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Sinds 2015 voert SPW jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder deelnemers en werkgevers.
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Maatschappelijk 
verantwoord beleggen: 
een goed pensioen én
een leefbare wereld

In het onderzoek was 3 op de 5 
werkgevers het eens met de stelling 
‘SPW belegt op een maatschappelijk 
verantwoorde manier.’ Het resultaat 
is hiermee circa 10% hoger dan 
voorgaande jaren. Werkgevers 
koppelen de belofte ‘Goed voor 
elkaar’ aan maatschappelijk 
verantwoord beleggen. 
 

De transitie naar het 
pensioenstelsel

De bekendheid over de komst 
van het nieuwe stelsel is groot 
(96% van de werkgevers weet 
dat er een nieuw stelsel komt) 
en ook sterk toegenomen in het 
afgelopen jaar. Vertrouwen in het 
nieuwe stelsel hebben 
werkgevers nog niet. Dit komt 
met name door de 
onduidelijkheden rondom de 
regeling. Wel is er een sterk 
vertrouwen (92%) in de hulp 
vanuit SPW gedurende de 
aankomende transitie (92%).

Rendement beleggingen:
groeiend vermogen 
waaruit wij de 
pensioenen betalen
 
In het onderzoek kwam naar 
voren dat nog niet iedereen een 
positief beeld heeft over het 
beleggingsbeleid van SPW. Zo 
was 2 op de 5 werkgevers het 
oneens met de stelling ‘SPW 
neemt verantwoorde risico’s met 
het pensioengeld’ of gaf het 
antwoord “weet ik niet”. Met de 
stelling ‘SPW spant zich 
maximaal in om het pensioen te 
indexeren’ was ruim 1/3e het 
oneens of weet het niet. 

“Heeft een goed opgebouwd pensioen en staat er financieel goed 
voor. Dat geeft vertrouwen.” 
“Duidelijk in haar communicatie, met een goede pensioenregeling.” 
“Tevreden medewerkers, hoor geen negatieve zaken.”
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“Omdat nog steeds niet duidelijk is wat het nu echt gaat inhouden maak ik me zorgen over 
de toekomst van het stelsel.” “Het nieuwe stelsel zal zijn waarde nog moeten bewijzen.”

“Een goed pensioen voor iedereen willen regelen 
op een maatschappelijk verantwoorde manier.”
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