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Resultaten: Invloed crisis op gedrag
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RESULTATEN

Werkenden redelijk goed op de hoogte van eigen pensioenvoorziening
Bijna de helft (46%) van de werkenden is van mening op dit
moment (zeer) goed op de hoogte te zijn van de
pensioenvoorziening. 13% geeft aan hiervan (zeer) slecht op de
hoogte te zijn.
Ongeveer de helft van de werkenden is (zeer) tevreden over de
communicatie over de pensioenvoorziening bij de werkgever. Een
op de tien (9%) is niet tevreden.
Hoe beter men op de hoogte is, hoe meer tevreden men is met
informatievoorziening. Leeftijd speelt daarin een rol, hoe dichter
bij de pensioenleeftijd, hoe meer men zich hierin gaat verdiepen.
Daarnaast geven mannen aan hier beter van de op de hoogte te
zijn dan vrouwen (53% versus 35% (zeer) goed).

In hoeverre bent u tevreden of ontevreden over de communicatie over uw
pensioenvoorziening bij uw werkgever?
Basis: Allen - in percentages (n=619)
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RESULTATEN

De crisis triggert slechts beperkt om eigen pensioen onder de loep te nemen
Drie op de tien (28%) werkenden is zich door de crisis
meer gaan verdiepen in zijn/haar pensioenvoorziening
dan voorheen.
Meer ouderen (50-ers en werkenden van 60 t/m 65
jaar) zijn zich gaan verdiepen in de eigen
pensioenvoorziening dan jongeren (30-ers en 40-ers)
(38% en 42% versus 52% en 55% (zeer) tevreden).

Bent u zich door de crisis meer gaan verdiepen in uw eigen
pensioenvoorziening dan voorheen?
Basis: Allen - in percentages (n=619)
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Men heeft voornamelijk het UPO bekeken (62%),
Mijnpensioenoverzicht.nl bezocht (48%) en nieuws
over pensioenen in de media gevolgd (47%).
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RESULTATEN

Werkenden zoeken oplossing vooral in extra opbouw in eigen beheer
Wij hebben de werkenden gevraagd welke
maatregelen men heeft getroffen om het
pensioen aan te vullen, naar aanleiding van de
crisis.
Bijna de helft heeft geen actie ondernomen
Sparen is populair onder degenen die wel actie
hebben ondernomen. Een derde is zelf extra
gaan sparen en 13% heeft een extra
spaarproduct bij een financiële aanbieder
afgesloten. Daarnaast is men een deel van de
hypotheek gaan aflossen en is men zelf (extra)
gaan beleggen.
Mannen hebben vaker dan vrouwen
maatregelen genomen (61% versus 47%).
Werkenden van 40 t/m 49 jaar hebben vaker
(extra) afgelost dan de jongste (30 t/m 39 jaar)
en de oudste groep (60 t/m 65 jaar) (22% versus
10% en 11%).
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RESULTATEN

Beperkt deel werkenden gaat in toekomst extra maatregelen nemen, men kiest vooral voor
zelf sparen
Naast de getroffen maatregelen hebben wij de
werkenden ook gevraagd naar de toekomstige
maatregelen om het pensioen aan te vullen.
Overall is 14% van de werkenden van plan in de
(nabije) toekomst (meer) maatregelen te nemen.
6% van de werkenden die nog geen maatregelen
hebben getroffen, zijn van plan dit in de toekomst
wel te gaan doen. Het totale percentage dat
maatregelen heeft genomen of van plan is te gaan
nemen, komt hierdoor op 58%.
De toekomstige maatregelen komen overeen met
de maatregelen die werkenden reeds genomen
hebben, waarbij zelf sparen wederom het meest
gekozen wordt. Wij zien wederom dat men
voornamelijk kiest voor maatregelen zo veel
mogelijk in eigen beheer.
Overall geldt naar mate men ouder is, men vaker
aangeeft geen extra maatregelen te gaan nemen.
Dit geldt (vanzelfsprekend) het meest voor de
oudste groep (60 t/m 65 jaar).

Ruigrok | NetPanel

Welke van de onderstaande maatregelen om uw pensioen aan te vullen, bent
u van plan te treffen? Top 5
Basis: Indien in de toekomst maatregelen nemen - in percentages (n=88)
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1. Zelf extra sparen (overige pensioenopbouw), 60%
2. Deel van mijn hypotheek (extra) aflossen (overige
pensioenopbouw), 30%
3. Zelf extra beleggen (overige pensioenopbouw), 29%
4. Extra spaarproduct bij een financiële aanbieder afsluiten
(individuele aanvullende pensioenvoorziening), 22%
5. Fiscale mogelijkheden binnen mijn pensioen benutten, zoals
bijsparen (pensioen opbouw via werkgever), 10%
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ACHTERGROND

Achtergrond
Achtergrond
Robeco wil graag weten in hoeverre Nederlanders het idee hebben dat de crisis impact heeft op hun pensioenvoorziening en hoe
ze hiermee omgaan.
Onderzoeksvragen
Voor het onderzoek geldt de volgende onderzoeksvraag:
In hoeverre heeft de crisis invloed op de pensioensopbouw volgens de Nederlanders?
De hoofdvraag wordt verder onderbouwd door de volgende subvragen:
• Welke maatregelen heeft men ondernomen?
• In hoeverre houdt de Nederlander zich nu meer dan voor de crisis bezig met zijn/haar pensioen?
Opzet
Dit onderzoek is kwantitatief uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. Wij hebben voor dit onderzoek Klankbord Geld &
Toekomst en de NetPanel Adviesraad ingezet. De doelgroep voor dit onderzoek zijn werkenden van 30 tot met 65 jaar die
momenteel pensioen opbouwen. Aan de hand van een tweetal selectievragen zijn de juiste respondenten geselecteerd. Nietgekwalificeerde respondenten zijn bedankt en uit de online vragenlijst geleid. In totaal zijn 4.064 panelleden (1.564 KG&T en
2.500 NP Adviesraad) uitgenodigd. Na een kleine weging is de uiteindelijke steekproefomvang uitgekomen op n=619*. De
resultaten zijn representatief voor de werkende Nederlander naar bedrijfsgrootte en branche. Het onderzoek is uitgevoerd in juni
2014.

* Bij een steekproefgrootte van n=619 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 3,9%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in de steekproef het werkelijke percentage in de
totale populatie tussen de 46,1% en de 53,9% ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95% is de afwijking nog maar 1,7%.
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