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Voorwoord
Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende 
herziening van het pensioenstelsel. De discussie over 
een nieuw systeem waarbij sprake is van individuele 
pensioenvermogens in plaats van de huidige Defined 
Benefit (DB) systemen wordt op dit moment gevoerd. De 
vraag is of sociale partners en politiek op korte termijn tot 
een fundamenteel nieuw pensioencontract komen. Voor 
de middellange termijn verwacht LifeSight echter dat de 
scheidslijn tussen de DB wereld en de Defined Contribution 
(DC) steeds meer zal vervagen. 

Individuele vermogensopbouw in de huidige DC-regeling 
en de toekomstige vervanger van het huidige pensioen-
contract gaan hand in hand met (meer) keuzevrijheid. 
Los van de keuzes die er nu al zijn wordt er nagedacht 
over nieuwe keuzes zoals opname van een deel van het 
pensioenvermogen en integratie vermogensopbouw 
in eigen woning met pensioenopbouw. De (zachte) 
pensioenuitkering in het beoogde nieuwe contract is op 
basis van collectieve risicodeling. Ook hier zijn er sterke 
parallellen met de variabele uitkeringen die sinds kort 
kunnen worden ingekocht vanuit DC-regelingen.

Kortom, kan iemand aan een pensioendeelnemer op termijn 
nog uitleggen wat het verschil is tussen een (persoonlijk) 
pensioenvermogen bij een fonds en eigen kapitaalopbouw 
in een DC-regeling. En is een verschil in systeem eigenlijk 
(nog) wel relevant?

LifeSight vindt dat deze discussie gevoerd moet worden op 
basis van het centraal stellen van de wensen, kenmerken 
en het gedrag van de mensen waar het pensioen voor 
wordt opgebouwd en uitgekeerd. En dat pensioen voor 
hen wordt teruggebracht naar de essentie: het is sparen 
voor later. Om hier meer inzicht in te krijgen hebben wij 
een representatieve groep mensen vragen gesteld over 
onderwerpen die te maken hebben met sparen. Op basis 
van hun antwoorden kunnen we vijf consumentengroepen 
die overeenkomstige kenmerken delen onderscheiden in 
types of persona’s. 

Op basis van deze persona’s kan een pensioenregeling en/
of pensioenproduct zo ontworpen worden dat deze beter 
aansluit op het gewenste risico, de persoonlijke ambitie 
en de meest effectieve manier van interactie met diverse 
groepen mensen. Het resultaat zou dan toegevoegde 
waarde zijn voor alle deelnemers. 

Heeft u op dit moment een pensioenregeling op basis 
van DB of DC? In beide situaties is dit onderzoek 
relevant omdat het u inzicht geeft in hoe Nederlanders 
kijken naar (pensioen)sparen, risico’s en keuzes. In dit 
onderzoeksrapport worden deze inzichten gebruikt 
om een aantal suggesties te doen voor verandering en 
verbetering om te komen tot een meer flexibel, persoonlijk 
en waardevol pensioenpakket voor iedereen. 

Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Rolf Kooijman en Edwin van den Oever 
Stichting LifeSight Nederland
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Hoe Nederlanders sparen 
Hoe persoonlijke kenmerken 
of voorkeuren de vorm van het 
pensioenpakket behoren te bepalen. 

Keuzes maken, het is en blijft moeilijk, zeker als het gaat 
om het nemen van langetermijnbeslissingen. Hoe verder 
weg de ‘beloning’ ligt, hoe minder we geneigd zijn er over 
na te denken en besluiten te nemen. Desondanks kan dit 
gedrag per persoon verschillen en geldt het zeker niet 
voor iedere groep mensen. Naar aanleiding van onze 
onderzoeksresultaten zijn een vijftal consumentengroepen 
onderscheiden in types met ieder eigen kenmerken, de 
persona’s. We stellen ze aan u voor: 

•  Vinex Valerie wordt gekenmerkt door een lage 
risicobereidheid, zij spaart veel voor de korte termijn 
en geeft aan weinig kennis te hebben om financiële 
beslissingen te nemen, die zij daarom dan ook liever 
vermijdt;

•  Zelfstandige Zeno heeft vertrouwen in zijn eigen 
capaciteit om financiële beslissingen te onderzoeken, 
hij is financieel goed onderlegd en zou graag flexibiliteit 
willen in de aanwending van het opgebouwde 
pensioenkapitaal;

•  Gemiddelde Gerda houdt helemaal niet van risico’s, 
driekwart van de Gerda’s geeft aan te sparen naast de 
vaste spaarbijdrage voor het pensioen bij de werkgever. 
Gerda maakt het liefst geen eigen beleggingskeuzes ten 
aanzien van het pensioenkapitaal;

•  Avontuurlijke André doet vaak dingen in een opwelling 
en heeft de neiging snel beslissingen te nemen, maar 
niet wanneer het gaat om zijn financiën. Hij haalt veel 
meer voldoening uit het spenderen van zijn geld nu, dan 
te sparen voor later;

•  Bezorgde Bernard heeft weinig vertrouwen in banken, 
spaart weinig tot niets van zijn jaarlijkse inkomen en 
heeft weinig vertrouwen in zijn eigen capaciteit om 
financiële beslissingen te onderzoeken. Hij geniet nu 
weinig en maakt zich veel zorgen over de toekomst.

Elke persona vraagt om een andere benadering. Als een 
werkgever weet wat voor persona een werknemer is, is 
het mogelijk de communicatie daarop af te stemmen. Een 
werkgever kan op die manier werknemers helpen, sturen 
en meer betrokken maken met het sparen voor later. Een 
werkgever dient dan eerst wel een goed beeld te hebben 
uit welke consumentengroep(en) het grootste gedeelte van 
de werknemerspopulatie bestaat. In het algemeen geldt 
dat het als wenselijk wordt gezien om het keuzeproces 
gebruikersvriendelijk te maken om gedrag te stimuleren dat 
past bij het risico- en ambitieniveau van de groep(en).

LifeSight is de premie pensioen instelling (PPI) van 
Willis Towers Watson. LifeSight is ondergebracht in 
een aparte stichting met een onafhankelijk bestuur, 
en werkt met externe partners op het gebied van 
administratie, vermogensbeheer en verzekering. 
In deze DC-regeling wordt maandelijks premie 
gestort, en de regeling speelt in op de verschillen 
tussen de groep(en) mensen door een persoonlijke 
beleggingsoplossing aan te bieden. Bij de start van de 
pensioenopbouw wordt onder de verantwoordelijkheid 
van LifeSight een persoonlijke beleggingsmix 
klaargezet voor elke werknemer. Werknemers kunnen 
gemakkelijk zelf zaken aanpassen en keuzes maken in 
hun pensioenregeling zonder dat ze verstand hoeven 
te hebben van beleggen. Dit maakt de oplossing van 
LifeSight gebruiksvriendelijk en toegankelijk. LifeSight 
biedt deelnemers met slimme online tools inzicht in 
hun financiële situatie op de pensioenleeftijd en de 
mogelijkheid hier zelf invloed op uit te oefenen door 
te kiezen voor een andere beleggingsmix of bijsparen. 
Op die manier wordt een blokkade weggenomen 
voor mensen die moeilijk keuzes kunnen maken 
en voorheen geen of weinig inzicht hadden in hun 
toekomstig pensioeninkomen. 
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De spaarders
Persona’s als uitgangspunt voor 
spaarregelingen voor het pensioen

1  Waar in het rapport ‘zij’ staat, kan het ook worden vervangen door ‘hij’, en andersom.

Als onderdeel van het onderzoek Pensioen dat past is een 
aantal persona’s ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in 
de situatie van de werkende bevolking in Nederland als 
het gaat om financiën en sparen. Deze persona’s zijn in 
elk bedrijf te vinden. De verdeling over de vijf persona’s 
verschilt per werkgever. Een adviesbureau heeft veel 
Zelfstandige Zeno’s in dienst. Bij een productiebedrijf lopen 
waarschijnlijk meer Bezorgde Bernards rond. De persona’s 
kunnen zowel man als vrouw zijn. Grofweg bestaat elk 
bedrijf uit een combinatie van deze persona’s. De persona’s 
laten zien waardoor de besluiteloosheid omtrent sparen 
een rol speelt en waarom een goed gecommuniceerd en 
divers aanbod van (pensioen)spaarregelingen hieraan een 
eind kan maken.

Met iedereen praten

De persona’s zijn tot stand gekomen op basis van 
het onderzoek Pensioen dat past en zijn enigszins 
generaliserend. Bij het bepalen van de verschillende 
groepen spaarders waaruit een organisatie potentieel 
bestaat, wordt echter een stap in de goede richting gezet 
als het gaat om de erkenning van de tekortkomingen van de 
eenheidsworstcommunicatie en pensioenvoorzieningen. 

De persona’s laten zien dat mensen heel verschillend 
reageren op dezelfde informatie over een pensioenregeling 
of hun financiën, afhankelijk van hun levensstijl, inkomen 
en situatie. Terwijl het resultaat voor persona A kan zijn 
om te besluiten deel te nemen aan een spaarregeling voor 
pensioen, kan persona B ervoor kiezen niets te doen.

Om ervoor te zorgen dat elke persona in een bedrijf 
begrijpt welke opties er zijn en dat zij1 gaat deelnemen 
aan een spaarregeling die bij haar leven past, moeten 
verschillende tactieken worden toegepast. Voorbeelden 
van deze tactieken zijn een duwtje in de goede richting 
geven (nudging), weerstand bieden tegen verliezen 
en beïnvloeding (framing). Om dit te bereiken is het 
noodzakelijk dat werkgevers hun personeel begrijpen en 
doeltreffende communicatie toepassen om pensioensparen 
voor iedereen in het bedrijf aantrekkelijk te maken. Daarna 
kunnen andere maatregelen gestimuleerd worden (zoals 
controle en flexibiliteit) om na te gaan of de regeling werkt 
zoals die bedoeld is.

Over het onderzoek

Pensioen dat past

Hoe persoonlijke kenmerken of voorkeuren de vorm 
van het pensioenpakket behoren te bepalen.

LifeSight onderzocht in juni 2017 het gedrag van 
respondenten ten aanzien van het sparen voor 
pensioen. In samenwerking met onderzoeksbureau 
No Ties namen 2032 Nederlandse respondenten deel 
die werkzaam zijn bij organisaties met ten minste 100 
werknemers, buiten de overheid en publieke sector.
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Vinex Valerie

Demografische kenmerken en karakter

Vinex Valerie is een persoon van middelbare leeftijd. Zij is in 
veel gevallen een persoon met een mbo- of hbo-opleiding 
en heeft vaak een modaal salaris. Over het algemeen staat 
zij tevreden in het leven. Zij vindt het belangrijk om op de 
hoogte te zijn van zaken, om nieuwe dingen te leren in het 
leven en om kansen te grijpen die zich voordoen.

Relevante eigenschappen

Valerie heeft een lage risicobereidheid als het gaat om 
financiële zaken. Daarnaast heeft zij gemiddeld vertrouwen 
in haar capaciteit om financiële beslissingen te nemen. Zij 
is vrij neutraal in welke mate er flexibiliteit moet worden 
aangeboden in financiële producten en pensioen. Valerie 
koopt zo nu en dan luxe producten en trakteert zichzelf op 
iets wat zij niet per se nodig heeft, maar kan ook sparen 
voor iets wat zij graag wil hebben. Daarnaast heeft zij 
een gemiddeld vertrouwen in financiële instellingen en 
spreekt zij graag eerst met anderen over het nemen van 
belangrijke beslissingen.

Behoeftes

Valerie is gemiddeld financieel onderlegd en ziet het belang 
in van sparen. Zij spaart relatief veel, maar naar eigen 
inzicht nog niet genoeg. Actieve informatievoorziening op 
het gebied van sparen kan hierbij helpen. Een pensioen-
aanbieder kan hierin ondersteunen door haar actief te 
informeren over haar persoonlijke mogelijkheden om 
aanvullend te sparen (wat is de jaarlijkse bijspaarruimte, 
wat zou dit voor resultaat opleveren en hoe verhoudt zich 
dit tot het benodigd inkomen na pensionering). Zij wenst 
wel enkele keuzemogelijkheden op het gebied van sparen 
en pensioen, maar dit moet wel beperkt blijven. Valerie wint 
het liefst advies in voordat ze belangrijke financiële keuzes 
maakt. Integraal financieel advies is waardevol voor haar. 
Ook inzicht in wat mensen met een vergelijkbare leeftijd, 
status, belangen en andere relevante eigenschappen 
kiezen kan haar keuzestress verlagen. Gezien haar lage 
risicobereidheid is het van belang om goed uit te leggen wat 
de gevolgen hiervan kunnen zijn. Het liefst op een zo laag 
mogelijk abstractie niveau.  Een guided path van beperkte 
keuzes gekoppeld aan uitkomsten zou een goede oplossing 
kunnen zijn. 

Vier belangrijke karakteristieken

68% 
spaart voor korte termijn noodgevallen.

13% 
geeft aan uitstekende kennis en begrip te hebben met 
betrekking tot financiële mogelijkheden zoals sparen 
en investeren.

61% 
geeft de lage rente aan als grootste frustratie voor 
korte termijn sparen.

35% 
vermijdt financiële beslissingen door een gebrek aan 
kennis / informatie en ruim 28% door een gebrek aan 
vertrouwen.

Gemiddelde leeftijd: 42

Geslacht: Man (50%); Vrouw (50%)

Gemiddeld jaarsalaris (fulltime): €40.000

Thuiswonende kinderen: 50%

Werksituatie: Fulltime (60%); Parttime (40%)
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Zelfstandige Zeno

Demografische kenmerken en karakter

Zelfstandige Zeno is in veel gevallen een man van 
middelbare leeftijd. Hij is een relatief hoogopgeleid persoon 
met vaak een goede baan en relatief hoog salaris. Hij heeft 
een management rol en stuurt graag anderen aan.

Relevante eigenschappen

Zeno heeft, net als Valerie, een lage risicobereidheid als 
het gaat om financiële zaken. Daarnaast heeft hij veel 
vertrouwen in zijn capaciteit om informatie te verzamelen, 
investeringsmogelijkheden te evalueren en financiële 
beslissingen te nemen. Hij vindt sparen belangrijk en spaart 
vaak ook genoeg naar wat hij naar eigen inzicht zou moeten 
sparen. Hij wenst veel flexibiliteit te hebben in financiële 
producten en pensioenproducten. Daarnaast heeft hij veel 
vertrouwen in financiële instellingen.

Behoeftes

Zeno is financieel goed onderlegd en in staat zelf 
beleggingskeuzes te maken. Althans dat vindt hij zelf. De 
gevaren van overconfidence bias liggen hier op de loer. 
Overconfidence bias is een bewezen effect waarin het 
subjectieve vertrouwen van een persoon in zijn of haar 
eigen kunnen en kennis groter is dan de feitelijke situatie. 

Een pensioenproduct met veel keuzemogelijkheden 
waarbij een grote mate van keuzevrijheid en maatwerk 
wordt ervaren zonder dat Zeno wordt blootgesteld 
aan de risico’s van verkeerde beleggingsbeslissingen 
past bij deze persona. In pensioen context kan dit 
bijvoorbeeld door samen met Zeno zijn wensen en 
middelen in kaart te brengen. Via slimme tooling kan Zeno 
aangeven hoeveel pensioen hij nodig heeft, wanneer hij 
met pensioen wil en hoeveel pensioen hij op zijn minst 
wil ontvangen (als de beleggingen tegenvallen). Door 
middel van geautomatiseerde rekenmodellen wordt een 
beleggingsmix gepresenteerd die de kans op de gewenste 
eindsituatie probeert te realiseren. Daarnaast wenst Zeno 
te beschikken over keuzemogelijkheden en veel flexibiliteit 
bij het uitkeren van het pensioen. Gezien het feit dat hij over 
veel kennis van financiële zaken beschikt en hij daarnaast 
vaak vertrouwen heeft in financiële instellingen en in zijn 
werkgever, kunnen deze hem helpen met financieel advies 
dat dieper gaat dan bij de gemiddelde persoon.

Vier belangrijke karakteristieken

94% 
heeft vertrouwen in zijn capaciteit om belangrijke 
beslissingen te onderzoeken.

92% 
geeft aan te weten wanneer een financieel aanbod 
te mooi is om waar te zijn.

57% 
geeft aan enige tot volledige flexibiliteit te willen met 
betrekking tot de aanwending van de pensioenpot.

43% 
geeft aan te sparen voor het pensioen, náást de 
pensioenregeling bij de werkgever.

Gemiddelde leeftijd: 42

Geslacht: Man (65%); Vrouw (35%)

Gemiddeld jaarsalaris (fulltime): meer dan €50.000

Thuiswonende kinderen: 49%

Werksituatie: Fulltime (74%); Parttime (26%)
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Gemiddelde Gerda

Demografische kenmerken en karakter

Gemiddelde Gerda is een relatief oud persoon ten opzichte 
van de rest van de populatie en wat lager opgeleid dan 
gemiddeld binnen de totale populatie. Zij heeft veelal 
een parttime baan met een relatief laag salaris. Zij houdt 
niet van het nemen van risico's en gaat niet op zoek naar 
avontuur. Zij hecht weinig waarde aan kwaliteits- en 
merkproducten maar zal eerder voor een standaard 
product kiezen. Dure kleding en cosmetische producten zijn 
voor haar van ondergeschikt belang.

Relevante eigenschappen

Gerda heeft een lage risicobereidheid als het gaat om 
financiële zaken. Daarnaast heeft zij gemiddeld vertrouwen 
in haar capaciteit om financiële beslissingen te nemen. 
Zij vindt sparen belangrijk, maar ze koopt ook af en toe 
producten die ze graag wil hebben. Zij wenst weinig 
flexibiliteit in financiële producten en pensioenproducten. 
Daarnaast heeft zij gemiddeld vertrouwen in financiële 
instellingen en spreekt zij graag eerst met anderen over het 
nemen van belangrijke beslissingen.

Behoeftes

Gerda is over het algemeen wat lager opgeleid en beschikt 
niet altijd over voldoende financiële kennis. Laagdrempelige 
informatie over financiële zaken kan Gerda helpen bij 
het maken van belangrijke keuzes. Zodat Gerda op een 
positieve manier gestimuleerd wordt wat vaker na te 
denken over pensioen en keuzegedrag en zo een duwtje 
in de 'goede' richting krijgt. Dit soort nudging is met name 
effectief als je een nudge kunt koppelen aan persoonlijke, 
relevante en tijdige communicatie. Bijvoorbeeld een bericht 
over een aanvullende overlijdensverzekering voor haar 
partner nadat uit de pensioenadministratie blijkt dat Gerda 
is getrouwd. Gerda wil niet te veel flexibiliteit op het gebied 
van pensioen en wil het aantal keuzemogelijkheden daarom 
beperkt houden. Een relatief simpel pensioenproduct sluit 
het beste aan bij haar. 

Vier belangrijke karakteristieken

4% 
houdt ervan om risico’s te nemen.

67% 
geeft aan de huidige pensioenpremies niet te willen 
gebruiken voor de financiering van het eerste huis als 
dat een lager pensioen betekent.

75% 
geeft aan de vaste spaarbijdrage voor het pensioen 
bij de werkgevers ook zelf te gebruiken om te sparen 
voor het pensioen.

18% 
geeft aan ten aanzien van het pensioenkapitaal eigen 
beleggingskeuzes te willen maken.

Gemiddelde leeftijd: 46

Geslacht: Man (45%); Vrouw (55%)

Gemiddeld jaarsalaris (fulltime): €33.000

Thuiswonende kinderen: 54%

Werksituatie: Fulltime (48%); Parttime (52%)
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Avontuurlijke André

Demografische kenmerken en karakter

Avontuurlijke André is een man die gemiddeld wat jonger 
is dan de rest van de populatie en heeft nog relatief 
vaak thuiswonende kinderen. Hij heeft ten opzichte van 
de rest van de populatie vaak een fulltime baan met 
een bovengemiddeld salaris. Toch heeft hij relatief vaak 
schulden. André is een avontuurlijk persoon die geniet van 
het leven en houdt van merk- en kwaliteitsproducten en de 
laatste mode.

Relevante eigenschappen

André heeft een hoge risicobereidheid als het gaat om 
financiële zaken en vertrouwen in zijn eigen capaciteit om 
informatie te verzamelen en investeringsmogelijkheden te 
evalueren. Daarentegen twijfelt hij wel vaak bij het nemen 
van financiële beslissingen. André heeft moeite met sparen 
en doet vaak impulsieve aankopen. Hij geeft dan ook liever 
geld uit dan dat hij spaart voor de korte of lange termijn.

Behoeftes

Aangezien André vertrouwen heeft in zijn capaciteit om 
informatie te verzamelen en investeringsmogelijkheden te 
evalueren, raadpleegt hij veel informatiebronnen. Hij heeft 
echter moeite met keuzes maken. Hij denkt er vaak niet aan 
te sparen voor de lange termijn, dus actieve aansporing 
door onder andere de werkgever tot sparen voor pensioen 
is voor deze persoon van cruciaal belang. Een werkgever 
kan hierop inspelen door adviesgesprekken, workshops 
en/of inloopspreekuren te organiseren. Voor André is het 
belangrijk dat sparen een doel heeft, dus het helpt om 
hem actief te informeren over het benodigde spaargedrag 
voor een goed pensioen. André ziet liever meer flexibiliteit 
zodat hij de mogelijkheid heeft om zijn pensioenpremies 
geheel of gedeeltelijk uit te laten keren. Hij zou graag 
zijn pensioengeld inzetten voor andere manieren van 
vermogensvorming die aansluiten bij zijn levensfase, zoals 
bijvoorbeeld een deel van de premie gebruiken voor zijn 
hypotheeklasten. Een bijkomend voordeel daarvan is dat 
André dan de waarde van het pensioenbudget ervaart 
en zich meer bewust is van de aanzienlijke bedragen 
de hierin omgaan. De waardering van André voor de 
pensioenregeling van de werkgever neemt hierdoor toe. 

Het is van belang dat de pensioenuitvoerder in dit geval 
een geïntegreerd scala aan middelen kan bieden met 
online tooling, slimme nudging, persoonlijke begeleiding, 
workshops en advies. En dat de pensioenadministratie is 
ingericht op het verwerken van flexibile pensioenpremies 
op basis van persoonlijke keuzes. Ook is het van belangrijk 
om een goede default optie in te richten waarbij standaard 
voor pensioen wordt gespaard als er geen keuzes 
worden gemaakt.

Vier belangrijke karakteristieken

80% 
doet vaak dingen in een opwelling en 76% heeft de 
neiging om snel beslissingen te nemen.

76% 
raadpleegt een financieel adviseur, voordat financiële 
beslissingen worden genomen.

64% 
twijfelt over financiele beslissingen en 63% vindt het 
moeilijk de knoop door te hakken.

65% 
haalt meer voldoening uit het uitgeven van geld dan te 
sparen voor de lange termijn.

Gemiddelde leeftijd: 38

Geslacht: Man (71%); Vrouw (29%)

Gemiddeld jaarsalaris (fulltime): €40.000

Thuiswonende kinderen: 56%

Werksituatie: Fulltime (77%); Parttime (23%)
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Bezorgde Bernard

Demografische kenmerken en karakter

Bezorgde Bernard is van middelbare leeftijd en wat lager 
opgeleid dan gemiddeld. Hij staat vaak wat negatief in het 
leven, is niet tevreden over zijn levenstandaard en maakt 
zich zorgen over de toekomst. Hij is weinig avontuurlijk, 
staat niet graag in het middelpunt van de belangstelling en 
hecht weinig waarde aan kwaliteits- en merkproducten. 
Leidt het liefst een teruggetrokken bestaan zonder veel 
mensen om hem heen.

Relevante eigenschappen

Bernard heeft een lage risicobereidheid als het gaat om 
financiële zaken en weinig vertrouwen in zijn capaciteit bij 
het nemen van financiële beslissingen. Hij vindt sparen niet 
belangrijk en doet dat ook weinig. Bernard is vrij neutraal 
in welke mate er flexibiliteit moet worden aangeboden 
in financiële producten en pensioen. Daarnaast heeft 
hij weinig vertrouwen in financiële instellingen en zijn 
werkgever. Belangrijke financiële beslissingen neemt hij 
vaak op individuele basis.

Behoeftes

Omdat Bernard het belang van sparen niet inziet en er 
niet in is geïnteresseerd, is het belangrijk dat hij actief 
wordt aangespoord om te sparen. Hij zal zelf weinig doen 
met traditionele informatiebronnen. Door Bernard een 
voorbeeld te laten zien van iemand die wel maandelijks 
genoeg spaart met daarbij de voordelen op de lange 
termijn, kan hij inzicht krijgen in de voordelen van sparen 
en wat dit op lange termijn oplevert. Hierdoor kan Bernard 
zijn spaargedrag veranderen. Laagdrempelige educatie zou 
hem dus verder helpen. 

Bernard zal waarschijnlijk geen interesse hebben om 
actief aan de slag te gaan met zijn pensioenopbouw, 
keuzes te maken en veel informatie te delen met zijn 
pensioenuitvoerder. Voor Bernard zijn standaard 
oplossingen noodzakelijk. Bijvoorbeeld een goede 
slimme standaard beleggingsmix die idealiter zo goed 
mogelijk de zorgplicht invult. Op basis van het ‘ken uw 
klant’ principe dient de beleggingsoplossing zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke kenmerken 
van de persoon. Omdat Bernard vaak niet bereid is of de 
moeite neemt om vragen omtrent zijn persoonlijke situatie 
en risicobereidheid te beantwoorden dient er geput te 
worden uit relevante data in de pensioenadministratie die 
op voorhand beschikbaar zijn. De standaard beleggingsmix 
wordt geautomatiseerd vastgesteld op basis van het 
risicodraagvlak van de betreffende persoon. Ook dient de 
beleggingsmix automatisch aangepast te worden als de 
persoonlijke situatie van Bernard verandert zodat hij er 
geen omkijken naar heeft.

Vier belangrijke karakteristieken

18% 
vertrouwt banken om geld te bewaren

22% 
spaart voor iets dat hij wil hebben, 50% spaart niets 
tot maximaal 2% van de inkomsten per jaar 

14% 
heeft vertrouwen in zijn capaciteit financiële 
beslissingen te onderzoeken.

15% 
geniet nu meer van het leven, in plaats van zich zorgen 
te maken over de toekomst.

Gemiddelde leeftijd: 41

Geslacht: Man (62%); Vrouw (38%)

Gemiddeld jaarsalaris (fulltime): €39.000

Thuiswonende kinderen: 54%

Werksituatie: Fulltime (67%); Parttime (33%)
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Hoe sparen mensen 
in Nederland 
Een nieuw onderzoek naar pensioenen 
en pensioensparen bij de werkgever

Pensioen dat past is gebaseerd op een nieuw 
diepteonderzoek onder een representatieve 
dwarsdoorsnede van de werkende bevolking in Nederland. 
Dit onderzoek gaat dieper in op gedrag en besluitvorming 
met betrekking tot sparen. In het rapport wordt 
onderzocht waarom een keuzeparadox besluiteloosheid 
veroorzaakt, hoe spaarkeuzes negatief beïnvloed worden 
door weerstand tegen verliezen en hoe werkgevers het 
vertrouwen van hun werknemers kunnen vergroten door 
de pensioenbetrokkenheid te veranderen. Dit kunnen 
werkgevers realiseren door een heldere presentatie 
van het pensioeninkomen op pensioenleeftijd en door 
werknemers te wijzen op de mogelijkheden die zij hebben 
om dit pensioeninkomen aan te passen. Dit maakt het 
voor werknemers makkelijker om beslissingen te nemen, 
ongeacht kennis, ervaring of tijd. 

Pensioen dat past is een rapport naar aanleiding van een 
onderzoek naar de vraag hoe werkenden in Nederland 
denken over sparen voor de oude dag, de beslissingen 
die zij nemen (of vaak juist niet nemen), de uitdagingen die 
verbonden zijn aan de regelingen voor pensioenpremies 
voor werknemers en wat daaraan te doen is. Hieruit blijkt 
over het algemeen een gebrek aan kennis en informatie 
omtrent financiële beslissingen en dat mensen meer 
waarde hechten aan geld uitgeven op de korte termijn 
dan sparen voor de lange termijn. Kortom, er wordt 
weinig nagedacht over en stilgestaan bij de gevolgen voor 

de lange termijn. Een kleine meerderheid, 51% van de 
respondenten, geeft aan zich in geringe of meerdere mate 
zorgen te maken over het langetermijnsparen en 43% van 
de respondenten denkt ook dat deze lange termijn zorgen 
zich niet vanzelf oplossen en dat zij zelfs niet in staat zijn 
zichzelf financieel te onderhouden. Dit geeft de noodzaak 
aan van een gebruikersvriendelijke, toegankelijke en 
inzichtelijke pensioenoplossing, zodat werknemers hier al in 
een vroeg stadium op kunnen inspelen.

In dit rapport wordt beschreven hoe verschillende 
consumentengroepen op zeer verschillende manieren 
denken en handelen als het gaat om toekomstige 
consumptie en spaargedrag ten behoeve daarvan. De 
geïntroduceerde set persona’s maakt het mogelijk dat het 
gesprek over spaargedrag gerichter en met meer oog voor 
de kenmerken van de werknemer kan verlopen. Bovendien 
blijkt uit het onderzoek dat er een nieuwe manier van 
communicatie nodig is om werknemers in beweging te 
krijgen en eenvoudig beslissingen te laten nemen omtrent 
het inkomen op pensioenleeftijd. Werkgevers kunnen een 
verantwoordelijke en actieve rol in spelen in het financiële 
welzijn van hun werknemers en het sparen voor pensioen.
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Belangrijkste bevindingen
Het spaargedrag in Nederland begrijpen

Pensioen paradox

Van de respondenten van Pensioen dat past zegt 46% 
vertrouwen te hebben in hun eigen oordeel over financiële 
beslissingen, 44% denkt te weten welke vragen ze moeten 
stellen en 55% weet wanneer een financieel aanbod 
te mooi is om waar te zijn. Er zijn wel echter wel grote 
verschillen in percentages tussen de consumentengroepen 
waar te nemen, wanneer gevraagd wordt of een financieel 
aanbod te mooi is om waar te zijn (zie figuur 1). Een 
voorbeeld van een financieel aanbod dat te mooi is om 
waar te zijn is een deposito met 20% rente op jaarbasis. 

Over de gehele linie, en opvallend genoeg dus ook onder 
de consumentengroep Zelfstandige Zeno is het paradoxaal 
dat de algemene spaarbereidheid voor pensioenen onder 
Nederlanders laag blijft en dat veel mensen verkeerde 
of juist helemaal geen keuzes maken2. Een mogelijke 
oorzaak van deze lage spaarbereidheid is dat Nederlandse 
werknemers afhankelijk zijn van de pensioenregeling van 
hun werkgever, waardoor zij zonder een keuze te hoeven 
maken al relatief veel sparen. Door deze verplichte manier 
van sparen wordt de noodzaak van nadenken en het maken 
van beslissingen over sparen minder (van Rooij, Lusardi, & 
Alessie, 2011). De vraag is echter in hoeverre werknemers 
zouden sparen als deze verplichtstelling zou afnemen, en 
hoe werknemers in een dusdanig scenario kunnen worden 
gemotiveerd om te sparen. Dit wordt verder behandeld 
in de paragraaf “Help werknemers in Nederland keuzes 
te maken”.

Het overmatige vertrouwen van respondenten (46%) in 
het eigen oordeel over financiële beslissingen is een vaak 
waargenomen eigenschap in de gedragseconomie en kan 
een verklaring zijn voor het verschil tussen de beoordeling 
van respondenten van hun eigen vaardigheden en de 
keuzes die zij daadwerkelijk maken. Uit de gegevens in het 
rapport blijkt ook dat het vertrouwen op het punt van de 
besluitvorming aanzienlijk afneemt, wat suggereert dat er 
sprake is van een afname van het zelfvertrouwen op het 
moment dat er een beslissing moet worden genomen.

2Slechts 27% van de respondenten vindt sparen belangrijk en spaart zoveel mogelijk.

Gebrek aan kennis

Hoewel veel respondenten beweren dat ze vertrouwen 
hebben in het eigen oordeel over financiële beslissingen, 
zijn er maar weinig die aangeven over voldoende kennis te 
beschikken. Meer dan een derde van alle respondenten 
zegt weinig of geen kennis en begrip te hebben van 
sparen voor pensioen of dat hun kennis veel ruimte biedt 
voor verbetering (38%). Dit gebrek aan kennis hangt in 
grote mate samen met het gebrek aan vertrouwen dat 
respondenten hebben in bronnen van financiële informatie, 
wat in de paragraaf ‘Het knelpunt’ nader wordt besproken.

Keuze en rondkijken

Voordat ze hun keuze maken, zijn mensen gemiddeld van 
plan om drie financiële producten te bekijken voor de korte 
termijn en vier producten voor de lange termijn. Gezien 
eerder onderzoek waarin het gebrek aan 'rondkijken' bij 
financiële diensten naar voren kwam, zijn dergelijke cijfers 
een gezond streefniveau. De wens om rond te kijken moet 
echter niet verward worden met een voorkeur voor veel 
keuzemogelijkheden. Te veel keuze en complexiteit kunnen 
leiden tot besluiteloosheid. 

Dat keuzemogelijkheden te ingewikkeld en verwarrend zijn, 
is ook één van de veelgenoemde drempels voor het nemen 
van financiële beslissingen. Gezien de natuurlijke neiging 
van mensen om lastige keuzes uit te stellen en te kiezen 
voor de makkelijke weg, is niets doen bij een overdaad aan 
opties zeer begrijpelijk. Vereenvoudigd en begeleid kiezen, 
wat gedragseconomen een effectieve 'keuzearchitectuur' 
noemen, kan duidelijk een belangrijke rol spelen bij de 
aanpak van besluiteloosheid.
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46%

92% Consumentengroep: 
Vinex Valerie

Figuur 1. Ik weet het wanneer een financieel aanbod te mooi is om waar te zijn.
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47%

65%

16%



13     LifeSight. Pensioen dat past

Het heft in eigen hand

Bijna de helft (47%) van de respondenten in Pensioen dat 
past geeft aan enige mate van flexibiliteit tot volledige 
flexibiliteit te willen in hun pensioenopties (zie figuur 2). 
Over het algemeen zien jonge mensen meer voordelen 
in flexibiliteit om pensioenbijdragen voor andere 
doeleinden te kunnen gebruiken dan uitsluitend de 
financiering van het pensioen. Daarentegen geeft 32% 
de voorkeur aan geen flexibiliteit; deze mensen hechten 
duidelijk meer waarde aan een meer vastgestelde 
benadering. Gekeken naar de samenhang van de 
genoemde percentages met betrekking tot keuzes en 
opleidingsniveau, tekent zich een helder beeld af waar 
winst valt te behalen voor bedrijven. Daarbij zullen zij de 
informatie moeten verstrekken waar mensen behoefte 
aan hebben, de opties bieden die voor hen wenselijk zijn 
en hen begeleiden bij het nemen van de juiste beslissing.

Weerstand tegen risico's

De respondenten in het onderzoek hebben grote weerstand 
tegen risico's, misschien wel meer dan voorspeld kan 
worden op basis van inzichten van gedragseconomen. Een 
meerderheid (52%) is het eens met de stelling 'Een veilige, 
risicoloze omgeving is belangrijk voor mij, zelfs als dit een 
lagere opbrengst betekent', terwijl slechts 11% het daarmee 
oneens is. Dit betekent een opvallend sterke voorkeur voor 
risicovrij sparen. Daarentegen zijn er wel grote verschillen 
tussen de consumentengroepen op te merken met 
betrekking tot de houding tegenover risico’s (figuur 3).
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Figuur 3. Ikhou van risico's nemen.

Consumentengroep: 
Zelfstandige Zeno

Consumentengroep: 
Gemiddelde Gerda

Consumentengroep: 
Avontuurlijke André

Consumentengroep: 
Bezorgde Bernard4%

75%

14%

50% 

40%

30%

20%

10%

0%

32% 33%

Geen flexibiliteit - een 
pensioenbijdrage is precies 
wat ik nodig heb om te 
sparen voor pensioen

Figuur 2. In hoeverre wit u dat het sparen voor uw pensioen flexibel is?

Enige flexibiliteit - ik wil 
de keuze hebben om mijn 
pensioenpot voor andere 
doelen aan te wenden dan 
alleen mijn pensioen

Volledige fleibiliteit - ik zou 
liever toegang hebben tot 
mijn pensioenpot wanneer 
ik wil

14%

21%

Weet ik niet
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Het knelpunt
Sparen en besluiteloosheid

Een besluit nemen vergt tijd, motivatie, 
informatie, begrip en vertrouwen. Als het gaat om 
spaargedrag beschikken helaas weinig of zelfs 
geen van de consumentengroepen in voldoende 
mate over deze eigenschappen. Dit leidt ertoe dat 
er verkeerde beslissingen genomen worden en 
dat veel werknemers geneigd zijn ofwel te weinig 
te sparen of zelfs geheel niets.

De analyse geeft aan dat in bijna een kwart (23%) van de 
gevallen besluiteloosheid ten aanzien van sparen voor 
pensioen wordt veroorzaakt door een gebrek aan kennis 
en/of informatie.

In de volgende paragrafen worden de oorzaken van 
besluiteloosheid beschreven en worden oplossingen 
aangedragen.

Wat is er te koop?

Pensioen dat past laat zien dat mensen, naast een 
traditionele pensioenregeling waaraan 92% deelneemt, op 
de volgende manieren sparen: middels een spaarrekening, 
banksparen of lijfrente, aandelen en opties, een woning 
kopen om te verhuren of op andere wijze. In brede zin 
komen de financiële producten of diensten die mensen 
gebruiken direct overeen met hun primaire redenen voor 
sparen. De primaire redenen waarvoor mensen sparen zijn 
te zien in figuur 5.

86%

21%

18%

3%

2%

8%

Spaarrekening(en)

Banksparen of lijfrente

Aandelen en opties

Woning kopen om te verhuren

Anders

Geen / ik spaar niet

Figuur 4. Meest populaire manieren om te sparen (multi response)
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Wanneer de manier van sparen overeenkomt met het 
spaardoel, lijkt op het eerste gezicht alles in orde. Vanuit 
gedragseconomisch perspectief is het geen verrassing om 
te zien dat vakanties het populairste spaardoel zijn en dat 
spaarprioriteiten voor de langere termijn lager op het lijstje 
staan. Mensen zijn het meest bereid om huidige uitgaven 
op te geven als ze daarvoor op korte termijn een duidelijke 
beloning zien. De motivatie om te sparen neigt af te nemen 
als het resultaat minder zeker is en verder in de toekomst 
ligt, voornamelijk door een fenomeen dat bekend staat 
als 'hyperbolic discounting'. Dit leidt ertoe dat mensen 
beloningen op de lange termijn minder waarderen.
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Figuur 6. Sparen voor korte termijn noodgevallen (zoals een kapotte CV-ketel)
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Figuur 7. Teveel keuzes

Teveel keuze

Te weinig keuze
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54%

39%

32%

27%

27%

19%

11%

11%

11%

10%

7%

5%

4%

4%

5%

Voor korte termijn noodgevallen

Vakantie

Het verbeteren / verbouwen van mijn huis

Voor mijn pensioen

Een auto / motor kopen

Om de opleiding van mijn kinderen te betalen

Om een huis te kunnen kopen / te kunnen verhuizen

Om mijn kinderen te helpen met kopen van een huis

Voor een (wereld)reis / backpaken

Om wat na te kunnen laten aan mijn kinderen

Voor festivals / optredens / concerten

Niets / ik spaar niet voor de toekomst

Vrije tijd om kinderen krijgen

Anders

Voor mijn huwelijk

Om mijn opleiding te kunnen betalen

Figuur 5. Grootste motivaties om geld te sparen

Gelet op de voorkeur voor onmiddellijke beloning is het 
bemoedigend dat 32% van de respondenten pensioen 
opgeeft als motief voor sparen (figuur 5).

Er doen zich echter problemen voor wanneer mensen 
een beslissing moeten nemen over een product zoals 
bijvoorbeeld een pensioen- of spaarrekening om dat 
pensioendoel te bereiken. Zoals figuur 7 illustreert, 
denkt 20% tot 25% van de respondenten dat er te veel 
keuzeaanbod is in sparen voor pensioen, banksparen of 
lijfrente en sparen op een normale spaarrekening en dat dit 
hun besliscapaciteit beperkt.

Wanneer er te veel keuzemogelijkheden zijn, is een 
mogelijke oplossing om informatie te verstrekken, en 
die waar mogelijk aan te vullen met gezaghebbende, 
gedetailleerde en persoonlijk relevante adviezen. Belangrijk 
hierbij is te erkennen dat elke werknemer anders is en de 
communicatie per persoon hierop aan te passen.

Een dergelijke benadering is echter kostbaar en afhankelijk 
van het vertrouwen van spaarders in de adviesbron, hun 
interesse in de informatie en het zelfvertrouwen om een 
beslissing te nemen. In een aanzienlijk aantal gevallen zal 
deze benadering van informatie en/of advies daardoor 
niet werken.

Zoals uit figuur 5 en 6 
blijkt, gebruiken mensen 
voornamelijk spaarrekeningen 
voor de korte termijn (vakanties 
en noodgevallen zoals een 
kapotte CV ketel) terwijl 
risicovollere investeringen 
(in aandelen en te verhuren 
eigendommen) iets 
achterblijven.3

3Het sparen voor korte termijn noodgevallen verschilt wel per consumentengroep, zoals in figuur 6 te zien is.
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4https://www.willistowerswatson.com/nl-NL/insights/2017/07/Resultaten-werkgeversonderzoek-de-toekomst-van-pensioen

Kennis en informatie

Zoals al eerder in dit rapport is aangegeven, bestaan 
er aanzienlijke kennishiaten als het gaat over sparen. 
Hoewel het als positief gezien kan worden dat gezamenlijk 
39% van de respondenten gebruikmaakt van financiële 
advieswebsites en vergelijkingswebsites om op de hoogte 
te blijven, heeft geen enkele financiële informatiebron 
een hoog vertrouwensniveau (figuur 8). Opzienbarend 
en zorgwekkend is het om op te merken dat van de 
respondenten slechts 13% op de hoogte blijft van financiële 
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Banken (online)
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Geen van bovenstaande

Familieleden

Nationale kranten / tijdschriften

Sociale media

Geld advies websites

Werkgever / organisatie

Financiële bijlages / tijdschriften

Onafhankelijk financieel adviseurs

Banken (kantoor)

Blog / online artikelen

Anders

Figuur 8. Gebruikte en meest betrouwbare bronnen om op de hoogte te blijven van 
financiële zaken (multi response)

op de hoogte blijven

meest betrouwbaar

zaken middels de werkgever en dat maar 7% de informatie 
van de werkgever als betrouwbaar bestempelt. Op dit 
punt is dus nog wel werk te verrichten voor de werkgever. 
Ditzelfde beeld komt ook naar voren uit de resultaten van 
het werkgeversonderzoek De toekomst van pensioen, 
uitgevoerd door Willis Towers Watson in 20174 waarin maar 
liefst 30% van de werkgevers aangeeft van mening te zijn 
dat er voor werkgevers een verplichte rol zou moeten zijn 
op gebied van financiële planning voor werknemers.
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Kennis en informatie

De problemen als gevolg van een gebrek aan informatie 
komen bovenop de overdaad aan keuzes en dragen bij aan 
de besluiteloosheid. Dit alles heeft een nadelig effect op de 
manier waarop mensen sparen (figuur 10).

23%

21%

20%

15%

Gebrek aan kennis / informatie over het onderwerp

Gebrek aan vertrouwen in financiële instellingen

Gebrek aan tijd

Gebrek aan ervaring in het nemen van financiële beslissingen

Figuur 9. Belemmeringen bij het nemen van financiële beslissingen (multi response)

Figuur 10. Kijk op sparen

9%

27%

64%

Sparen is niet zo 
belangrijk voor mij en 
ik geef mijn geld liever 
uit aan de dingen die 
ik nu wil

Sparen is belangrijk 
voor mij ik spaar 
zoveel mogelijk

Ondanks dat sparen 
belangrijk voor mij 
is, geef ik graag 
mijn geld uit aan de 
dingen die ik wil

Besluiteloosheid

Van de respondenten uit Pensioen dat past geeft 25% aan 
vaak te worstelen bij het nemen van financiële beslissingen. 
Dit ondanks het relatief hoge niveau van vertrouwen in de 
eigen intuïtie voor aanbiedingen (55%) en het onderzoeken 
van financiële beslissingen(53%). Dit is een knelpunt in het 
proces van eerste onderzoek tot het uiteindelijk gebruik 
van een product. Maar belangrijker nog, hier treedt de 
besluiteloosheid op. 

In plaats van een lastige, tijdrovende en mogelijk 
verwarrende beslissing te nemen, nemen mensen 
helemaal geen besluit. Ze schuiven de te nemen beslissing 
steeds verder voor zich uit. Als gevolg daarvan maakt 51% 
zich zorgen over sparen voor de lange termijn en verwacht 
46% dat dit op de lange termijn vanzelf wel goed komt. 
Zoals figuur 10 laat zien geven de meeste mensen (64%) 
ook toe dat sparen een secundaire financiële zorg is.
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De blokkades wegnemen

Helaas is de besluiteloosheid voor degenen die 
geïnteresseerd zijn in initiatieven voor sparen voor 
pensioen, niet gemakkelijk te overwinnen. Niet in de laatste 
plaats omdat dit wordt versterkt door gedragseconomische 
kenmerken, zoals de neiging om vast te houden aan de 
status quo of om keuzes uit te stellen. Automatische 
deelname heeft momenteel relatief weinig uitstappers, 
omdat het de  gedragseconomische kenmerken omzeilt.

De uitdaging zit dan ook in het vinden van manieren 
om het nemen van beslissingen mogelijk te maken en 
tegelijkertijd de angsten en zorgen te verminderen die 
de besluiteloosheid veroorzaken. Een van de eerste 
dingen die in overweging moet worden genomen is of 
keuzemogelijkheden een positief of negatief effect hebben 
op het nemen van beslissingen. Over het algemeen geldt 
dat mensen willen kunnen kiezen en op heel veel gebieden 
wordt de moderne consument daarin op zijn wenken 
bediend. Hoewel het prima is om keuze te hebben qua 
restaurants, voedselmerken en huishoudelijke apparatuur is 
er veel voor te zeggen dat keuze niet altijd een goede zaak 
is voor beslissingen met betrekking tot sparen of financiën.

Keuzemogelijkheden leiden vaak tot meer verwarring en 
besluiteloosheid. Hoewel het uitstellen van een relatief 
onbelangrijke beslissing zoals welke auto gekocht 
moet worden ook gevolgen kan hebben op financieel 
gebied, is dat dus nog niets vergeleken met de impact 
van besluiteloosheid als het gaat om de toekomstige 
financiële situatie. 

Mensen kunnen wel zeggen dat ze keuzemogelijkheden 
willen hebben, maar wat ze echt nodig hebben is 
begeleiding. Gedragseconomen zeggen dat ze zouden 
profiteren van een duwtje in de juiste richting, een 
zogeheten ‘nudge’, door de keuze op een bepaalde manier 
gepresenteerd te krijgen. 

 
Mijn geld, mijn toekomst

Naast de overvloedige keuzemogelijkheden speelt de angst 
voor verlies ook een hoofdrol bij de besluiteloosheid onder 
spaarders en potentiële spaarders. Uit het onderzoek blijkt 
dat 52% van de mensen een risicovrije spaaromgeving 
belangrijker vindt dan financieel resultaat en 57% zou 
niet overwegen om te investeren in iets wat risicovol lijkt. 
Hierin zijn wel verschillen tussen de consumentengroepen 
op te merken; de consumentengroepen Avontuurlijk 
André (75%) en Zelfstandige Zeno (49%) zijn op zoek 
naar rendabele manieren om geld te investeren, waar 
consumentengroepen Gemiddelde Gerda en Bezorgde 
Bernard dit absoluut niet doen.

Gezien de recente verhalen in de media over vijandige 
overnames door buitenlandse partijen van Nederlandse 
multinationals met bijbehorende baanonzekerheid en een 
schommelende (en toch nog vaak dure) huizenmarkt, is 
het sentiment over risico logisch. Aangezien de weerstand 
tegen risico's de afgelopen jaren naar verwachting niet is 
afgenomen, moeten werkgevers zich ervan bewust zijn dat 
minder werknemers bereid zullen zijn om deel te nemen 
aan pensioenregelingen die ze niet helemaal begrijpen en 
die tientallen jaren geen resultaat opleveren. Werkenden 
die nog geen huis bezitten geven juist voorrang aan sparen 
voor de aankoop van een eigen woning. 

De weerstand tegen verlies, erg bekend bij 
gedragseconomen, vormt een aanzienlijke hindernis op het 
gebied van pensioenen en langetermijnsparen.

 
Gevolgen voor het vertrouwen

Werkgevers die proberen meer werknemers te 
laten deelnemen aan spaarregelingen kunnen een 
verschil maken. 

Uit gedragsonderzoek blijkt dat vertrouwen een belangrijke 
probleemoplossende factor is. Mensen negeren vaak 
meer gedetailleerde evaluaties en beslissen primair op 
basis van degene die zij vertrouwen. Als het ontbreekt aan 
vertrouwen, is het goed mogelijk dat er geen beslissing 
wordt genomen, vooral als een knelpunt met betrekking tot 
het vertrouwen moet worden weggenomen.

Wie hiervoor bewijs zoekt, hoeft slechts te kijken naar 
dit onderzoek. Gebrek aan vertrouwen is de op één 
na belangrijkste factor bij besluiteloosheid. Hoewel de 
meeste mensen hun werkgever redelijk vertrouwen, ziet 
slechts 7% zijn werkgever de betrouwbaarste bron van 
financiële informatie.

Werkgevers kunnen een positieve rol spelen bij sparen voor 
pensioen maar dit zou gemakkelijker zijn als werknemers 
er meer op zouden vertrouwen dat werkgevers goede 
informatie en begeleiding verstrekken. Door het geven 
van meer gepersonaliseerd, gedetailleerd en tijdig advies 
en informatie over pensioenen en spaaropties kunnen 
zij deze belemmering wegnemen. Hierdoor kunnen hun 
werknemers uiteindelijk betere keuzes maken en het juiste 
bedrag op de juiste manier besparen.
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Tekortkomingen
De financiële gevolgen van verschillen in leeftijd en levensstijl 

In het onderzoek Pensioen dat past komen 
manieren naar voren om beter te kunnen 
sparen. De realiteit is echter dat problemen 
met betrekking tot vertrouwen, risico, financiële 
prioriteiten en besluiteloosheid zorgen voor een 
aanmerkelijk verschil tussen het bedrag dat 
mensen zouden moeten sparen en het bedrag 
dat ze werkelijk sparen.

Dit is van groot belang voor werkgevers. De AOW, de basis 
oudedagsvoorziening vanuit de Nederlandse overheid, 
is eenvoudigweg onvoldoende om van te leven voor de 
meeste mensen. Een gebruiksvriendelijk, toegankelijk en 
inzichtelijk overzicht van de pensioeninkomsten en de 
lasten op pensioenleeftijd, die een werknemer naar eigen 
inzicht kan aanpassen, kan een goede oplossing zijn om al 
vroeg in te spelen op de pensioeninkomsten die nodig zijn 
om de lasten op pensioenleeftijd te kunnen dragen. 

Enige tot volledige flexibiliteit ten opzichte van toegang 
tot de AOW-uitkering is volgens bijna 80% van de 
respondenten gewenst (zie figuur 12) en als de mogelijkheid 
er is voor een flexibele AOW-uitkering zou maar liefst 39% 
van de respondenten de AOW leeftijd vervroegen (zie figuur 
13), ook al wordt de jaarlijkse uitkering daardoor lager.

Pas op voor de kloof

Naast hun pensioenen sparen mensen gemiddeld 3% 
minder per jaar dan ze vinden dat ze moeten sparen (6% 
tegenover de ideale 9%). Dit zijn relatief lage percentages, 
maar uitgedrukt in geld worden ze veel significanter. 
Iemand die per jaar €2.200 spaart, zou eigenlijk €3.300 
moeten sparen. Over meerdere decennia loopt dit bedrag 
cumulatief op tot een punt waarop het nadelige gevolgen 
heeft voor één of meerdere aspecten van het leven van die 
persoon. Van de mogelijkheid om een huis te kopen in een 
hogere prijsklasse, tot de mogelijkheid om mindere tijden 
door te komen of om prettig te leven na de pensionering.

Het is misschien geen verrassing dat kosten voor 
levensonderhoud (39%), hypotheeklasten (39%) 
en afbetalingen van persoonlijke leningen (10%) de 
mogelijkheden om te sparen het meest beperken (figuur 14) 
en bijdragen aan de spaartekorten.
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Figuur 12. In hoeverre wit u dat de leeftlijd waarop u toegang krijgt tot uw 
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Waarom zou je überhaupt sparen?

De invloed van de werkgever

Werkgevers zijn natuurlijk beperkt in hun mogelijkheden 
om sparen te stimuleren. Hoewel veel werkgevers een 
(pensioen)spaarregeling bieden en deelname daaraan 
stimuleren, suggereert Pensioen dat past dat de huidige 
aanpak niet werkt.

De keuzearchitectuur voor werknemers leidt niet tot het 
juiste spaargedrag, maakt geen einde aan besluiteloosheid 
en maakt het te makkelijk om niets te doen en geen 
beslissingen te nemen. Daarom heeft (ruim) een kwart van 
alle werkenden ‘weinig of geen belangstelling voor waar 
ze sparen’, zowel voor de korte (30%) als voor de lange 
termijn (25%).

Het zou gemakkelijk zijn om dit gedrag af te doen als 
luiheid of onachtzaamheid. In werkelijkheid weerspiegelt 
dit echter de menselijke aard. Deze gedragskenmerken 
worden versterkt door het feit dat de beperkte hoeveelheid 

aangeboden spaarmogelijkheden niet goed is voor 
werkenden, met name voor mensen die huisvesting als 
prioriteit zien. Zij zijn dus niet bereid om te betalen voor 
een spaarregeling waarbij hun geld vier of vijf decennia 
lang vastzit.

Werkgevers kunnen de manier waarop hun werknemers 
sparen beïnvloeden door de communicatie te 
personaliseren en te laten aansluiten bij de wensen van 
het deelnemersbestand. Vragen als waarom en waarin 
willen mensen hun geld investeren spelen hierin een 
belangrijke rol. Werkgevers kunnen hierop inspelen door 
gebruikersvriendelijke, toegankelijke en inzichtelijke 
oplossingen aan te bieden met betrekking tot de 
pensioeninvesteringen van werknemers.
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Het nieuwe spaartijdperk
Hoe werkgevers de toekomst van sparen kunnen veranderen

In de paragrafen 'Het knelpunt' en 
'Tekortkomingen' in dit rapport werd de 
besluiteloosheid bestudeerd die verregaande 
invloed heeft op sparen en hoe het gedrag en 
de motivatie van werknemers die niet meer 
synchroon lopen met de spaarpakketten op 
de werkplek hieraan bijdragen. Nu is het tijd 
om na te gaan hoe werkgevers een positieve 
invloed kunnen uitoefenen op het financiële 
leven van hun werknemers en hoe zij de situatie 
kunnen verbeteren.

Wanneer werkgevers de gedragskenmerken herkennen 
die sparen kunnen stimuleren of juist belemmeren, kunnen 
zij gaan nadenken over hoe zij persoonlijke communicatie 
en begeleiding kunnen inzetten om de besluiteloosheid 
te doorbreken en sparen weer nieuw leven in te blazen. 
Aan de hand van de resultaten van onderzoeken naar 
sociaaleconomische situaties en levensstijl en naar het 
sentiment met betrekking tot het doel van sparen, kunnen 
ze daarna bedenken welke spaaropties geschikt zijn voor 
hun werknemers.

Een veranderende spaarwereld

Waar mensen vroeger voordat ze met pensioen gingen 
gedurende een vaste periode werkten voor slechts 
één of een paar bedrijven, zijn werkende levens nu 
drastisch veranderd.  

In plaats van voor een paar bedrijven, werken we nu voor 
wel zeven of meer verschillende organisaties. Volgens 
onderzoek van het CBS, wordt het tegenwoordig normaal 
gevonden om niet langer dan 3 tot 5 jaar voor een bedrijf 
te werken. Dit geldt voor de groep mensen tot 35 jaar5. 
Daarnaast verloopt de pensionering vaak gefaseerd, door 
geleidelijk minder te werken in plaats van een 'abrupte stop'. 

Tegelijkertijd hebben veel mensen moeite om hun weg te 
vinden op de huizenmarkt en mensen met kinderen moeten 
vaak ook denken aan de financiering van de opleiding van 
hun kinderen of de aankoop van een huis in de toekomst.

Vanwege deze grote veranderingen in de leef- en werkwijze 
van de Nederlanders, moet flexibiliteit een natuurlijk 
onderdeel zijn van hun spaartoekomst. Het speelt in op de 
kernvraag naar keuze, maar - en dat is cruciaal - vertraagt 
die niet. Flexibiliteit in sparen komt pas nadat een keuze is 
gemaakt. In plaats van geen beslissing te nemen, gaat het 
erom hoe de resultaten van de genomen beslissing het best 
benut kunnen worden.

Wanneer gevraagd wordt naar hoe de respondenten 
aankijken tegen het eigen pensioenkapitaal geeft 32% aan 
zelf beleggingskeuzes te willen maken ten opzichte van 
30% van de respondenten die dit niet zien zitten (figuur 15).

5Bron data van het CBS, artikel: https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2013/48/2013-12-01-b15-art.pdf
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Beloning, geen risico

Ondanks de algemene behoefte aan flexibiliteit zullen 
werknemers blijven zoeken naar spaarregelingen die een 
bepaalde mate van zekerheid bieden.

Zoals eerder is aangegeven in dit rapport bestaat er een vrij 
sterke afkeer voor risico bij de respondenten, zelfs wanneer 
een lager risico een lagere opbrengst betekent 
(figuur 16 en 17).

Spaaroplossingen

Nu uit onderzoek en gedragsanalyses blijkt dat er veel 
verschillende spaarprioriteiten zijn per leeftijdsgroep en 
levensstijl, is er een duidelijke noodzaak voor het aanbieden 
van alternatieve modellen voor pensioensparen bij de 
werkgever die meer behelzen dan pensioen alleen. Omdat 
het evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid zo cruciaal is, 
moeten werkgevers deze alternatieven zorgvuldig afwegen.

Voordelen voor de werkgever

Het spreekt voor zich dat een goede werkgever 
de belangen van zijn personeel altijd voorop stelt. 
Daarom bestaan er collectieve pensioenregelingen 
en bijspaaropties voor werknemers. Het levert voor 
werkgevers zelf echter ook voordelen op als werknemers 
(voldoende) kunnen sparen.

Uit Pensioen dat past blijkt dat 5% van de mensen vindt dat 
geldzorgen hen ervan weerhouden om optimaal te kunnen 
werken. Wat het gedrag betreft, betekenen een goede 
pensioen- en woonvoorziening dat mensen zich prettig 
voelen over pensionering op het juiste moment, in plaats 
van te blijven werken omdat weggaan of pensionering zeer 
nadelig zou zijn voor hun levensstijl.

Voorlopers

Werknemers vinden secundaire arbeidsvoorwaarden 
belangrijk, vooral als deze een positieve invloed hebben op 
hun privéleven. De Global Benefits Attitudes Survey van 
Willis Towers Watson van 2017 toont aan dat werkgevers 
die programma’s aanbieden om een gezonde levensstijl 
bij hun werknemers te promoten, bijdragen aan lager 
ziekteverzuim en een hogere productiviteit van de 
werknemers. Door naast het traditionele pensioen dit soort 
regelingen aan te bieden, waaruit blijkt dat werkgevers 
zowel op het werk als privé goed voor hun personeel 
zorgen, is voor bedrijven de competitie begonnen om de 
favoriete werkgever in hun branche te worden.

Voor werkgevers draait sparen om meer dan een 
pensioenregeling waaraan werknemers geacht worden 
mee te doen; de pensioenregeling wordt een manier om 
het beste personeel aan te trekken en vast te houden. Door 
spaaropties aan te bieden die passen bij een moderne 
levensstijl en financiële prioriteiten, ondersteund met de 
juiste, gedetailleerde en gepersonaliseerde informatie, kan 
een organisatie zich onderscheiden in de markt.
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Figuur 16. Een vieilige, risico-vrije omgeving is belangrijk voor mij, zelfs 
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Op de goede weg
Help werknemers in Nederland keuzes te maken

Uit Pensioen dat past blijkt dat de manieren 
waarop de diverse consumentengroepen in 
Nederland tegen sparen voor het pensioen 
aankijken erg van elkaar afwijken, maar dat 
de beslissingen die hierop gemaakt worden 
(of beter gezegd niet gemaakt worden) er niet 
op aansluiten.

Zoals eerder vermeld is het een uitdaging om de 
spaarbereidheid van werknemers te verhogen, naast de 
verplichte spaarmogelijkheden die al worden aangeboden  
Indien in de toekomst regelgeving dusdanig wordt 
aangepast dat deze verplichte spaarmogelijkheden 
afnemen – bijvoorbeeld vanuit de overheid – zal deze 
uitdaging groter worden. Hierdoor is de bewustwording 
onder werknemers ten aanzien van pensioen en sparen 
belangrijker dan ooit. Om werknemers meer betrokken te 
krijgen bij het sparen voor het pensioen en te activeren 
om eigen pensioenbeslissingen te nemen is een grote 
taak voor de werkgever weggelegd. De werkgever 
dient na te denken over  regelingen om te sparen voor 
pensioen en de communicatie daarover. Daarbij is het 
van belang er rekening mee te houden dat één verhaal 
nooit bij iedereen in de smaak valt en dus waar mogelijk 
dient aan te sluiten bij de behoefte van de verschillende 
personen. Een werkgever dient dus goed uit te zoeken uit 
welke consumentengroep(en) zijn personeel bestaat en 
waar mogelijk de boodschap zo individueel mogelijk toe 
te splitsen.

De toekomst van pensioen- en spaarvoorzieningen zit in 
flexibiliteit en maatwerk in sparen, waarbij  werkgevers 
informatie over sparen en pensioenen toegankelijk en actief 
aanbieden aan werknemers met begeleiding waar nodig.

Deze aanpak geeft werkgevers die hiermee voorop lopen 
een voordeel op de arbeidsmarkt en zorgt voor een 
verbeterde reputatie, omdat ze echt begaan zijn met het 
financiële welzijn van hun werknemers. Tegelijkertijd wordt 
de besluiteloosheid ten aanzien van sparen aangepakt, sluit 
het spaargedrag beter aan op de individuele voorkeuren en 
krijgen werknemers een moderne spaarregeling die past bij 
hun huidige levensfase.

Conclusie

Hoofdpunten ter overweging voor werkgevers, 
gemachtigden en vermogensbeheerders:

•  Kennis en opleiding – Uitbreiding van kennis en financiële 
opvoeding zijn even belangrijk als het bieden van 
concurrerende secundaire arbeidsvoorwaarden.

•  Persona’s – De interesse van werknemers voor 
informatie en spaarproducten wordt op verschillende 
manieren gewekt. De spaarproducten, communicatie en 
opleidingsmogelijkheden van werkgevers moeten relevant 
zijn en toegesneden zijn op de individuele werknemer.

•  Keuze en flexibiliteit – Werknemers geven voorkeur aan 
persoonlijke keuze en flexibiliteit als het gaat om sparen 
en het stellen van financiële prioriteiten.

•  Weerstand tegen risico's – Verschillende modellen en 
spaarproducten zullen nodig zijn om werknemers te 
helpen om sparen en investeringsrisico's (en opbrengsten) 
te omarmen.

•  Financiële beslissingen – Werkgevers moeten meer 
ondersteuning bieden om werknemers te helpen bij het 
nemen van financiële beslissingen.



Meer informatie & contact

Voor meer informatie over wat LifeSight voor uw organisatie kan 
betekenen, kunt u contact met ons opnemen
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