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In deze nieuwsbrief bespreken we de resultaten van de enquête over maatschappelijk verantwoord beleggen en risico 
houding en de enquête over communicatie.  
 
De volledige uitslagen van de enquêtes zijn te vinden op de website als bijlagen van de nieuwsbrief.                
(link: www.pfcroda.nl/downloads/)   
 

Enquête maatschappelijk verantwoord beleggen en risico houding 
 
Het doel van deze enquête was na te gaan of het huidige beleid in overeenstemming is met de wensen van de deelnemers. 
Op deze enquête werd door 45 % van de deelnemers gereageerd. De belangrijkste conclusies:  
 
Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) 
De belangrijkste bevindingen: 

 Bij medewerkers is er iets minder aandacht voor MVB (42% vindt het heel belangrijk) dan bij gepensioneerden 
(55%).  

 Meer dan de helft van de deelnemers geeft aan dat goed bestuur, milieu en sociaal allemaal belangrijk zijn. Het 
onderwerp Milieu door gepensioneerden minder belangrijk (3%) wordt gezien dan door medewerkers (14%) . 

 
De conclusie van de enquête voor het MVB beleid is dat het voldoende is als het fonds volgt, maar het hoeft niet voorop te 
lopen. Deze uitkomst is in lijn met het bestaande beleid van het fonds. 
 
Risicohouding 
 
Het doel van dit onderdeel was om te peilen of het huidige beleggingsbeleid van het pensioen fonds in overeenstemming is 
met de ideeën van de deelnemers. Het is een lastig onderwerp, waarbij de antwoorden soms met elkaar in tegenspraak 
waren. De belangrijkste vraag was hoeveel risico mag worden gelopen met de belegde pensioenpotten, gekozen kon 
worden tussen geen risico, een beetje of veel risico. De belangrijkste resultaten: 

 Gezien de uitkomsten van de vraag of een gemiddeld risico voor beleggingen goed is, heeft 75% gereageerd dat dit zo is. 
De antwoorden van zowel de groep gepensioneerd en medewerkers (actieven) waren vrijwel gelijk.  

 Een groter deel van de gepensioneerden heeft voorkeur voor geen risico (20%) terwijl dit voor de actieven maar 
5% is.  

 10% geeft aan dat er meer risico kan worden genomen. Op de vraag of risico mag worden toegevoegd voor meer 
pensioen geeft echter 25% aan dat een behoorlijk risico mag worden genomen.  

 
Conclusie van het bestuur 
Het bestuur ziet als representatieve uitkomst dat de risico houding ‘beetje risico’ moet zijn. Dit sluit aan met het bestaande 
beleggingsbeleid van het fonds.  
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Enquête communicatie 
 
Het doel van deze enquête was om na te gaan of het huidige communicatie beleid in overeenstemming is met de wensen 
van de deelnemers. Deze enquête werd door 24 % van de deelnemers ingevuld. 
 
De belangrijkste bevindingen en verbeterpunten voor het bestuur zijn: 

 De diverse manieren om te communiceren zoals website, nieuwsbrief en individuele brieven worden 
gewaardeerd met een ruime 7. Wel is gevraagd om begrijpelijker te communiceren en bij voorkeur digitaal. 

 De nieuwsbrief over het Pensioenakkoord is door een derde van de deelnemers niet gezien. We kijken naar 
mogelijkheden om de brief nog beter onder aandacht te brengen. 

 Niet vaker dan twee keer per jaar een nieuwsbrief. Dat zullen we proberen, al zijn er omstandigheden denkbaar 
waardoor vaker een nieuwsbrief zal worden gestuurd. We zullen vaker de berichten op de website onder de 
aandacht brengen. 

 De deelnemers zijn veelal niet bekend met de beschikbare premieregeling (ook wel DC) en de 
beleggingsmogelijkheden. Daarnaast weet een grote groep deelnemers niet af van het bestaan van de portal waar 
deze informatie te vinden is. In het najaar zal daarom in Gouda een aantal voorlichtingsbijeenkomsten worden 
gehouden over de beleggingsmogelijkheden en welke informatie beschikbaar is via de portal. 

o Heeft u een beleggingsrekening en kunt u niet inloggen? Vraag dan via DION de inloggegevens op. 
o Weet u niet of u een beleggingsrekening heeft, dan kunt u dit ook navragen bij DION. 

 De persoonlijke gesprekken over pensioen worden goed gewaardeerd, maar door Corona zijn deze maar beperkt 
gehouden. Mocht een deelnemer een gesprek willen, dan kan dat zeker. Op korte termijn zal dat dan via online 
mogelijkheden worden gehouden, wellicht in het najaar weer door gesprekken in Gouda. Als u een gesprek wilt, 
neemt u dan contact op met DION of Ilse van Kruistum. 

 
We verwachten in de toekomst bij u regelmatig het pensioen helder onder de aandacht te brengen en staan daarbij altijd 
open voor suggesties.  
 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? 
Voor de hoogte van uw totale pensioen kunt u kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl of uw Uniform Pensioen Overzicht 
(UPO) raadplegen dat in het derde kwartaal wordt toegestuurd. 
 
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.pfcroda.nl. Kunt u de gewenste informatie niet vinden op de website, 
neem dan gerust contact met ons op via e-mail of telefoon. Hieronder treft u de gegevens aan.  
 
Beleggingspensioen 
Als u uw inloggegevens niet meer weet, dan kunt u contact op nemen met de klantenservice van Mijn Pensioen. De 
klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via 0800-645 6736 of +31-88-6466 766 vanuit het 
buitenland. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@mijnpensioen.nnip.com . 
 
Werknemers 
Ilse van Kruistum, afdeling HR van Croda Nederland 
E-mail  : salaris.administratie@croda.com 
Telefoon  : 0182-542175 
Of via Dion, zie hier onder. 
 
Ex-werknemers en gepensioneerden 
Dion Pensioen Services (pensioenbureau) 
E-mail  : croda@dion.nl  
Telefoon  : 0523-208251 
 
 
Disclaimer 
De informatie in deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. U kunt hieraan echter geen rechten 
ontlenen. Deze zijn omschreven in het voor u geldende pensioenreglement. 


