
Tevredenheidsonderzoek
deelnemers & gepensioneerden

Sinds 2015 voert SPW jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder deelnemers en werkgevers.
Onderzoek uitgevoerd door MWM2 | september 2022 | Respons: actieve deelnemers 6%, 
deelnemers die in het verleden pensioen opbouwden bij SPW 5%, gepensioneerden 13%

Maatschappelijk 
verantwoord beleggen: 
een goed pensioen én een 
leefbare wereld

2 op de 5 van alle deelnemers 
gelooft dat SPW zijn geld op een 
maatschappelijk verantwoorde 
manier belegt. Een even groot deel 
weet dit niet, of kan hier niks over 
zeggen. Hier is ruimte om meer 
bekendheid aan te geven. Met name 
hoe duurzaam beleggen zich 
verhoudt tot rendement.  
 

De transitie naar het 
pensioenstelsel

8 op de 10 deelnemers en 9 op 
de 10 gepensioneerden weet dat 
het pensioenstelsel gaat 
veranderen. Er is op dit moment 
nog weinig vertrouwen in het 
nieuwe pensioenstelsel. Dit komt 
doordat de invulling nog 
onduidelijk is. Sommigen 
wachten dit rustig af, anderen 
willen meer weten. Zij zijn bang 
dat het nieuwe pensioenstelsel 
negatief zal uitpakken voor hun 
pensioen.  
Driekwart van alle deelnemers 
heeft vertrouwen dat SPW hen 
goed informeert en uitlegt wat 
het nieuwe pensioenstelsel voor 
hen betekent.

Rendement beleggingen: 
groeiend vermogen 
waaruit wij de 
pensioenen betalen
 
Ruim de helft van de deelnemers 
vertrouwt erop dat SPW 
verantwoorde risico’s neemt met 
hun pensioengeld. 6 op de 10 
gepensioneerden vindt dat SPW 
zich maximaal inspant om het 
pensioen te indexeren. Anderen 
vinden SPW  te voorzichtig. Met 
de huidige dekkingsgraad 
hadden zij meer verwacht.

“Goede pensioenregeling en goede informatievoorziening.” 
“Resultaten, professionaliteit en betrouwbaarheid is groot.” 
“Zeer goede ervaringen, vragen worden direct en goed beantwoord.”

Vertrouwen in SPW
rapportcijfer

7,5
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Actieve deelnemers 
Deelnemers die in het verleden 
pensioen opbouwden bij SPW  

Gepensioneerden

Beeld van SPW
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80%

Informatie & Service 
rapportcijfer

7,8
7,4
8,0

“Het is gewoon nog niet duidelijk. Daar heb ik best wel zorgen over.” 
 “Ik heb wel meer vertrouwen in SPW maar niet in het nieuwe pensioenstelsel."  
 “Aan het nieuwe pensioenstelsel is ook SPW gebonden.” 

“Solide, goede dekking en goede informatie aan deelnemers.” 
“Het pensioenfonds is veel te terughoudend met het indexering. 
De dekkingsgraad biedt voldoende ruimte voor een meer 
marktconforme verhoging.”

Belangrijkste
resultaten

Speerpunten
voor 2023


