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In opdracht van Schroders voerde Raconteur tussen 30 april en 15 juni 2020 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 23.450 mensen 
uit 32 locaties in alle delen van de wereld, waaronder Australië, België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, 
Nederland, Spanje, de VAE, het VK en de VS. "Mensen" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die van plan zijn om in de komende 
12 maanden ten minste EUR 10.000 (of het equivalent daarvan) te beleggen en die in de afgelopen 10 jaar wijzigingen in hun portefeuille 
hebben aangebracht. 
  
De percentages tellen soms niet op tot 100% omdat ze afgerond zijn of omdat er meer antwoorden mogelijk waren.

Gaat het traditionele beeld 
van ‘met pensioen gaan’ in 
Nederland nog wel op?
Vroeger betekende pensionering een radicale breuk met het werkende leven, ongeacht je beroep. 
Tegenwoordig kiezen veel mensen echter een andere weg, waarbij ze na hun pensionering vaak nog in een 
of andere hoedanigheid blijven werken. Hoewel mensen nog steeds geld opzij zetten, heeft het wegvallen 
van pensioengaranties tot gevolg dat er oprechte zorgen leven of ze straks wel voldoende inkomen hebben 
om rond te komen. Kortom, hoe ziet 'met pensioen gaan' er tegenwoordig uit in Nederland?

Wij vroegen meer dan 23.000 mensen (waaronder 1000 Nederlanders) uit 32 landen in alle delen van de 
wereld hoe zij denken over pensionering.
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Belangrijke informatie: 

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of 
effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, 
beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal 
is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt 
geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor 
onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele 
beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.
 
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit 
gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet 
terugkrijgen.
 
Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op 
www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u 
geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.
 
Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. 
Registratienummer No. B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.
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Er bestaat verwarring over de pensioenmogelijkheden, maar de meeste Nederlanders 
denken dat een staatspensioen alleen niet voldoende is.

Ook zijn ze gefrustreerd door de voortdurend veranderende regels rond pensioensparen

Mensen die vinden dat de overheid de regels voor pensioensparen en -financiering voortdurend 
verandert, en zodoende niet inzien waarom ze speciaal voor hun pensioen zouden moeten sparen 

En steeds meer mensen geven aan hun beschikbare inkomen allereerst te willen 
gebruiken om voor hun pensioen te sparen

Percentage mensen in Nederland die aangeven hun beschikbare inkomen 
allereerst te willen gebruiken om voor hun pensioen te sparen

Ondanks dit alles maken ze zich nog steeds zorgen of ze na hun pensioen genoeg 
inkomen hebben

vreest dat hun pensioeninkomen niet voldoende zal zijn

2017 2020

32%
van de respondenten 

begrijpt niet welke 
keuzes ze hebben met 

hun pensioenspaargeld

43%
van de respondenten 

denkt dat het 
staatspensioen niet 

genoeg is om van te leven 

Gelukkig blijft het gemiddelde dat Nederlanders voor hun pensioen 
sparen, op een gezond niveau

Gemiddeld percentage van het inkomen dat Nederlanders speciaal voor hun pensioen sparen

9%

Naarmate het pensioen dichterbij komt, vinden Nederlanders het belangrijker 
professioneel advies in te winnen

Misschien omdat de Nederlanders een geleidelijker overstap naar het niet-werkende 
leven verwachten

Hoe verwachten mensen dat het aantal uren dat ze werken na hun pensioen zal veranderen

noemt ‘naderend pensioen’ als een van waarschijnlijkste levensgebeurtenissen die aanleiding zijn om 
professioneel advies in te winnen
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Deze bezorgdheid hoeft echter niet te betekenen dat mensen verwachten 
later zuiniger te gaan leven

Hoe verwachten mensen dat hun uitgaven na hun pensioen zullen veranderen
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