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Doelstelling Onderzoek
Het verkrijgen van inzicht in de kennis, verwachtingen en voorkeuren 
van deelnemers met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel.

De onderwerpen in de vragenlijst zijn uitgesplitst naar:
• Impact nieuwe pensioenstelsel
• Informatievoorziening over nieuwe pensioenstelsel
• Inkomen uit pensioen

De onderzoeksperiode liep van 23 februari t/m 16 maart 2022.

Het aantal respondenten betreft 235. De respondenten zijn als volgt verdeeld:
• Aantal actieven: 148 (respons 44,8%)
• Aantal slapers: 13  (respons   9,4%)
• Aantal gepensioneerden: 74 (respons 42,0%)
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Kenmerken deelnemers
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Impact nieuwe pensioenstelsel
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Leeswijzer
• In het vervolg van de rapportage zijn de resultaten van de vragenlijst weergegeven.

• Per vraag hebben wij de antwoorden op twee manieren weergegeven:
• Overzicht van de absolute aantallen per antwoord mogelijkheid.
• Aantallen per antwoord mogelijkheid als percentage van het totaal aantal antwoorden, 

uitgesplitst naar een relevant kenmerk.

• Voorbeeld interpretatie antwoorden op vraag 1: 
• Bovenste grafiek: er zijn 181 personen die “Ja” antwoorden op deze vraag.
• Onderste grafiek: 80% van de gepensioneerden beantwoordt de vraag met “Ja”.

• Daarnaast hebben wij per vraag de belangrijkste inzichten geformuleerd.
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Op de hoogte?
1. Er komt een nieuw pensioenstelsel. Was u daarvan op de hoogte?

• Voor zowel actieven en slapers als gepensioneerden is ca. 80% op de hoogte van het nieuwe pensioenstelsel
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Zorgen?
2. Hoe denkt u over uw pensioen in het nieuwe pensioenstelsel?

• Ongeveer de helft van de deelnemers maakt zich zorgen over zijn of haar pensioen in het nieuwe pensioenstelsel.
• Bij actieven en slapers is ca. 1/3 van de respondenten niet bezig met zijn of haar pensioen in het nieuwe 

pensioenstelsel.
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Impact nieuwe stelsel op pensioen
3. Wat denkt u dat het nieuwe pensioenstelsel betekent voor uw pensioen?

• Van de actieven en slapers denkt meer dan de helft dat ze minder pensioen krijgen in het nieuwe stelsel.
• Voor de gepensioneerden denkt ongeveer 1/3 dat ze minder krijgen en 1/3 dat er niet veel verandert.
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Impact nieuwe stelsel op pensioen
3. Wat denkt u dat het nieuwe pensioenstelsel betekent voor uw pensioen? (naar leeftijd)

• Vooral de in de leeftijdsgroepen 35-44, 45-54 en 55-64 denkt men dat er minder pensioen overblijft in het nieuwe 
pensioenstelsel. Dit komt overeen met het beeld voor actieven en slapers.

• Opvallend in deze uitsplitsing is dat toch ca. 50% van de leeftijdsgroep 35- niet weet wat het nieuwe pensioenstelsel 
betekent voor het pensioen.
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Informatievoorziening over 
nieuwe pensioenstelsel
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Informatiebron
4. Van wie krijgt u de meeste informatie over het nieuwe pensioenstelsel?

• De meeste informatie wordt verkregen via het pensioenfonds.
• Bijna 70% van de gepensioneerden krijgt de meeste informatie van Pensioenfonds Croda. 
• Actieven en slapers worden het meest geïnformeerd via het fonds (50%) en in mindere mate door de werkgever en 

media (beiden 17%).
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Zoeken naar informatie
5. Als u vragen heeft over het nieuwe pensioenstelsel, waar gaat u dan het eerst op zoek naar antwoord?

• De meeste deelnemers gaan het eerst op zoek naar informatie bij het pensioenfonds of in de media.
• Ongeveer 60% van de gepensioneerden zoekt naar informatie bij hun pensioenfonds.
• Slapers en Actieven zoeken hiernaast ook nog naar informatie bij de werkgever.
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Frequentie van informatie
6. Hoe vaak wilt u informatie ontvangen over het nieuwe pensioenstelsel?

• De meeste deelnemers willen elk kwartaal informatie ontvangen.
• Elk halfjaar lijkt ook nog een optie voor veel deelnemers.
• Er zijn geen grote verschillen hierin tussen actieven en slapers en gepensioneerden.
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Ontvangen
7. Op welke wijze wilt u informatie het liefst ontvangen?

• De meeste deelnemers willen informatie het liefst via e-mail ontvangen.
• Daarnaast gaat de voorkeur ook uit naar nieuwsbrieven vanuit het pensioenfonds of een toegestuurde brief.



16

Inkomen uit pensioen
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Beleggingen pensioen
9. Uw pensioen wordt belegd. Beleggen brengt kansen en risico’s met zich mee. Als het mee zit, gaat uw pensioen sneller 
omhoog. Als het tegen zit, gaat uw pensioen sneller omlaag. Wat kiest u? (vraag voor gepensioneerden)

• De meeste gepensioneerden hebben liever een pensioenuitkering met jaarlijkse verhoging.
• De groep die geen problemen heeft met schommelingen in de pensioenuitkering is in WO het grootst. Bij MBO is deze 

groep het kleinst.
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Benodigd pensioen
9. Hoeveel pensioen denkt u ten opzichte van uw (netto)salaris nodig te hebben op uw 
pensioenleeftijd? (vraag voor actieven en slapers)

• De meeste actieven en slapers denken ongeveer 71% tot 80% (of zelfs meer) aan pensioen nodig te 
hebben, t.o.v. hun netto salaris.

• Voor salarissen boven € 2.000 geldt in het algemeen: bij een hoger salaris, wordt een lager benodigd 
pensioen ingeschat.
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Comfortabel
10. Hoe denkt u over uw pensioen? Is het genoeg om na pensionering comfortabel van te 
leven? (vraag voor actieven en slapers)

• De meeste actieven en slapers denken dat hun pensioen net voldoende is om comfortabel van te leven of dat het 
onvoldoende is.
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Extra sparen
11. Doet u zelf nog iets extra’s voor pensioen? (vraag voor actieven en slapers)

• De meeste actieven en slapers zorgen dat hun vaste lasten lager zijn.
• Hiernaast sparen of beleggen veel actieven en slapers ook extra.
• Toch heeft ook een deel van de actieven en slapers geen geld om extra te sparen.



21

Belegging pensioen
12. Uw pensioen wordt belegd. Beleggen brengt kansen en risico’s met zich mee. Als het mee zit ontvangt u later meer pensioen, 
als het tegen zit ontvangt u minder. Wat kiest u? (vraag voor actieven en slapers)

• De meeste actieven en slapers (ca. 50%) deelt liever kansen en risico’s met anderen.
• Ongeveer 20% draagt de kansen en risico’s liever zelf.
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Pensioenpot
13. U mag kiezen. Een eigen pensioenpot, met geld dat u laat beleggen. Of een gezamenlijke pensioenpot waarin het geld 
van uw collega’s en/of andere deelnemers van het pensioenfonds wordt belegd? (vraag voor actieven en slapers)

• De meeste actieven en slapers (62,5%) kiezen voor een gezamenlijke pensioenpot. 
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Vertel het ons. 
Wij luisteren naar uw verhaal

www.AethiQs.nl
Hallo@AethiQs.nl

Rotterdam: 06 2199 3797
Heerlen: 06 2199 3797
Amsterdam: 06 2199 3797

Dank u
voor uw
aandacht

mailto:Hallo@AethiQs.nl
https://www.linkedin.com/company/35655974/admin/
https://www.instagram.com/aethiqsconsulting/
https://twitter.com/AethiQs
https://aethiqs.nl/kennis/

