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We willen graag weten hoe jullie over ons denken. In september deden wij  
daarom onderzoek naar klanttevredenheid. Inmiddels is dit onderzoek  
gehouden. Wij stuurden onze vragenlijst naar 6.000 actieven, 6.000 niet-actieve 
deelnemers en 3.000 gepensioneerden. Wij zijn erg blij met de deelnamen.  
Want met jouw antwoorden kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.
 
Hierbij presenteren wij de resultaten die we van jullie ontvingen:

Wat wilden wij  
van jullie weten?

• Welk beeld heb jij van SPW?
• Zijn wij duidelijk genoeg over pensioen,  

zodat jij de juiste keuzes kan maken  
voor jouw pensioen? 

• Hoe ervaar jij de dienstverlening?

SPW.nl Goed voor elkaar 

7,5
Vertrouwen Communicatie

7,7
Service en dienst-

verlening 

7,6

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek SPW, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau MWM2,  
 rapportage oktober 2021, N = ca. 1000 deelnemers

Sinds 2015 voert SPW  jaarlijks een tevredenheids- onderzoek uit onder  deelnemers en  
werkgevers.

Verantwoord beleggen 
 
Met je pensioeninleg doe je meer  
dan je denkt. Want dankzij jouw 
inleg kunnen we beleggingen  
 doen die én een goed rendement  
opleveren én bijdragen aan de  
transitie die nodig is voor een  
duurzame toekomst. Voor huidige 
 en toekomstige generaties.  Ook dáár 
gaan we mee  aan de slag in 2022. 

Wat willen jullie 
van ons weten?

• Welke keuzemogelijkheden biedt 

 mijn pensioenregeling?

• Waar moet ik op letten wanneer ik 

 (nog lang niet) met pensioen ga?

• Is er ondersteuning voor het 

 maken van mijn financiële planning, 

 nu en voor later?

• Op welke manier wordt mijn 

 pensioen (verantwoord) belegd?

• Hoe gaat het nieuwe 

 pensioenstelsel eruitzien?

Dit vinden jullie  
van ons!

“Is er straks nog wel 
 pensioen voor mij?”

“Ik weet eigenlijk niet  
welke mogelijkheden  

ik allemaal heb”

“Pensioen is nog een 
 ver van mijn bed show”

“Open en transparant 
 in de communicatie.”

“Prima dekkingsgraad, 
 dat geeft vertrouwen.”

“Zoals de slogan al zegt,  
goed voor elkaar.”

https://www.spw.nl/over-spw/onze-pensioenbeloften/
https://www.spw.nl/over-spw/beleggen/verantwoord-beleggen/

