
Wie
hebben de enquête ingevuld?

Resultaten deelnemersonderzoek 2016
Pensioenfonds Vopak heeft in december 2016 een enquête gehouden. De centrale vraag was ‘Hoe kan Pensioenfonds Vopak de communicatie verbeteren’. 43% van de uitgenodigde deelnemers  
en gepensioneerden heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hier zijn we ontzettend blij mee! Wij willen u hier dan ook graag voor bedanken. De belangrijkste resultaten vindt u in deze pensioenkrant.  
Wij zullen de resultaten meenemen bij de besluiten over het communicatiebeleid.

De website 
van Pensioenfonds Vopak

De website wordt door meer dan de helft van de deelnemers minstens 1 keer 

per jaar bezocht. De website wordt het meest bezocht door gepensioneerden 

en de werknemers tussen de 50 en 65 jaar.

maandelijks

  7% 

41%           28%             24%
nooit           1x per jaar             1x per kwartaal  

39% van de gepensioneerden bezoekt de website elk kwartaal.

70% van de respondenten onder de 40 jaar bezoekt de website nooit.

Bezoek aan het

pensioenbureau
             niet van toepassing

             25%

62%          10%  

nooit    een enkele keer

Werknemers nemen het vaakst contact op met het 

pensioenbureau. Dit zijn voornamelijk deelnemers  

tussen de 50 en 65 jaar. 

De pensioenkrant 
Uw favoriete communicatiemiddel

Pensioenfonds Vopak gebruikt verschillende communicatiemiddelen om u te 

informeren over uw pensioen. Van de pensioenkrant, de website of een bezoek 

aan het pensioen bureau was de pensioenkrant het meest gelezen en daarmee 

het meest favoriete communicatiemiddel. Meer dan de helft van de responden-

ten gaf aan de pensioenkrant volledig te lezen.  

De website en de pensioenkrant worden goed  

bezocht. In totaal bereiken zij samen meer  

dan 90% van de deelnemers.

77% van de gepensioneerden 

leest de pensioenkrant volledig.

53% van de werknemers scant de 

koppen.

Conclusies op een rij

	 Deelnemers willen persoonlijke informatie over 

 hun pensioen. 

 De pensioenkrant is het meest gelezen 

 communicatiemiddel

	 Er is behoefte aan een maandelijkse digitale 

 nieuwsbrief 

 Nieuws over politieke ontwikkelingen en nieuwe 

 wetgeving wordt als meest belangrijk gezien



	





leest de pensioenkrant volledig

scant de koppen

leest de pensioenkrant nooit

52%

38%

9%



Aan welke communicatie heeft u 

behoefte? 
Zowel onder de werknemers als de gepensioneerden is er de meeste behoefte 

aan een maandelijkse digitale nieuwsbrief. Daarom onderzoekt het pensioenfonds 

nu of een digitale nieuwsbrief een nieuw communicatiemiddel kan zijn om u te 

informeren over uw pensioen. De behoefte aan andere communicatiemiddelen 

verschilt wel per doelgroep. Met name oudere werknemers en gepensioneer-

den hebben behoefte aan bijeenkomsten, terwijl de jongere werknemers meer 

behoefte hebben aan een online discussieplatform.


84% vindt een maandelijkse digitale nieuwsbrief belangrijk

Welke informatie vindt u 

belangrijk?
Berichten over politieke ontwikkelingen en 

nieuwe wetgeving worden door de responden-

ten als meest belangrijke informatie beoor-

deeld. De meest voorkomende wens onder de 

respondenten is gepersonaliseerde informatie. 

Bijvoorbeeld de gevolgen van nieuwe wetgeving 

voor de persoonlijke pensioensituatie.

95%
vindt politieke ontwikkelingen 

en nieuwe wetgeving belangrijk

860 respondenten

87% mannen

13% vrouwen

42% werknemers van Vopak

56% gepensioneerden


