amvest is in 1997 ontstaan uit een joint venture van AEGON en 
PFZW. De totale omvang van de fondsen onder management is circa 20.000 woningen. De waarde 
van de assets onder management bedraagt 3,4 miljard euro. 
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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 
 

Aegon 
Alexander Kuipers, Senior woordvoerder 
070 344 7693 | akuipers@aegon.nl | www.aegon.nl 
 
Amvest 
Léon Heddes, Directeur Projectontwikkeling 
020 430 1212 | www.amvest.nl 
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