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Voorwoord
Aegon heeft in samenwerking met Transamerica Center for Retirement Studies voor de derde 
maal wereldwijd onderzoek gedaan naar de pensioenvoorbereiding van werknemers. 
De resultaten hiervan zijn neergeslagen in een eerder rapport dit jaar waarin we onderzochten 
hoe wij pensioenplanning eenvoudiger kunnen maken. In dit rapport bouwen wij hierop verder 
en richten wij ons specifi ek op de problematiek waar vrouwen mee te maken hebben. 
De verworven inzichten delen wij graag met u in dit rapport, dat als titel heeft meegekregen – 
Vrouwen: de juiste balans vinden tussen gezin, werk en fi nanciële zekerheid.

Vrouwen leven gemiddeld 4 tot 5 jaar langer dan mannen. Het is voor hen dus nog belangrijker 
om voldoende inkomen op te bouwen voor later. Sparen voor een goed pensioen is voor 
vrouwen echter geen eenvoudige opgave.
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Vrouwen zijn tegenwoordig meer dan ooit goed opgeleid en 

verrichten ook veel vaker betaald werk. Zij hebben dan ook een 

betere startpositie om pensioen op te bouwen dan eerdere 

generaties. Maar hoewel vrouwen een belangrijke rol spelen bij de 

planning van de gezinsfi nanciën en de dagelijkse uitgaven, wordt 

die lijn niet altijd doorgezet naar het sparen voor een pensioen. 

Uit de Aegon Retirement Readiness Index blijkt dat vrouwen over 

het algemeen onvoldoende zijn voorbereid op hun pensioen.

Het moge duidelijk zijn dat vrouwen nog steeds tegen grote 

obstakels oplopen. Het is voor vrouwen niet makkelijk om een 

balans te vinden tussen werk en gezin en tegelijkertijd voldoende 

te sparen voor hun pensioen. In de praktijk komt het erop neer dat 

vrouwen nog altijd de meeste taken in huis verrichten. Vrouwen 

onderbreken vaker hun loopbaan. Vrouwen werken ook vaker 

dan mannen in deeltijd, wat een negatief eff ect heeft op hun 

inkomsten en op de eventuele pensioenopbouw via de werkgever. 

Dit alles betekent dat vrouwen voor hun pensioen vaker 

afhankelijk zijn van hun partner of van de sociale zekerheid.

Deze belemmeringen kunnen en moeten worden weggenomen. 

Om de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, 

is gezamenlijke actie nodig, zodat vrouwen een fi nancieel 

betere positie hebben wanneer zij met pensioen gaan. 

Belangrijk is volgens ons rapport dat de fi nanciële kennis en het 

pensioenbewustzijn van vrouwen worden verbeterd. Daarnaast 

moeten inspanningen worden verricht om een pensioenstelsel 

op te zetten waarin beter wordt ingespeeld op de verschillende 

levensfasen van vrouwen.

Het belang van een goede pensioenvoorbereiding kan niet vaak 

genoeg worden onderstreept. Aegon wil mensen helpen om 

meer greep te krijgen op hun fi nanciële toekomst. Wij vinden 

dat iedereen het verdient om na een leven lang werken, rustig 

van een goed pensioen te genieten. Wij zijn voorstander van 

een brede maatschappelijke discussie met beleidsmakers 

en werkgevers over structurele oplossingen voor een beter 

pensioen voor vrouwen. Inzicht in de pensioenproblematiek van 

vrouwen en maatregelen om die problematiek op te lossen, 

zijn van fundamenteel belang om tot een eerlijker en gelijker 

pensioenstelsel te komen. Wij wensen u veel leesplezier.

Marc van Weede
Executive Vice President, Head of Strategy and Sustainability, Aegon

Catherine Collinson
President, Transamerica Center for Retirement Studies
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Inleiding
Een goed pensioen is iets waar iedereen terecht naar streeft. Onze 

samenleving heeft zich echter nog niet volledig aangepast aan de 

gestegen levensverwachting. Ook is duidelijk dat niet iedereen een 

fi nancieel zeker pensioen opbouwt. De nood is met name acuut onder 

vrouwen. Veel vrouwen voelen zich onvoldoende voorbereid op het leven 

na hun werk. De vooruitzichten voor fi nanciële onafhankelijkheid lijken 

op het eerste gezicht positief, gezien de veranderende rol van vrouwen 

binnen de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Steeds meer vrouwen 

maken carrière en werken buiten de deur. Zij genieten daardoor niet alleen 

een hoger inkomen, maar kunnen ook sparen voor hun pensioen, vaak via 

een pensioenregeling op het werk. De mogelijkheden voor vrouwen om te 

sparen zijn nog nooit zo groot geweest.

Vrouwen lopen echter nog steeds tegen problemen aan waar mannen 

geen last van hebben. Statistisch gezien hebben vrouwen een hogere 

levensverwachting dan mannen. Vrouwen worden gemiddeld zo’n vier 

tot vijf jaar ouder. Langer leven betekent dat het opgebouwde pensioen 

langer mee moet.1 Vrouwen moeten daarom meer sparen om ook na 

hun pensioen prettig te kunnen leven. Hoewel vrouwen in de afgelopen 

decennia grote stappen hebben gemaakt om de kloof op onderwijsgebied 

en op de arbeidsmarkt te dichten, hebben sekseverschillen nog altijd 

een negatief eff ect op de arbeidsparticipatie en het verdienvermogen 

van vrouwen en op het verdelen van de zorg voor kinderen. Deze 

combinatie van factoren leidt ertoe dat vrouwen gemiddeld vaak minder 

pensioen opbouwen. Zo blijkt uit onderzoek van de Wereldbank dat 

de pensioenopbouw van vrouwen in Latijns-Amerika gemiddeld blijft 

steken op 30% tot 40% van de waarde van de pensioenopbouw van 

mannen.2 Ook de recente fi nanciële crisis heeft zijn tol geëist, in die zin 

dat vrouwen onevenredig door de economische gevolgen daarvan zijn 

getroff en.3 Hetzelfde geldt voor de bezuinigingen in de sociale zekerheid, 

van oudsher een relatief belangrijke pensioenbron voor vrouwen, nu de 

overheid de kosten van de vergrijzing voor de belastingbetaler binnen de 

perken wil houden.

Nu de wereldeconomie weer aantrekt, moeten wij vrouwen stimuleren 

om actief verantwoordelijkheid te nemen voor hun fi nanciële toekomst. 

Daarnaast moeten we hervormingen doorvoeren die het voor vrouwen 

mogelijk maakt om een goed pensioen op te bouwen. In dit rapport 

hebben wij gekeken naar de rol daarbij van het gezin, de overheid en de 

werkgever. Ons onderzoek richtte zich op de volgende punten:

  Deel 1: Waarom vinden vrouwen het zo moeilijk om pensioen op te bouwen?

  Deel 2: Wat zijn de pensioenambities van vrouwen?

  Deel 3: Wat zijn de belangrijkste zorgen van vrouwen met betrekking tot hun pensioen?

  Deel 4: Naar een werkbare pensioenplanning voor vrouwen
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Aegon Retirement Readiness 
Survey 2014
De Aegon Retirement Readiness Survey 2014 betreft een onder-

zoek onder 16.000 werknemers en gepensioneerden in 15 landen: 

Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Japan, 

Nederland, Polen, Spanje, Zweden, Turkije, het Verenigd Koninkrijk 

en de Verenigde Staten. In totaal deden 7.956 vrouwen mee aan 

het onderzoek, de helft van het totale aantal respondenten. Van 

deze vrouwen was 62% getrouwd of samenwonend en had 52% 

minimaal een hbo- of universitaire opleiding.

De enquête heeft een breed perspectief opgeleverd op sparen en 

pensioenen op basis van een doorsnee arbeids- en pensioenpopu-

latie. De uitkomsten geven inzicht in de houding en het gedrag van 

individuele respondenten. De respondenten vormen telkens een 

representatieve afspiegeling van het demografi sche profi el van 

het betreff ende land. Uit de enquêteresultaten blijkt duidelijk dat 

vrouwen meer risico lopen dat zij onvoldoende op hun pensioen zijn 

voorbereid. In dit rapport kijken wij specifi ek naar de pensioenvoor-

uitzichten van vrouwen en naar de knelpunten die zij ervaren om een 

goed pensioen op te bouwen. Speciaal voor dit rapport hebben wij 

wereldwijd gesprekken gevoerd met werkende vrouwen. De citaten 

en foto’s in dit rapport zijn afkomstig uit deze interviews.



5 | Vrouwen: de juiste balans vinden tussen gezin, werk en financiële zekerheid

Management- 
samenvatting 
Uit ons onderzoek blijkt dat vrouwen weliswaar met succes 

bezig zijn om de seksekloof op sommige gebieden in hun leven 

te dichten, maar dat zij nog altijd minder goed voorbereid 

zijn op hun pensioen dan mannen. Vanwege de verschillende 

arbeidspatronen en de zorg voor kinderen worden vrouwen vaak 

belemmerd in hun mogelijkheden om te plannen en te sparen 

voor later. Vrouwen hebben globaal dezelfde pensioenambities 

als mannen. Toch heeft maar liefst de helft van de vrouwen er 

geen vertrouwen in dat zij straks van een goed pensioen kunnen 

genieten. Slechts 20% van de vrouwen denkt op koers te liggen 

om het gewenste pensioen te realiseren, terwijl 40% aangeeft 

dat niet te weten.

Positieve pensioenambities ondermijnd door afwijkende 
levensfasen

  Vrouwen en mannen hebben wereldwijd globaal dezelfde 

pensioenambities. Vrouwen hebben dezelfde positieve 

ambities; zij willen na hun pensioen reizen, tijd doorbrengen 

met vrienden en familie en nieuwe hobby’s oppakken. 

  Wat opleiding betreft, hebben vrouwen de achterstand op 

mannen al ingelopen. De vrouwen in ons onderzoek hebben 

net zo vaak als mannen de middelbare school doorlopen en 

een hbo- of universitaire opleiding genoten. 

  De zorg voor kinderen en ouder wordende ouders komt 

echter onevenredig op de schouders van vrouwen terecht. 

Vrouwen moeten hun loopbaan vaker onderbreken dan 

mannen. Vrouwen werken twee maal zo vaak in deeltijd 

als mannen. Het zal geen verrassing zijn dat het verdien-

vermogen van vrouwen hierdoor wordt aangetast, net als 

de pensioenopbouw via de werkgever en de ruimte die zij 

hebben om te sparen.

  Voor veel vrouwen is een regelmatige, structurele 

pensioenopbouw gedurende hun werkzame leven dus minder 

goed mogelijk, waardoor hun pensioenambities helaas niet 

altijd aansluiten bij de realiteit.

Vrouwen hebben wereldwijd andere verwachtingen over hun 
pensioen

  De pensioenverwachtingen kunnen afgemeten worden aan 

de woorden die vrouwen associëren met de tijd na hun 

pensionering. Vrouwen gebruiken vaker negatieve woorden 

dan mannen, waaruit een gevoel van bezorgdheid spreekt. 

Met pensioen gaan wordt door een kwart (24%) van de 

vrouwen geassocieerd met “onzekerheid” en door bijna 

een vijfde (18%) met “armoede”. In sommige landen, zoals 

Polen, Hongarije en Japan, ligt het niveau van de negatieve 

associaties met pensioen relatief hoog. In China, Canada en 

Zweden blijken vrouwen positiever ingesteld.

  De leeftijd waarop vrouwen denken met pensioen te gaan, 

loopt maar liefst 12 jaar uiteen, afhankelijk van waar zij 

wonen. Gemiddeld gaan vrouwen ervan uit dat zij op hun 

62e met pensioen gaan. Amerikaanse vrouwen verwachten 

veel later met pensioen te gaan, zo rond de 66, terwijl in 

China de verwachte pensioenleeftijd op 53 jaar ligt. Deels 

heeft dit te maken met de officiële leeftijd waarop vrouwen 

in deze landen recht krijgen op een overheidspensioen. 

  Het verschil in vervangingsinkomen dat vrouwen in de 

onderzochte landen na pensionering nodig denken te hebben, 

bedraagt 27%. Zo denken vrouwen in Hongarije dat zij 86% 

van hun huidige inkomen moeten vervangen. In India is dat 

59%.
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Vrouwen beseffen dat zij een pensioentekort hebben
  De bezorgdheid neemt toe wanneer vrouwen gevraagd wordt 

naar de vooruitzichten voor hun inkomsten na pensionering. 

Slechts een vijfde (20%) van de vrouwen denkt dat zij 

voldoende pensioen opbouwen. Dubbel dat aantal (40%) 

geeft aan niet te weten of zij al dan niet voldoende pensioen 

opbouwen. In Japan is dat percentage het hoogst (62%).

  De helft (49%) van de werkende vrouwen is er niet gerust 

op dat zij na hun pensioen kunnen leven zoals zij dat graag 

zouden willen. Voor vrouwen in Polen ligt dit percentage op 

maar liefst 88%.

  Vrouwen blijken dus onvoldoende voorbereid op hun 

pensioen, wat ook tot uiting komt in de totaalscore van 

vrouwen op de Aegon Retirement Readiness Index: een 

magere 5,5 op een schaal van 1 tot 10. Mannen scoren 

een 6,0 op de Index. De scores van de vrouwen in de 

verschillende landen varieert van 4,4 in Japan tot 6,9 in India. 

In de meeste landen is de score voor pensioenvoorbereiding 

“laag” (een score onder de 6). 

  In de opkomende landen hebben vrouwen het meeste 

vertrouwen in hun pensioen, met name in China, India en 

Brazilië.

  Wereldwijd geldt dat vrouwen te weinig doen aan 

pensioenplanning. Slechts 10% geeft aan dat zij zich zeer 

goed hebben voorbereid en voldoende sparen. Meer dan 

dubbel dit aantal (23%) geeft aan dat zij “zeer onvoorbereid” 

zijn en bijna helemaal niet sparen.

  Slechts iets meer dan een derde (36%) van de vrouwen vindt 

zichzelf een goede spaarder, die altijd voor haar pensioen 

spaart. Deze vrouwen zijn veelal ouder, hebben financiële 

kennis van zaken en kunnen zeer goed financieel plannen.

  De combinatie werk en gezin, vooral wanneer er kleine 

kinderen zijn, maakt het voor vrouwen moeilijk om iets aan 

hun pensioen te doen. Ruim de helft (54%) van de vrouwen 

die getrouwd zijn of samenwonen, geeft dan ook aan dat zij 

voor hun pensioen straks afhankelijk denken te zijn van het 

inkomen van hun partner. De financiële situatie van deze 

vrouwen kan echter snel en dramatisch veranderen ingeval 

van een scheiding of bij overlijden van de partner.

  Dit gebrek aan pensioenvoorbereiding staat in schril contrast 

met het zelfvertrouwen en de betrokkenheid van vrouwen 

bij andere aspecten van hun financiën en bij het nemen 

van beslissingen. De overgrote meerderheid (80%) is actief 

betrokken bij het beheer van de huishoudportemonnee en 

de gezinsfinanciën, wat erop duidt dat vrouwen zich door 

hun gezin meer richten op de korte termijn, ten koste van de 

langere termijn.

Betere toegang tot de pensioenregeling van de werkgever en 
een flexibel pensioen – in die richting moeten we het zoeken

    Een belangrijk struikelblok voor vrouwen verdwijnt wanneer 

werkgevers hun pensioenregeling beter toegankelijk maken 

(bijvoorbeeld door de pensioenregeling in alle landen ook 

open te stellen voor parttimers).

  Uit onze enquête blijkt dat een duidelijke meerderheid 

van de vrouwen (74%) het liefst automatisch aan een 

pensioenregeling deelneemt.

  Een ander punt waarop werkgevers vrouwen tegemoet 

kunnen komen, is hen een flexibele pensionering te bieden. 

Slechts een minderheid van de vrouwen (29%) verwacht – 

om uiteenlopende redenen – direct te stoppen met werken 

zodra zij de pensioenleeftijd heeft bereikt. Een duidelijke 

meerderheid verwacht inmiddels langer door te werken en 

heeft dan behoefte aan een gefaseerde overgang naar hun 

pensionering.
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Hoe denken vrouwen over 
hun pensioen 

“IK ZOU NA MIJN PENSIOEN GRAAG WILLEN 

REIZEN, ONTSPANNEN, GENIETEN. 

OF DAT HAALBAAR IS, HANGT AF VAN 

MIJN FINANCIËN OP DAT MOMENT.”

Aleta, 28, Verenigde Staten

“WANNEER IK AAN MIJN PENSIOEN 

DENK, IS HET EERSTE DAT BIJ MIJ 

OPKOMT DAT IK NIET AFHANKELIJK 

WIL ZIJN VAN MIJN KINDEREN. DAT IK 

OP DIE LEEFTIJD NOG VAN HET LEVEN 

KAN GENIETEN, ZONDER DAT IK MIJN 

KINDEREN TOT LAST BEN.”

María Victoria, 40, Spanje

“IK HEB MIJN DOELEN AL BEPAALD 

EN VERDER PRAAT IK ER OOK MET 

MIJN ZOONS OVER, OVER HOE 

BELANGRIJK HET IS OM DOELEN 

VOOR JEZELF TE HEBBEN… 

HARD WERKEN, MAAR OOK VAN 

HET LEVEN GENIETEN EN DAT 

KUNNEN BLIJVEN DOEN WANNEER 

JE OUDER WORDT.”

Andrea, 44,
Nederland

“WANNEER JE ZELF NIETS DOET 

OM EEN GOED PENSIOEN OP TE 

BOUWEN, STEEK JE JE KOP IN HET 

ZAND.”

Annette, 45, Nederland

“IK DENK EIGENLIJK DAT 

IK HET WEL GOED VOOR 

ELKAAR HEB, MAAR OF 

IK NA MIJN PENSIOEN 

HETZELFDE INKOMEN 

HOUD, IK DENK HET 

NIET.”

Christine, 52, Duitsland
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“IK BEN REDELIJK REALISTISCH 

OVER MIJN PENSIOEN, DUS IK DENK 

NIET DAT IK HELE WERELDREIZEN 

GA MAKEN EN ALTIJD WEG BEN. IK 

ZIE MIJN PENSIOEN MEER ALS EEN 

KANS OM VRIJWILLIGERSWERK TE 

GAAN DOEN, MEER TIJD TE HEBBEN 

VOOR MIJN FAMILIE EN HOPELIJK 

OOK VEEL TE GAAN WANDELEN 

MET DE HOND DIE IK DAN GRAAG 

ZOU WILLEN!”

Clare, 30, Verenigd Koninkrijk

“TOT NU TOE HEBBEN WE NOOIT 

HOEVEN NADENKEN OVER HOE 

WE HET NA ONS PENSIOEN GAAN 

DOEN. MAAR TEGENWOORDIG 

MOET IEDEREEN IETS VOOR ZIJN 

PENSIOEN REGELEN. DUS HOE 

SNELLER WE DAT DOEN, HOE 

SNELLER WE BEGINNEN MET 

SPAREN, DES TE BETER.”

Katarzyna, 30, Polen

“IK HOOP ECHT DAT IK KAN 

GAAN REIZEN, TIJD VOOR MIJN 

VRIENDEN HEB EN MEER KAN 

LEREN OVER DE DINGEN WAARIN 

IK GEÏNTERESSEERD BEN. ALS HET 

GOED IS, HEB IK DAN MEER VRIJE 

TIJD...”

Daisy, 36, China

“ZOLANG IK GEZOND BEN, WIL IK 

BLIJVEN WERKEN. IK VIND HET 

FIJN OM TE WERKEN. WANNEER 

JE VOLLEDIG MET PENSIOEN BEN, 

VERLIES JE HET CONTACT MET 

MENSEN. IK WIL NET ZO LANG 

ACTIEF BLIJVEN ALS DAT KAN. 

WEL ZOU IK MAKKELIJKER WERK 

WILLEN, VOOR DRIE DAGEN IN DE 

WEEK.”

Fumiko, 35, Japan

“IK WIL NIET STIL ZITTEN NA MIJN 

PENSIOEN. IK WIL EEN NIEUW 

LEVEN OPBOUWEN MET DE 

DINGEN WAAR MIJN GEZIN EN IK 

GELUKKIG VAN WORDEN.”

Irma, 59, Hongarije
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Deel 1: Waarom vinden 
vrouwen het zo moeilijk om 
pensioen op te bouwen?
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Grafi ek 1: Hoogst genoten opleiding
 

Lagere school 7% 7%

Middelbare school 22% 22%

Middelbaar beroepsonderwijs 19% 18%

Hoger beroepsonderwijs/universiteit 30% 30%

Postdoc-opleiding of -kwalifi catie 19% 20%

Anders 2% 2%

Geen formele onderwijs- of 

beroepskwalifi caties/Geen
0% 0%

Enquêtevraag: Geef uw hoogst genoten opleiding of beroepskwalifi catie aan. 
Basis: Alle respondenten (16.000)

Grafi ek 2: Arbeidssituatie

Werkt voltijds 65% 75%

Werkt in deeltijd 24% 11%

Deels met pensioen 3% 3%

Volledig met pensioen 9% 11%

Enquêtevraag: Welke arbeidssituatie is op dit moment het meest op u van 
toepassing? Basis: Alle respondenten (16.000)

Grafi ek 3: Bruto-jaarinkomen (omgerekend naar USD) 

Tot en met $29.999 67% 53%

$30.000-$59.999 24% 28%

$60.000-$89.999 6% 12%

$90.000+ 4% 7%

Totale mediaan 22836 28361

GEMIDDELD 36581 50192

Enquêtevraag: Wat is uw eigen bruto-jaarinkomen? Basis: Alle respondenten 
(16.000)

Een lager salaris en minder goede toegang tot de 
pensioenregeling van de werkgever vormen de belangrijkste 
obstakels voor vrouwen
Uit ons onderzoek dit jaar blijkt dat de rol van vrouwen 

binnen de samenleving en op de arbeidsmarkt verandert, 

maar ook dat vrouwen het nog altijd moeilijk vinden om 

pensioen op te bouwen. In grafi ek 1 is te zien dat vrouwen de 

onderwijsachterstand al grotendeels hebben ingelopen. 

De vrouwen in ons onderzoek hebben net zo vaak als mannen 

de middelbare school doorlopen en een hbo- of universitaire 

opleiding genoten. Dit betekent dat vrouwen en mannen vanuit 

dezelfde startpositie aan hun professionele loopbaan beginnen. 

De sociale en loopbaanverschillen ontstaan op het moment dat 

er gezorgd moet worden voor kinderen en ouderen.

De verantwoordelijkheid voor het gezin ligt nog steeds 

primair bij vrouwen. Zij zijn nog steeds vaak degenen die 

werk en gezin moeten combineren. Als gevolg daarvan daalt 

het aantal vrouwen met een voltijdsdienstverband. Vrouwen 

onderbreken hun carrière vaker en/of gaan vaker in deeltijd of 

op contractbasis werken. Vrouwen hebben dubbel zo veel kans 

om in een deeltijdbaan terecht te komen – banen die vaak in 

beperkte mate of geen toegang bieden tot de pensioenregeling. 

Dat is natuurlijk rechtstreeks van invloed op hun inkomen en op 

de mogelijkheden om te sparen. Grafi ek 3 laat zien dat vrouwen 

gemiddeld zo’n 27% minder verdienen dan mannen.4 Vrouwen 

worden dus dubbel zo hard geraakt: én een lager inkomen dan 

mannen én beperkter toegang tot de pensioenregeling.
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Deel 2: Wat zijn de
pensioenambities van
vrouwen?
Het begrip ‘met pensioen gaan’ heeft wereldwijd globaal dezelfde strekking
Vrouwen en mannen hebben wereldwijd globaal dezelfde pensioenambities. Hoewel het 
voor vrouwen moeilijker is om gedurende hun werkzame leven regelmatig en structureel 
pensioen op te bouwen, hebben zij over het algemeen toch positieve ideeën over hoe hun 
pensioen eruit zou moeten zien. Veel vrouwen zien hun pensioen als een fase waarin ze 
kunnen reizen of meer tijd hebben voor familie en vrienden. Deze activiteiten en andere 
zaken, zoals een nieuwe hobby oppakken en vrijwilligerswerk doen, werden het meest 
genoemd bij de vraag welke pensioenambities de respondenten hebben. Deze uitkomsten 
zijn globaal dezelfde voor alle landen, bij vrouwen én mannen en in alle leeftijdscategorieën. 
Dit duidt erop dat de meeste mensen wereldwijd een universeel ideaal nastreven.
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64%  59%

Meer tijd doorbrengen met 

familie en vrienden

62%  56%

Nieuwe hobby’s oppaken

51%  47%

Vrijwilligerswerk

27%  23%

In hetzelfde vakgebied 
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14%  16%
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Een eigen bedrijf opstarten

12%  12%

Studeren
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Weet niet

3%  3%
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3%  3%

Grafi ek 4: Wat zijn voor u belangrijke pensioenambities?

Ondanks de vergelijkbare ideeën over ‘met pensioen gaan’, is 

de realiteit voor vrouwen heel verschillend, afhankelijk van het 

land waar zij wonen. Grafi ek 5 laat zien dat vrouwen gemiddeld 

verwachten dat zij op hun 62e volledig met pensioen gaan. 

We zien hier echter grote verschillen tussen de diverse landen. 

Amerikaanse vrouwen verwachten veel later met pensioen te 

gaan, zo rond hun 66e, terwijl de verwachte pensioenleeftijd in 

China op slechts 53 jaar ligt. Deze verschillen zijn deels terug 

te voeren op het overheidsbeleid. In de Verenigde Staten ligt de 

offi  ciële pensioenleeftijd tussen de 65 en 67. In China hebben 

vrouwen echter al vanaf hun 50e recht op overheidspensioen, 

afhankelijk van de sector waar zij werken.5 De verwachtingen 

van vrouwen met betrekking tot hun pensioen worden dus 

logischerwijze bepaald door de geldende pensioenregels. Zijn er 

behalve de pensioenleeftijd nog andere verschillen per land wat 

betreft de pensioenverwachtingen?

“IK WIL GRAAG MEER TIJD HEBBEN 

VOOR MIJN FAMILIE, OMDAT MIJN 

WERK OP DIT MOMENT EEN HOOP 

TIJD EN ENERGIE VERGT. MIJN 

PRIORITEITEN WORDEN ANDERS. 

IK WEET DAT MIJN PENSIOEN NIET 

GENOEG IS VOOR ALLE DINGEN DIE 

IK NOG WIL DOEN... VANDAAR DAT 

IK ZO’N 15, 20 JAAR GELEDEN BEN 

BEGONNEN MET SPAREN.

Irma, 59, Hongarije

“TEGEN DE TIJD DAT IK MET 

PENSIOEN GA, ZAL ER VAST VEEL 

VERANDERD ZIJN IN MIJN LEVEN 

EN OOK ECONOMISCH GEZIEN. 

HET IS ALLEMAAL NIET GOED TE 

VOORSPELLEN. IK BEN BLIJ DAT 

IK BEN BEGONNEN MET SPAREN... 

IK WIL NA MIJN PENSIOEN GRAAG 

REIZEN, ONTSPANNEN EN 

GENIETEN.”

Aleta, 28, Verenigde Staten
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Grafi ek 5: Op welke leeftijd denkt u volledig met pensioen te gaan?
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Het ligt dus ook voor de hand dat het inkomen dat vrouwen 

tijdens hun pensioen nodig denken te hebben, per land anders is. 

Grafi ek 6 laat zien dat vrouwen in totaal gemiddeld 71% van hun 

arbeidsinkomen denken nodig te hebben na hun pensionering.6

Uit de enquêteresultaten blijkt dat de pensioeninkomens 

die vrouwen wereldwijd verwachten nodig te hebben, nogal 

uiteenlopen. Vrouwen in Midden- en Oost-Europa denken het 

hoogste pensioeninkomen nodig te hebben. Zo geven vrouwen 

in Hongarije aan dat zij 86% van hun huidige inkomen nodig 

hebben. In Polen ligt dit cijfer met 81% slechts enigszins lager.

In Midden- en Oost-Europa liggen de inkomens over het 

algemeen lager dan in Noord-Amerika en West-Europa, wat een 

van de redenen kan zijn waarom vrouwen in die regio percentueel 

een hoger vervangend inkomen denken nodig te hebben. 

We zien lagere percentages in hogere-lonenlanden, zoals Canada 

(waar vrouwen 66% van hun arbeidsinkomen denken nodig te 

hebben) en de VS (67%). Verrassend is wellicht dat de landen 

met de laagste verwachting allebei opkomende markten zijn: 

in Turkije ligt dit cijfer op 60% en in India op 59%. Mensen in 

opkomende landen zijn in het algemeen optimistischer over 

hun fi nanciële toekomst. Gekoppeld aan de traditie in die 

landen om elkaar als familie te ondersteunen, kan dit het lagere 

inkomensvervangingspercentage verklaren.

Verwachtingen hebben over het inkomen dat je tijdens je 

pensioen nodig hebt, is één ding. Er vertrouwen in hebben dat 

je dit inkomen ook kunt bereiken, is een heel ander verhaal. In 

deel 3 van ons rapport bekijken wij in welk opzicht vrouwen zich 

zorgen maken over hun pensioen.

“IK ZOU GRAAG EEN 

PENSIOENPLAN WILLEN 

MAKEN MET DE HULP VAN EEN 

ONAFHANKELIJK ADVISEUR, ZODAT 

IK EEN IDEE HEB VAN HOE MIJN 

PENSIOEN BEÏNVLOED WORDT 

DOOR INFLATIE EN BELASTINGEN.”

Christine, 52, Duitsland

“OMDAT DE OVERHEID OF DE 

WERKGEVER NIET ‘ALLE’ MEDISCHE 

KOSTEN OP ZICH NEEMT, MOETEN 

WE ZELF MET EEN OPLOSSING 

VOOR DEZE PROBLEMEN KOMEN...

IK VIND DAT JE ZELF GENOEG 

MOET SPAREN VOOR EEN GOED 

PENSIOEN, ZODAT JE DEZELFDE 

LEVENSSTANDAARD KUNT 

HOUDEN.”

Een journalist in Mumbai, 
34, India

NB: tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, hebben de gegevens in alle grafi eken in dit rapport uitsluitend betrekking op vrouwen.
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“EEN BELANGRIJK DOEL VOOR MIJN 

PENSIOEN IS DAT IK MIN OF MEER 

HETZELFDE LEVEN KAN LEIDEN 

ALS NU, DAT MIJN LEVEN NIET 

OPEENS OPHOUDT, MAAR DAT IK 

KAN BLIJVEN GENIETEN VAN HET 

LEVEN, LEUKE DINGEN KAN DOEN 

EN NOG STEEDS DE MIDDELEN HEB 

OM DAT ALLEMAAL TE DOEN.”

Andrea, 44, Nederland

Grafi ek 6: Wat denkt u na uw pensioen als bruto-jaarinkomen nodig te hebben, uitgedrukt als percentage van uw huidige inkomen?
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Deel 3: Wat zijn de
belangrijkste zorgen van
vrouwen met betrekking tot
hun pensioen? 
Bezorgdheid werpt een donkere schaduw over de pensioenvooruitzichten van vrouwen
Wanneer we kijken naar de mate waarin vrouwen er vertrouwen in hebben dat zij hun 
pensioendoelen kunnen realiseren, zien we een gevoel van bezorgdheid ontstaan. 
Gevraagd naar de woorden die zij het meest associëren met “met pensioen gaan”, gebruiken 
de respondenten doorgaans positieve woorden, zoals “vrije tijd” (45%) en “vrijheid” (39%). 
Met pensioen gaan wordt door een kwart (24%) van de vrouwen echter geassocieerd met 
“onzekerheid” en door bijna een vijfde (18%) met “armoede”. In sommige landen, zoals 
Polen, Hongarije en Japan, waren de negatieve associaties met pensionering alarmerend. Zo 
noemden vrouwen in Hongarije het vaakst het woord “onzekerheid”. In China (84%), Canada 
(78%) en Zweden (77%) zijn de vrouwen het meest positief ingesteld (zie grafi ek 8).
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pensioen

Vrije tijd

45%
Vrijheid

39%

Plezier

28%
Onzekerheid

24%

Kansen

18%

Armoede

18%

Slechte gezondheid

16%
Grafi ek 7: Welke woorden associeert u het meest 
‘met pensioen gaan’?

Grafi ek 8: Per saldo positieve en negatieve associaties met pensionering
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Vertrouwen in het realiseren van een voldoende pensioen
De bezorgdheid neemt toe wanneer vrouwen wordt gevraagd 

naar het vertrouwen dat zij hebben dat zij het benodigde 

pensioeninkomen ook inderdaad kunnen bereiken. Slechts 

een vijfde (20%) van de vrouwen denkt dat zij op koers liggen. 

Dubbel dat aantal (40%) geeft aan niet te weten of zij al dan 

niet goed op weg zijn. Dit is met name een zorgpunt in landen 

als Japan, waar een meerderheid van de vrouwen een gebrek aan 

pensioenbewustzijn blijkt te hebben. Ruim drie vijfde (62%) van 

de vrouwen geeft hier aan dat zij niet weten of zij al dan niet op 

koers liggen om het benodigde pensioeninkomen te bereiken; 

slechts 7% van de vrouwen zegt wel op koers te liggen.

Vrouwen die aangeven geen verstand te hebben van fi nanciële 

pensioenzaken, zijn ook twee keer zo vaak niet op de hoogte 

van de voortgang van hun pensioenopbouw, ten opzichte van 

de vrouwen die zeggen dat zij fi nancieel “zeer capabel” zijn. 

Hieruit blijkt dat een groter pensioenbewustzijn en beter inzicht 

in de pensioenplanning van doorslaggevend belang zijn voor 

verbetering van de vooruitzichten van vrouwen in hun latere 

leven. Zelfs onder de fi nancieel “zeer capabele” vrouwen weet 

een kwart (25%) niet of hun opbouw op koers ligt.

Controle over de pensioenplanning is een van de belangrijkste 

factoren voor een groter vertrouwen in het realiseren van de 

pensioendoelen. De helft (50%) van de vrouwen die een “goed 

ontwikkeld” pensioenplan hebben, heeft er vertrouwen in dat zij 

op koers liggen om het gewenste pensioeninkomen te bereiken.

Het zal geen verrassing zijn dat de zorgen over de fi nanciën 

ook het vertrouwen ondermijnt over het realiseren van andere 

pensioendoelen. Er is sprake van een breed gevoeld pessimisme 

over zelfs de meeste basale ambities, zoals “prettig kunnen 

leven”. De helft (49%) van de werkende vrouwen is er niet gerust 

op dat zij na hun pensioen kunnen leven zoals zij dat graag 

zouden willen. In Polen is 88% van alle werkende vrouwen bang 

dat zij niet prettig kunnen leven wanneer zij stoppen met werken 

– in de leeftijdscategorie 45-54 jaar is dat zelfs 92%. Deze 

zorgen kunnen niet alleen door vrouwen zelf worden opgelost. 

Om meer te kunnen sparen, hebben vrouwen de steun nodig van 

overheid en werkgevers.

Grafi ek 9: Denkt u dat u dit inkomen zult bereiken?

Totaal: Ja
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40%

“HET IS GEEN GEHEIM DAT 

TOEKOMSTIGE GENERATIES 

GEPENSIONEERDEN HET MOEILIJK 

KRIJGEN... DAAROM DENK IK DAT 

MIJN GENERATIE NET ZOLANG ZAL 

MOET BLIJVEN WERKEN ALS DAT 

WE DAT LICHAMELIJK AANKUNNEN, 

DUS TOT 65-70 JAAR.”

Katarzyna, 30, Polen
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Grafiek 10: In welke mate heeft u er vertrouwen in dat u na volledige pensionering prettig kunt leven?
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In bepaalde opkomende landen, waar het vertrouwen het 

grootst is, hebben vrouwen duidelijk geprofiteerd van de recente 

economische groei. Vrouwen hebben het meeste vertrouwen in 

hun pensioen in China (42%), India (35%) en Brazilië (29%). 

Dit vertrouwen wordt aangewakkerd door de groeivooruitzichten 

in deze landen, waardoor de reële inkomens en individuele 

vermogens toenemen. In andere markten is het vertrouwen 

aangetast door minder gunstige ontwikkelingen, zoals de 

stagnerende groei in Japan, de diepe recessies die nog altijd 

doorwerken in bepaalde delen van Europa en onzekerheden 

voortvloeiend uit bijvoorbeeld pensioenhervormingen in landen 

als Hongarije en Polen.

Dit negatieve sentiment wordt versterkt door het spaargedrag 
van vrouwen
De vraag is of vrouwen zich terecht zorgen maken. Uit ons 

onderzoek blijkt helaas dat veel vrouwen niet de maatregelen 

nemen die nodig zijn voor voldoende inkomen later. De 

Aegon Retirement Readiness Index7 biedt een maatstaf 

voor het beoordelen van het spaargedrag en de algemene 

pensioenvoorbereiding van de deelnemers aan het onderzoek. 

Op een schaal van 1 tot 10 scoren vrouwen slechts een 5,5. 

Dit wordt aangemerkt als een “lage” score, waaruit blijkt dat 

vrouwen gemiddeld genomen niet voldoende voorbereid zijn op 

hun pensioen. Mannen scoren een 6,0 op de Index.
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Wanneer we specifieker kijken naar de houding en het gedrag 

die aan de index ten grondslag liggen, zien we dat het feitelijke 

spaargedrag de factor is die de meeste vrouwen parten speelt. 

Vrouwen voelen zich over het algemeen verantwoordelijk 

voor hun eigen pensioeninkomen, beseffen dat een financieel 

pensioenplan nodig is en hebben inzicht in pensioenzaken. Dit 

wordt vaak echter niet omgezet in maatregelen in de vorm van 

een pensioenplan en -opbouw. Slechts 10% van de vrouwen 

geeft aan dat zij “goed voorbereid” zijn op hun pensioen en dat 

zij er vertrouwen in hebben dat ze al genoeg sparen. In deze 

groep zitten vooral vrouwen met een hoger inkomen, vrouwen die 

meer financiële kennis van zaken hebben en vrouwen die beter 

kunnen plannen. Meer dan dubbel dit aantal (23%) geeft juist het 

tegenovergestelde aan: dat zij “zeer onvoorbereid” zijn en bijna 

helemaal niet sparen. Er zijn op dit punt significante verschillen 

tussen de diverse landen. In Japan, Hongarije, Spanje en Polen – 

die ook het slechtst scoren op de Aegon Retirement Readiness 

Index – is het aantal vrouwen dat nauwelijks voor hun pensioen 

spaart, het hoogst (zie grafiek 12).

Een mogelijke reden voor de verschillen per land is dat het veel 

mensen niet duidelijk is wie nu precies verantwoordelijk is voor 

het pensioen: de overheid, de werkgever of zij zelf. In Japan en 

op het Europese vasteland spelen de overheid en de werkgevers 

van oudsher een belangrijke rol in de pensioenvoorziening, 

waardoor er vaak geen sprake is van een individueel pensioenplan 

en sparen voor het pensioen. In landen als Brazilië en India 

daarentegen, waar van oudsher weinig pensioenvoorzieningen 

zijn vanuit de overheid en de werkgevers, voelen mensen zich 

in grotere mate zelf verantwoordelijk voor het sparen voor hun 

pensioen.

Grafiek 11: Aegon Retirement Readiness Index (schaal van 1 tot 10)
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Grafi ek 12: Wanneer u denkt aan wat u opzij legt voor uw pensioen, spaart u dan genoeg?

“WANNEER JE ZELF NIETS DOET 

OM EEN GOED PENSIOEN OP TE 

BOUWEN, STEEK JE JE KOP IN HET 

ZAND.”

Annette, 45, Nederland

Spaart al genoeg Spaart bijna niet



21 | Vrouwen: de juiste balans vinden tussen gezin, werk en fi nanciële zekerheid

De belangrijkste verklarende factor bij de pensioenvoorbereiding 

van vrouwen is hun houding ten opzichte van sparen. Slechts iets 

meer dan een derde (36%) van de vrouwen vindt zichzelf een 

goede spaarder, die altijd voor haar pensioen spaart (wat niet altijd 

hetzelfde is als “genoeg sparen”). Deze vrouwen zijn veelal ouder, 

hebben fi nanciële kennis van zaken en kunnen zeer goed fi nancieel 

plannen. De meerderheid van de vrouwen valt echter niet in deze 

categorie. Zo zijn jongere vrouwen vaker “incidentele spaarders” of 

behoren zij tot het kwart (24%) van de vrouwen die “momenteel 

niet sparen maar dat wel van plan zijn”. Ook hier is sprake van 

signifi cante verschillen tussen de diverse landen: in Zweden zegt 

de helft (48%) van de vrouwen dat zij altijd voor hun pensioen 

sparen; in Polen is dat slechts 21%. 

“PENSIOENVOORBEREIDING DOET 

ME DENKEN AAN ‘DE MIER EN 

DE SPRINKHAAN’. IK BEN BANG 

DAT DE JONGE GENERATIE DE 

SPRINKHAAN WORDT. ZE ZIJN 

MAKKELIJK, MAKEN ZICH NIET 

DRUK OM HUN TOEKOMST EN 

GAAN ERVAN UIT DAT IEMAND 

ANDERS WEL VOOR ZE ZORGT. 

IK BEN BANG DAT ZIJ IN DE 

PROBLEMEN KOMEN WANNEER ZE 

IN DE 60 OF 70 ZIJN EN NIET MEER 

KUNNEN BIJSPAREN.”

Fumiko, 35, Japan

Grafi ek 13: Hoe zou u de wijze waarop u spaart voor uw pensioen, beschrijven?

36%
Ik spaar altijd voor mijn pensioen

21%
Ik spaar alleen incidenteel voor 

mijn pensioen

12%
Ik spaar momenteel niet voor mijn 

pensioen, maar heb dat in het 

verleden wel gedaan

24%
Ik spaar momenteel niet voor mijn 

pensioen, maar ben dat wel van plan

7%
Ik spaar nooit voor mijn pensioen en 

ben dat ook niet van plan
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Grafi ek 14: Hoe zou u de wijze waarop u spaart voor uw pensioen, beschrijven?
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Deel 4: Naar een werkbare
pensioenplanning voor
vrouwen
Voor vrouwen is de weg naar hun pensioen bezaaid met hindernissen. Vrouwen hebben 
vooral te maken met veel fi nanciële belemmeringen. Die vloeien vaak voort uit de zorg voor 
kinderen of voor ouder wordende familieleden – een verantwoordelijkheid die nog steeds 
grotendeels op de schouders van vrouwen terechtkomt en over het algemeen tot gevolg 
heeft dat vrouwen minder verdienen. Het is dus zaak om een pensioenplanning te bedenken 
die goed is afgestemd op de levens van vrouwen. Zo’n model moet rekening houden met de 
dubbele taak van vrouwen, die steeds vaker zowel kostwinner als verzorger zijn.
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De combinatie gezin en pensioen
Bij de problematiek van werkende vrouwen denken we al snel 

aan de combinatie werk en gezin. Het lijkt er inmiddels op dat de 

combinatie gezin en pensioenplanning net zo problematisch is. 

Het gebrek aan pensioenvoorbereiding bij vrouwen staat in schril 

contrast met de zelfbewuste, betrokken wijze waarop vrouwen 

beslissingen nemen over de huishoudelijke fi nanciën. Het 

overgrote deel van de vrouwen (80%) bemoeit zich actief met 

het beheer van de huishoudportemonnee en de gezinsfi nanciën. 

Vrouwen geven veel prioriteit aan het beheer van de 

huishoudelijke fi nanciën, een terrein waarop 71% zich fi nancieel 

zelfbewust voelt. De noodzaak voor werkende moeders om zich 

met de kortetermijnfi nanciën bezig te houden, is duidelijk. Helaas 

wordt er minder prioriteit gegeven aan de noodzaak om op de 

langere termijn te plannen voor een pensioen. De eerlijkheid 

gebiedt te zeggen dat dit voor vrouwen ook moeilijk is. Uit 

diverse studies blijkt dat vrouwen op het gebied van inkomen en 

arbeid “gestraft” worden voor het hebben van kinderen, vanwege 

de tijd die zij aan de zijlijn staan om voor de kinderen te zorgen. 

Het moge duidelijk zijn dat tijdelijk niet-werken of in deeltijd 

werken een aanslag vormt op het verdienvermogen van vrouwen 

en op hun mogelijkheden om te sparen voor de langere termijn.

Een belangrijke factor die uit ons onderzoek naar voren komt, 

is dat vrouwen vaak op een jongere leeftijd kinderen krijgen 

dan mannen. Vrouwen zijn gemiddeld 26,6 jaar wanneer ze 

hun eerste kind krijgen. Bij mannen is dat 28,5 jaar. Het vroeger 

krijgen van kinderen is voor vrouwen op twee manieren nadelig: 

ten eerste missen ze twee jaar potentieel sparen ten opzichte 

van mannen die een gezin beginnen; in de tweede plaats missen 

zij het maximale voordeel van vermogensgroei en samengestelde 

rente, zelfs wanneer ze later meer gaan sparen. Dit spaartekort 

levert een fi nancieel nadeel op dat door veel vrouwen nooit 

meer wordt ingehaald. Voor twee derde (67%) van de vrouwen is 

geldgebrek een belangrijk obstakel om pensioen op te bouwen.

Het zal geen verrassing zijn dat vrouwen zich voor hun 

oudedagsvoorziening afhankelijk voelen van hun partner. Ruim 

de helft (54%) van de vrouwen die getrouwd zijn of samenwonen, 

geeft aan dat hun echtgenoot/partner “erg” of “uiterst” 

belangrijk is als inkomensbron na hun pensionering. Slechts 

12% van de vrouwen geeft aan dat zij niet verwachten dat hun 

echtgenoot een belangrijke inkomensbron zal zijn. Hoewel 

het inderdaad zo is dat de echtgenoot/partner tot op zekere 

hoogte een fi nancieel vangnet biedt, kan de fi nanciële situatie 

van vrouwen snel en dramatisch veranderen ingeval van een 

scheiding of bij overlijden van de partner. Uit onderzoek van de 

OESO blijkt dat vrouwen vaker dan mannen weduwe worden, 

alleen wonen of afhankelijk zijn van een nabestaandenpensioen. 

Alleenstaande ouderen hebben 2,5 maal meer kans om in 

armoede te leven dan ouderen die samenwonen.8 Dit verklaart 

deels waarom de inkomensafhankelijke uitkeringen voor arme 

gepensioneerden in het Verenigd Koninkrijk voor twee derde 

terechtkomen bij vrouwen (die na pensionering vaak langer leven 

dan hun mannelijke partner).

Grafi ek 15: Hoe belangrijk is uw echtgenoot/ 
partner als inkomensbron na uw pensionering?
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Grafiek 16: Hoe belangrijk is uw echtgenoot/ partner als inkomensbron na uw pensionering?
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Vrouwen leven doorgaans langer dan mannen, maar hebben 

minder arbeidsjaren. Een belangrijk zorgpunt voor vrouwen is dus 

om voldoende inkomen te hebben voor hun hele pensioentijd. 

38% van de vrouwen vreest dat zij niet voldoende spaargeld 

heeft (bij mannen is dat 30%). Vrouwen zijn ook minder 

optimistisch als het gaat om de zorgkosten. Waar iets meer dan 

een derde (36%) van de vrouwen denkt dat zij de zorgkosten 

kunnen betalen wanneer zij met pensioen zijn, ligt dit cijfer bij 

mannen op 43%.

Wanneer vrouwen denken aan de gevolgen van het hebben van 

een gezin voor hun pensioen, is dat vaak met een gevoel van 

bezorgdheid. Vrouwen denken dat zij niet goed zijn voorbereid, 

maar zeggen wel dat het delen van deze lasten met een partner 

positief kan zijn: een gedeeld probleem is tenslotte een half 

probleem. Toch zouden vrouwen een plan B moeten hebben.

“HET IS EEN PRETTIG IDEE DAT MIJN 

ECHTGENOOT FINANCIEEL AAN 

ONS PENSIOEN BIJDRAAGT, WANT 

SAMEN HEB JE HET VEEL MAK-

KELIJKER. HET IS BELANGIJK VOOR 

JE PARTNER DAT JE OOK ZELF 

SPAARGELD HEBT, WANT ER KAN 

VAN ALLES GEBEUREN.”

Irma, 59, Hongarije

“IK BEREID ME WEL VOOR EN PLAN 

VOOR MIJN PENSIOEN, MAAR MET 

EEN GEZIN MET JONGE KINDEREN 

KUN JE NIET ZOVEEL SPAREN ALS 

DAT JE EIGENLIJK ZOU WILLEN.”

Andrea, 44, Nederland

“IK WIL MIJN KINDEREN LATER NIET 

TOT LAST ZIJN. IK WIL DAT ZE EEN 

ZO GOED MOGELIJKE OPLEIDING 

KRIJGEN ZODAT ZE STRAKS FINAN-

CIEEL OP EIGEN BENEN KUNNEN 

STAAN.”

Christine, 52, Duitsland

Waar denken vrouwen aan bij de combinatie pensioen en gezin?
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Grafiek 17: Houding van vrouwen ten opzichte een flexibele pensionering. Hoe ziet u de overgang naar uw pensioen voor zich?

STOPT
29%

Nog geen 3 op de 10 vrouwen die nu werken, geeft aan dat zij na hun pensionering helemaal stoppen 

met werken. Alleen in Spanje wordt ‘meteen stoppen met werken’ door een kleine meerderheid van de 

vrouwen (53%) nog als de norm gezien.

GEFASEERD
29%

Een verdere 3 op de 10 geeft aan dat zij het werken niet meteen willen opgeven en eerst nog parttime 

of via een tijdelijk contract willen werken.

WERKT DOOR
18%

Twee op de 10 vrouwen geeft aan te blijven doorwerken, maar hun werk wel anders te willen inrichten. 

Eén op de 10 denkt dat hun pensionering niets zal veranderen aan de manier waarop ze werken.

Betere toegang tot de pensioenregeling van de werkgever en 
een flexibeler pensioen
Werkgevers spelen vanzelfsprekend een cruciale rol bij het 

aanbieden van een pensioenregeling. Uit ons onderzoek blijkt dat 

vrouwen oververtegenwoordigd zijn in laaggeschoolde functies 

en ondervertegenwoordigd zijn in hogere/managementfuncties. 

57% van de respondenten in een semi-/ongeschoolde functie 

is vrouw; slechts 34% heeft een hogere functie. Mannen zijn 

daarentegen oververtegenwoordigd in hogere functies (66%) en 

geschoolde (57%) functies. Eenzelfde verschil doet zich voor bij 

de deelname aan de pensioenregeling van de werkgever. Waar 

38% van de vrouwen kan deelnemen aan een pensioenregeling 

met werkgeversbijdrage, ligt dit cijfer op 45% bij de mannen. In 

gevallen waarin deelname aan een pensioenregeling uitsluitend 

mogelijk is bij een voltijdsdienstverband of wanneer over een 

bepaalde minimumperiode premies moeten worden betaald, 

wordt in een aantal landen veel vrouwen feitelijk van deelname 

uitgesloten. Voor Nederland geldt dit niet.

Het doel op de lange termijn moet dus zijn om een betere 

toegang te creëren tot pensioenregelingen, inclusief hogere 

premies voor werknemers die aan die regelingen deelnemen. 

Met zo’n pensioenregeling hebben vrouwen uitzicht op een veel 

beter pensioen, mits zij automatisch kunnen deelnemen en de 

premiepercentages automatisch worden verhoogd. Het wordt 

dan niet alleen makkelijker om te sparen, maar vrouwen die gezin 

en werk combineren, kunnen dan ook sneller starten met sparen.

Werkgevers kunnen de pensioenplanning voor vrouwen 

goedkoper maken door een deel van de pensioenkosten op zich 

te nemen. Uit ons onderzoek blijkt dat 74% van de vrouwen 

het ermee eens is dat de overheid werkgevers moet stimuleren 

om al hun werknemers automatisch te laten deelnemen aan de 

pensioenregeling. Slechts 6% van de vrouwen is het hiermee 

oneens. Deze mening wordt breed gedeeld in alle onderzochte 

landen. De kleinste meerderheid (57%) werd opgetekend in 

Japan. India en Canada scoren het hoogst; hier is 83% van de 

vrouwen het ermee eens. In totaal geeft 62% van de vrouwen 

aan dat automatische deelname “erg of redelijk aantrekkelijk” is.

Een ander voor de hand liggend punt waarop werkgevers 

vrouwen kunnen helpen, is meer flexibiliteit te bieden op latere 

leeftijd. Uit ons onderzoek blijkt dat slechts een minderheid 

van de vrouwen (29%) verwacht dat zij na pensionering direct 

zal stoppen met werken. Een duidelijke meerderheid verwacht 

langer door te werken en heeft dus behoefte aan een gefaseerde 

pensionering.

Interessant is dat de belangrijkste reden om te willen 

doorwerken, niet financieel van aard is, maar omdat vrouwen 

plezier hebben in hun werk en actief willen blijven. Deze factoren 

werden ook vaak genoemd in de individuele gesprekken die we in 

het kader van dit rapport met vrouwen hebben gevoerd.
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Welke rol spelen werkgevers en fl exwerk bij de pensioenplanning van vrouwen?
Vrouwen vinden wereldwijd dat werkgevers op twee terreinen een belangrijke rol kunnen spelen. Allereerst door toegang te bieden tot 

een pensioenregeling. Maar ook door vrouwen na hun pensionering fl exibel te laten doorwerken, zodat ze actief kunnen blijven en extra 

salaris kunnen verdienen om eventuele gaten in het pensioeninkomen te dichten.

“AUTOMATISCH PENSIOENPREMIES 

INHOUDEN OP JE SALARIS 

DOOR DE WERKGEVER ZOU EEN 

ENORME STIMULANS VOOR EEN 

BETER PENSIOEN... ALS IK NA 

MIJN PENSIONERING GELEIDELIJK 

KAN AFBOUWEN, BLIJF IK 

BEROEPSMATIG ACTIEF, HOUD 

IK EEN GOED SALARIS EN HEB IK 

TOCH TIJD OM ANDERE DINGEN TE 

DOEN.”

Elaine, 43, Brazilië

“EEN HOGERE BIJDRAGE VAN 

MIJN WERKGEVER AAN MIJN 

PENSIOEN ZOU HELPEN, OF EEN 

SALARISVERHOGING ZODAT IK 

ZELF MEER KAN SPAREN. OP DIT 

MOMENT REGEL IK ALLES ZELF 

MAAR WAT PROFESSIONEEL 

FINANCIEEL ADVIES ZOU FIJN 

ZIJN, DAN KAN IK ALLES BETER 

PLANNEN.”

Clare, 30, Verenigd Koninkrijk

“DOORWERKEN IS NIET ALLEEN 

FINANCIEEL PRETTIG. HET IS 

OOK EEN MANIER OM ACTIEF TE 

BLIJVEN, VOORAL ALS JE LOL HEBT 

IN JE WERK. JE KUNT NATUURLIJK 

OOK VRIJWILLIGERSWERK DOEN, 

MAAR HET BELANGRIJKSTE IS DAT 

JE ACTIEF BLIJFT, BEZIG BLIJFT.”

Andrea, 44, Nederland

“MIJN WERKGEVER SPEELT EEN 

BELANGRIJKE ROL BIJ MIJN 

PENSIOEN. IK SPAAR MAANDELIJK 

IETS VAN MIJN SALARIS. MIJN 

WERKGEVER BETAALT OOK 

MAANDELIJKS SOCIALE PREMIES, 

DAT IS EEN DEEL VAN MIJN 

PENSIOEN... IK STA VOLLEDIG 

ACHTER EEN FLEXIBELER 

PENSIONERING. JE VERDIENT DAN 

NOG WAT. JE BLIJFT ACTIEF. EN JE 

HEBT MEER VRIJE TIJD.”

Daisy, 36, China

“IK DENK DAT IK EEN STABIELE 

PENSIOENBASIS HEB (DANKZIJ 

MIJN WERKGEVER), WAARDOOR 

IK FINANCIEEL VOORUIT KAN ... 

HET WERK ALS DOCENT LEENT 

ZICH GOED VOOR GELEIDELIJKE 

PENSIONERING.”

Nasreen, 39, Canada

“SPAARPRODUCTEN DIE DEELS 

DOOR DE WERKGEVER WORDEN 

GEFINANCIERD, ZOUDEN HET 

MAKKELIJKER MAKEN OM 

PENSIOEN OP TE BOUWEN.

NIET IN JE EENTJE SPAREN, MAAR 

MET HULP VAN JE WERKGEVER.”

Irma, 59, Hongarije
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Aanbevelingen
Door traditionele rolpatronen worden vrouwen op het gebied van sparen en pensioen op 
achterstand gezet. Om werk en zorgtaken te combineren, werken vrouwen vaak parttime, 
waardoor zij niet alleen minder verdienen, maar ook beperkter toegang hebben tot de 
pensioen regeling van de werkgever en dus veelal minder pensioen opbouwen. Wij hebben 
de volgende aanbevelingen opgesteld, waarmee in onze optiek een bijdrage kan worden 
geleverd aan een beter en prettiger pensioen voor vrouwen.
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Stimuleren dat werkgevers de voorwaarden voor deelname 
aan de pensioenregeling versoepelen, zodat meer vrouwen 
daaraan kunnen deelnemen

1.   De pensioenregeling (waar nodig) openstellen voor 

deeltijdwerkers, zodat meer werknemers, vooral vrouwen, 

pensioen kunnen opbouwen.

2.    Zorgen voor automatische deelname aan de pensioenregeling. 

Automatische deelname betekent dat werknemers regelmatig 

voor hun pensioen sparen, terwijl zij dat anders misschien 

te laat of slechts incidenteel zouden doen. Het gemak van 

automatische deelname kan ervoor zorgen dat meer vrouwen, 

met name vrouwen die gezin en carrière combineren, aan de 

regeling meedoen en dus pensioen gaan opbouwen.

3.   Zorgen voor automatische verhoging van de pensioenpremies 

binnen de pensioenregeling. Automatische verhoging betekent 

dat de premiepercentages met het salaris meestijgen, 

waardoor werknemers met een lager inkomen (onder wie veel 

vrouwen) hun premiepercentage in de loop der tijd langzaam 

verhogen.

Stimuleren dat overheid en werkgevers beleid ontwikkelen 
waardoor vrouwen een beter pensioen krijgen en er fl exibeler 
gewerkt kan worden, zodat wordt aangesloten bij de 
specifi eke behoeften van vrouwen

4.   Het zwangerschaps- en vaderschapsverlof gelijkschakelen, 

zodat het voor mannen makkelijker wordt om zorgtaken 

rond de geboorte van een kind op zich te nemen. Daarnaast 

(betaald of onbetaald) zorgverlof toestaan om voor 

familieleden te kunnen zorgen. Werk en zorgtaken kunnen zo 

beter gecombineerd worden, opdat het één niet ten koste gaat 

van het ander.

5.   Meer medewerking aan en voorlichting over kinderopvang/

zorgverlening. Veel werknemers, zowel vrouwen als mannen, 

zien zich nu vaak genoodzaakt om verlof op te nemen of 

regelingen gedurende de werkdag te treff en om overdag 

zorgtaken op zich te nemen, waardoor de arbeidsproductiviteit 

kan afnemen.

6.   “Sociale zekerheids- of overheidspunten” toekennen aan 

mensen die onbetaalde zorgtaken verrichten. In landen waar je 

alleen recht hebt op overheidspensioen wanneer je gedurende 

je werkzame leven premies hebt betaald, hebben mensen 

die onbetaald voor kinderen of voor oudere familieleden 

zorgen een pensioentekort. Een puntenstelsel doet recht aan 

de brede economische waarde van vrouwen die niet op de 

traditionele arbeidsmarkt participeren.

7.   In alle landen de leeftijdsbandbreedte verlengen waarbinnen 

het overheidspensioen kan ingaan, zodat rekening wordt 

gehouden met de stijgende levensverwachting en met de 

wens van werknemers om gefaseerd met pensioen te gaan. 

Sommige landen hanteren nog altijd een onrealistisch lage 

pensioenleeftijd. Werkgevers en werknemers laten het 

aanvullende pensioen veelal ingaan op de datum waarop het 

overheidspensioen ingaat.

8.   Stimuleren dat werkgevers leeftijdsvriendelijk beleid 

ontwikkelen dat recht doet aan de potentiële bijdrage van alle 

werknemers, ongeacht hun leeftijd, en de waarde erkent van 

een personeelsbestand dat verschillende generaties omspant. 

Werkgevers kunnen bijvoorbeeld zorgen voor permanente 

educatie en voor mogelijkheden om kennis te verdiepen en 

vaardigheden te versterken en fysieke obstakels verwijderen 

die de productiviteit en toegang bemoeilijken voor oudere 

werknemers. Dit soort beleid kan met name positief zijn 

voor vrouwen, die vaak langer leven en minder lang in het 

arbeidsproces meedraaien.

9.   Mogelijkheden voor bij- en omscholing aanbieden, zodat 

vrouwen na hun pensioen langer economisch actief blijven. 

Hierdoor kunnen vrouwen fl exibeler met pensioen gaan en 

werk en vrije tijd combineren.

10.  Stimuleren dat werkgevers een gefaseerde pensioenregeling 

aanbieden, zodat werknemers langer kunnen doorwerken en 

geleidelijk met pensioen kunnen gaan. Werknemers kunnen 

dan met behoud van hun pensioenuitkering doorwerken of 

parttime of in een minder zware functie gaan werken, zonder 

dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkeringen.

Zorgen voor betere fi nanciële advisering en informatie 

11.  Zorgen dat er binnen het bedrijf beleggingsadvies beschikbaar 

is, met name op het gebied van de pensioenregeling. 

Daarnaast stimuleren dat beleggingsadviseurs een 

persoonlijke pensioenstrategie aanbieden, zowel in het kader 

van de pensioenregeling van de werkgever als daarbuiten. 

Met een beleggingsadvies op maat kunnen werknemers een 

pensioenplan opstellen dat specifi ek is toegesneden op hun 

persoonlijke situatie. Dit pensioenplan op maat moet dan bij 

voorkeur ook voorzien in een plan B ingeval van voorziene 

omstandigheden.

12.  Meer fi nanciële voorlichting geven op scholen en bij bedrijven 

(of, zoals in het Verenigd Koninkrijk, via verloskundigen 

aan vrouwen die net moeder zijn geworden). Deze 

voorlichting kan extra eff ect hebben wanneer vrouwen die 

voorlichting ontvangen op de cruciale momenten in hun 

leven – bijvoorbeeld wanneer zij een kind krijgen. Dat zijn de 

momenten waarop hun spaargedrag veelal verandert.
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  Aegon Retirement Readiness Index (ARRI)
Deze Index beoordeelt het relatieve niveau van de 

pensioenvoorbereiding van werknemers in verschillende 

landen op een schaal van 1 tot 10. De index is gebaseerd op 

drie vragen over houding en drie vragen over gedrag. Nadere 

informatie is te vinden in de bijlage.

  Automatische deelname
Een pensioenregeling waaraan de werkgever een werknemer 

automatisch kan laten deelnemen zonder diens uitdrukkelijke 

toestemming. De werkgever bepaalt welk percentage van het 

salaris of van het loon van de werknemer als pensioenpremie 

wordt ingehouden. De werknemer kan dit percentage 

aanpassen en kan ook ervoor kiezen om niet aan de regeling 

deel te nemen.

  Automatische premieverhoging
Een kenmerk van een pensioenregeling waarbij het 

premiepercentage (het in te houden deel van het salaris) 

automatisch wordt verhoogd. Deze verhogingen geschieden 

doorgaans volgens een standaard escalatiepercentage.

  Pensioenleeftijd
De leeftijd waarop mensen meestal met pensioen gaan. 

Door de vergrijzing wordt de pensioenleeftijd geleidelijk 

aan hoger. Tegelijkertijd wordt de pensioenleeftijd ook 

steeds minder rigide en verplicht en meer een keuze van de 

individuele werknemer. Een relevante factor bij die keuze 

is de leeftijdsbandbreedte waarbinnen recht op uitkering 

van pensioen bestaat. Voor bepaalde functies of beroepen 

kan een verplichte pensioendatum worden vastgesteld. Die 

vaststelling geschiedt dan op basis van de leeftijd waarop 

werknemers wettelijk of volgens de binnen branche bestaande 

gebruiken verplicht moeten stoppen met werken. Een veel 

gebruikt argument voor verplichte pensionering is dat 

bepaalde beroepen te gevaarlijk of fysiek of mentaal zeer 

belastend zijn.

  OESO
De Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling stimuleert beleid ter verbetering van het 

economische en sociale welzijn van mensen door een mondiaal 

forum te bieden aan overheden voor samenwerking, het 

uitwisselen van ervaringen en het vinden van oplossingen voor 

gemeenschappelijke problemen.

  Pensioenregeling
Biedt een inkomen in plaats van het salaris wanneer iemand 

met pensioen gaat. Gedurende de opbouwfase draagt 

de werkgever premies af aan een pensioenfonds of een 

verzekeraar ten behoeve van toekomstige uitkeringen aan de 

werknemer. Deze premies zijn over het algemeen vrijgesteld 

van belastingheffing.  

De werkgever heeft een fiduciaire verantwoordelijkheid om 

het pensioenkapitaal te beleggen, voldoende rendement te 

realiseren en uitkeringen te verrichten aan gepensioneerde 

werknemers. De pensioenuitkeringen zijn doorgaans 

belastbaar bij de gepensioneerde in het jaar waarin het 

pensioen wordt uitgekeerd.

Een pensioenregeling kan worden gezien als een manier 

om een deel van de huidige inkomensstroom om te 

zetten naar een pensioeninkomen. Er zijn twee soorten 

pensioenregelingen: een salarisdiensttijdregeling en een 

beschikbare premieregeling.

Bij een salarisdiensttijdregeling garandeert de werkgever dat 

de werknemer een bepaald bedrag aan pensioen ontvangt, 

ongeacht het rendement op de onderliggende beleggingen.

 

Bij een beschikbare premieregeling liggen de premies vast 

en is het uiteindelijke bedrag dat de werknemer als pensioen 

ontvangt, afhankelijk van de beleggingsrendementen.

  Wereldbank
De Wereldbank levert wereldwijd financiële en technische hulp 

aan ontwikkelingslanden. Het is niet een bank in de normale 

betekenis van het woord, maar een samenwerkingsverband 

tussen 188 aangesloten landen met als doel armoede te 

bestrijden en ontwikkeling te bevorderen. De Wereldbank 

heeft twee organen: de Internationale Bank voor 

Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD) en de Internationale 

Ontwikkelingsassociatie (IDA).

Verklarende woordenlijst
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Over Aegon, het Transamerica Center 
for Retirement Studies® en Cicero
Aegon
De geschiedenis van Aegon gaat ruim 150 jaar terug – tot 

de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels zijn we 

uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten 

in meer dan 25 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en 

Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en 

vermogensbeheer behoort Aegon tot de grootste financiële 

dienstverleners ter wereld. De missie van Aegon is om mensen 

te helpen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

financiële toekomst.

www.aegon.com

Aegon was in 2010 een van de oprichters van de Global 

Coalition on Aging. Samen met andere bedrijven willen wij 

burgers en beleidsmakers bewuster maken van de vergrijzings-

problematiek. Een belangrijke doelstelling is om de manier te 

veranderen waarop wij over ouder worden denken en praten. 

Om de bekende retoriek over “problemen” om te vormen naar 

een meer positieve discussie over “mogelijkheden” en “kansen”.

www.globalcoalitiononaging.com

Transamerica Center for 
Retirement Studies® 
Het Transamerica Center for Retirement Studies (TCRS) 

maakt deel uit van het Transamerica Institute, een particuliere 

stichting zonder winstoogmerk. TCRS richt zich op onderzoek 

en voorlichting over trends, knelpunten en mogelijkheden op 

het gebied van sparen, pensioen en financiële zekerheid in de  

Verenigde Staten. Het Transamerica Institute wordt deels 

gefinancierd door Transamerica Life Insurance Company en 

gelieerde ondernemingen, maar ontvangt ook donaties van  

niet-gelieerde derden. TCRS geeft geen fiscaal, juridisch,  

beleggings- of pensioen advies.

www.transamericacenter.org

Cicero Consulting
Cicero is een toonaangevend adviesbureau dat zich richt op 

klanten in de financiële sector en de zakelijke dienstverlening. 

Het bedrijf is gespecialiseerd in beleids- en communicatie-

advisering, biedt wereldwijd “thought leadership”-programma’s 

aan en verricht onafhankelijk marktonderzoek. Cicero is in 2001 

opgericht en heeft vestigingen in Londen, Brussel, Washington, 

New York en Singapore. Als marktleider op het gebied van 

pensioenen en pensioenonderzoek heeft Cicero het markt-

onderzoek voor dit rapport verricht en de uitkomsten daarvan 

geanalyseerd en zo een bijdrage aan dit rapport geleverd.

www.cicero-group.com 
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Verantwoording

Disclaimer
Dit rapport biedt uitsluitend algemene informatie en betreft 

geen aanbod of off erte. Er kunnen aan dit rapport geen rechten 

worden ontleend. Aegon, haar partners en hun gelieerde 

ondernemingen en werknemers garanderen niet dat de 

informatie in dit rapport juist en volledig is.
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1 Salarisdiensttijdregelingen zijn in dat opzicht een steun in de rug.
2 Wereldbank, The Gender Impact of Pension Reform, 2012.
3 ILO, Global Employment Trends for Women, 2012.
4  Wanneer we naar het mediaaninkomen kijken, zien we dat het inkomensverschil tussen vrouwen en mannen daalt naar globaal 

20%. Beide cijfers liggen hoger dan die in andere internationale studies, zoals het rapport Frozen in Time van de internationale 

vakbeweging ITUC, waarin het inkomensverschil in 43 landen wordt geschat op 18,4%.
5  OESO (2013), “China”, in Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-51-en
6  Dit is het zogeheten inkomensvervangingspercentage. Dit percentage verschilt per land en hangt af van allerlei factoren, zoals de 

gezinssituatie, huur- of koopwoning, de hoogte van het inkomen voorafgaande aan het pensioen, de hoogte van (en het recht op) 

een overheidspensioen, de kosten van (langdurige) zorg voor een individu en de algemene kosten van levensonderhoud in een land 

of regio.
7  De Aegon Retirement Readiness Index (ARRI) weegt zes enquêtevragen over eigen verantwoordelijkheid, bewustzijn, inzicht, 

voorbereiding, inkomensvervanging en spaargedrag. Door de antwoorden op deze vragen te vergelijken, kunnen wij aan de 

pensioenvoorbereiding van de respondenten een score toekennen op een schaal van 1 tot 10. Een lage score is alles onder de 6, 

een gemiddelde score is een 6 tot 8 en een hoge score is een 8 of hoger.
8 OESO, Closing the Gender Gap.
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Bijlage 1: Methodologie
De Aegon Retirement Readiness Index (ARRI) 2014

De totale index is gebaseerd op een enquête onder 14.400 

werknemers en is ontwikkeld om de houding en het gedrag 

ten opzichte van de pensioenplanning te meten. De deelindex 

voor vrouwen is gebaseerd op een populatie van 7.242 

werkende vrouwen. Er zijn zes vragen gesteld (de zogeheten 

“voorspellende variabelen”), drie daarvan hebben globaal 

betrekking op de houding en de andere drie globaal op het 

gedrag:

1. Eigen verantwoordelijkheid voor het pensioen

2.  Mate van bewustzijn van de noodzaak van een 

pensioenplan

3.  Financiële kennis/inzicht in financiële zaken op het gebied 

van pensioenregelingen

4.  Pensioenplanning ontwikkelingsniveau van het 

pensioenplan

5.  Financieel voorbereid zijn op het pensioen

6.  Inkomensvervanging verwachte hoogte van het te 

vervangen inkomen

Behalve deze vragen is een afhankelijke variabele vraag 

gesteld die te maken heeft met de benadering van het sparen, 

aan de hand van vijf spaartypes: de gewoontespaarder, de 

incidentele spaarder, de voormalige spaarder, de zou-graag-

willen-spaarder en de niet-spaarder.

De indexscore wordt berekend door de voorspellende 

variabelen te correleren aan de afhankelijke variabele zodat 

de mate van beïnvloeding wordt gemeten (de zogeheten 

“R”-waarde). Van de voorspellende variabelen wordt 

de gemiddelde score berekend en deze scores worden 

vermenigvuldigd met de “R”-waarde. De ARRI- score wordt 

vervolgens berekend door de uitkomsten op te tellen en te 

delen door het totale aantal correlaties.
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Bijlage 2: Landen met elkaar 
vergeleken
V - Geef uw hoogst genoten opleiding of beroepskwalificatie aan.

Basis: alle respondenten, vrouwen (7.956)

V - Welke arbeidssituatie is op dit moment het meest op u van toepassing?

Basis: alle respondenten, vrouwen (7.956)
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Lagere school 7% 1% 54% 5% 25% 5% 2% 4% 3% 1% 3% 0% 0% 2% 1% 3%

Middelbare 
school

22% 26% 19% 34% 19% 27% 22% 39% 40% 16% 17% 2% 2% 48% 22% 14%

Middelbaar
beroeps-

onderwijs
19% 41% 3% 22% 11% 17% 18% 8% 15% 28% 23% 8% 36% 47% 14% 9%

Hoger beroeps-
onderwijs/

universiteit
30% 22% 14% 33% 21% 34% 46% 39% 31% 36% 47% 4% 53% 2% 40% 56%

Postdoc-
opleiding of 
kwalificatie

19% 8% 7% 5% 20% 15% 10% 9% 6% 18% 10% 78% 7% 22% 15%

Overig 2% 1% 4% 1% 2% 1% 1% 1% 4% 0% 7% 2% 0% 2% 2%

Geen 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

PER SALDO: 
Lager dan 

hoger 
onderwijs

48% 70% 80% 62% 58% 51% 44% 52% 62% 45% 44% 22% 40% 3% 78% 29%

PER SALDO: 
Minimaal hoger 

onderwijs
52% 30% 20% 38% 42% 49% 56% 48% 38% 55% 56% 78% 60% 97% 22% 71%
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Werkt voltijds 65% 33% 52% 60% 45% 66% 64% 77% 77% 55% 61% 84% 58% 78% 69% 75%

Werkt parttime 24% 56% 37% 29% 38% 23% 24% 12% 8% 32% 24% 3% 39% 17% 19% 14%

Deels met 
pensioen

3% 1% 1% 1% 6% 2% 2% 1% 5% 3% 5% 3% 0% 2% 3% 3%

Volledig met 
pensioen

9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 3% 3% 10% 8%
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Tot en met 
$29.999

67% 55% 51% 34% 54% 63% 65% 93% 99% 35% 36% 72% 72% 93% 85% 90%

$30.000-
$59.999

24% 38% 39% 55% 36% 29% 29% 4% 1% 35% 40% 12% 21% 5% 10% 8%

$60.000-
$89.999

6% 5% 7% 9% 7% 7% 4% 2% 0% 17% 17% 8% 4% 1% 1% 1%

$90.000+ 4% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 13% 7% 8% 3% 2% 4% 1%

GEMIDDELD 36581 36853 40586 46601 39194 35943 31811 21265 16167 68330 61269 41535 31934 20964 26654 21456

Totale mediaan 22836 27323 29228 38609 27751 24119 23253 16765 15793 42596 40477 21089 21203 16746 18229 17240

V - Wat is uw eigen bruto-jaarinkomen?

Basis: alle respondenten, vrouwen (7.956). Bedragen omgerekend naar USD

V - Wat zijn voor u belangrijke pensioenambities?

Basis: alle respondenten, vrouwen (7.956)
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In het 
buitenland gaan 

wonen
13% 12% 11% 24% 10% 11% 9% 10% 8% 10% 13% 18% 11% 18% 12% 12%

Reizen 64% 54% 65% 65% 57% 62% 73% 64% 61% 58% 66% 79% 41% 53% 75% 65%

Studeren 12% 8% 4% 7% 9% 7% 14% 5% 10% 9% 10% 21% 20% 17% 24% 11%

Meer tijd 
doorbrengen 

met familie en 
vrienden

62% 52% 72% 67% 60% 59% 59% 66% 73% 58% 64% 63% 41% 65% 64% 61%

Nieuwe hobby’s 
oppakken

51% 44% 64% 43% 51% 49% 45% 61% 46% 49% 50% 56% 42% 51% 55% 61%

Een eigen bedrijf 
opstarten

10% 3% 2% 6% 6% 2% 4% 6% 6% 5% 9% 11% 11% 33% 30% 23%

Vrijwilligerswerk 27% 30% 29% 17% 24% 30% 24% 15% 24% 34% 36% 23% 12% 48% 33% 37%

Doorwerken 14% 12% 14% 9% 12% 9% 5% 14% 13% 15% 15% 16% 24% 23% 14% 15%

Geen van 
bovengenoemde

3% 5% 2% 2% 4% 2% 2% 1% 1% 6% 3% 1% 7% 1% 1% 1%

Weet niet 3% 6% 2% 4% 3% 5% 3% 2% 2% 4% 3% 0% 8% 0% 0% 1%
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V - Op welke leeftijd denkt u volledig met pensioen te gaan, dus helemaal geen betaald werk meer te verrichten?

Basis: vrouwen die nog niet volledig met pensioen zijn (7.242)

V – Welke woorden associeert u het meest met ‘met pensioen gaan’?

Basis: alle respondenten, vrouwen (7.956)
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40 of jonger 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 4% 2% 3% 3%

41-50 10% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 43% 6% 15% 15% 23%

51-59 14% 2% 2% 1% 6% 5% 3% 6% 10% 6% 12% 34% 8% 29% 27% 45%

60 14% 3% 5% 6% 10% 10% 11% 19% 12% 9% 13% 13% 27% 30% 28% 12%

61-64 9% 4% 19% 10% 6% 24% 7% 12% 23% 7% 5% 2% 5% 4% 3% 4%

65 21% 18% 27% 49% 20% 29% 40% 22% 29% 14% 27% 4% 27% 13% 12% 7%

66-69 15% 57% 37% 20% 22% 13% 25% 18% 6% 11% 12% 1% 1% 1% 2% 2%

70 7% 9% 5% 7% 17% 9% 5% 9% 5% 20% 13% 0% 8% 3% 5% 0%

71+ 4% 3% 2% 3% 8% 3% 3% 3% 4% 18% 7% 0% 3% 1% 2% 1%

Nooit 1% 1% 1% 0% 2% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 0% 2% 1% 0% 1%

Weet niet 4% 2% 3% 3% 8% 4% 4% 8% 5% 8% 6% 0% 9% 0% 4% 3%

GEMIDDELD 61.69 66.16 65.22 65.20 65.75 64.17 64.93 63.94 63.39 66.50 64.39 53.29 60.81 58.07 57.80 54.90

MEDIAAN 64.00 67.00 65.00 65.00 66.00 65.00 65.00 65.00 64.00 67.00 65.00 55.00 60.00 60.00 60.00 55.00
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Vrijheid 39% 44% 38% 48% 44% 42% 30% 19% 27% 40% 51% 52% 33% 35% 41% 31%

Kansen 18% 11% 36% 37% 22% 9% 13% 11% 19% 21% 19% 10% 12% 22% 25% 16%

Vrije tijd 45% 65% 61% 51% 44% 36% 29% 47% 39% 49% 53% 59% 7% 36% 46% 44%

Spannend 8% 2% 2% 8% 9% 2% 9% 3% 2% 16% 15% 10% 6% 17% 8% 8%

Armoede 18% 12% 29% 26% 15% 26% 17% 43% 39% 9% 12% 3% 25% 4% 13% 18%

Onzekerheid 24% 29% 24% 16% 18% 18% 27% 40% 56% 15% 19% 12% 48% 18% 15% 9%

Eenzaamheid 10% 5% 8% 9% 13% 11% 9% 8% 8% 8% 8% 17% 12% 17% 8% 11%

Slechte 
gezondheid

16% 4% 12% 8% 12% 11% 10% 47% 19% 6% 9% 23% 9% 13% 15% 30%

Afhankelijk van 
anderen

11% 9% 11% 6% 8% 12% 10% 18% 21% 7% 7% 6% 4% 25% 12% 7%

Moe 7% 1% 1% 4% 5% 8% 9% 11% 8% 4% 5% 8% 13% 9% 14% 13%

Ver weg 16% 27% 19% 16% 11% 35% 22% 2% 7% 12% 17% 11% 13% 6% 10% 27%

Verveling 11% 7% 8% 5% 15% 7% 6% 8% 4% 11% 9% 18% 16% 15% 9% 16%

Plezier 28% 20% 17% 26% 33% 29% 34% 11% 4% 41% 41% 42% 16% 36% 27% 27%

Geen van 
bovengenoemde

1% 3% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 3% 2% 0% 3% 1% 2% 1%

Weet niet 2% 2% 0% 1% 3% 2% 2% 1% 1% 5% 0% 0% 5% 1% 1% 2%

PER SALDO: 
Positief

69% 75% 75% 77% 69% 60% 60% 56% 52% 74% 78% 84% 47% 71% 70% 71%

PER SALDO: 
Negatief

53% 46% 51% 44% 46% 51% 51% 81% 75% 35% 37% 51% 71% 51% 46% 62%
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Lage score 60% 63% 51% 67% 60% 67% 76% 74% 73% 56% 51% 45% 84% 30% 42% 66%

Gemiddelde 
score

25% 23% 30% 24% 21% 22% 16% 17% 20% 22% 28% 37% 13% 40% 28% 24%

Hoge score 15% 14% 19% 9% 19% 11% 8% 9% 6% 22% 20% 18% 3% 31% 30% 10%

GEMIDDELD 5.51 5.34 5.96 5.06 5.55 5.09 4.51 4.90 4.73 5.78 5.87 6.19 4.40 6.93 6.46 5.27

Scores op de Aegon Retirement Readiness Index (ARRI)

Basis: vrouwen die nog niet volledig met pensioen zijn (7.242)

Onderdeel van de Aegon Retirement Readiness Index

V - In welke mate voelt u zichzelf verantwoordelijk voor het sparen voor een voldoende pensioen? Basis: vrouwen die nog niet volledig 

met pensioen zijn (7.242)

Onderdeel van de Aegon Retirement Readiness Index

V - Hoe bewust bent u zich van de noodzaak om een financieel pensioenplan te hebben? Basis: vrouwen die nog niet volledig met 

pensioen zijn (7.242)
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Niet 
verantwoordelijk 

= 1
3% 2% 3% 2% 2% 8% 8% 3% 9% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 4%

2 5% 5% 3% 5% 2% 7% 9% 6% 9% 2% 2% 4% 3% 2% 4% 8%

3 22% 27% 21% 25% 20% 30% 29% 22% 29% 15% 9% 22% 17% 18% 17% 25%

4 31% 40% 34% 32% 31% 27% 27% 28% 27% 28% 28% 41% 30% 27% 21% 26%

Zeer 
verantwoordelijk 

= 5
40% 26% 40% 36% 46% 28% 26% 41% 26% 54% 60% 31% 49% 52% 57% 38%

GEMIDDELD 4.00 3.81 4.05 3.96 4.18 3.62 3.53 3.98 3.52 4.33 4.45 3.96 4.24 4.26 4.28 3.87
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Zeer onbewust 
= 1

3% 4% 1% 2% 3% 4% 7% 4% 7% 3% 1% 1% 2% 2% 1% 4%

2 6% 8% 3% 9% 6% 4% 14% 7% 13% 6% 3% 2% 4% 3% 3% 9%

3 24% 24% 16% 30% 25% 17% 37% 24% 44% 21% 17% 20% 24% 17% 17% 32%

4 34% 37% 31% 36% 28% 31% 31% 37% 25% 29% 31% 44% 38% 34% 24% 38%

Zeer bewust = 5 33% 28% 49% 23% 37% 44% 10% 29% 11% 40% 47% 33% 32% 43% 55% 16%

GEMIDDELD 3.88 3.78 4.23 3.70 3.89 4.07 3.22 3.80 3.20 3.96 4.20 4.04 3.96 4.14 4.29 3.53
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Onderdeel van de Aegon Retirement Readiness Index

V – In hoeverre heeft u financiële kennis van zaken op het gebied van uw pensioenplanning? Basis: vrouwen die nog niet volledig met 

pensioen zijn (7.242)

Onderdeel van de Aegon Retirement Readiness Index

V – Wanneer u denkt aan uw eigen pensioenplanningsproces, hoe goed ontwikkeld is dan uw huidige pensioenplan?

Basis: vrouwen die nog niet volledig met pensioen zijn (7.242)
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Zeer weinig = 1 4% 8% 4% 5% 5% 6% 4% 4% 2% 5% 4% 1% 14% 2% 1% 5%

2 10% 19% 7% 16% 10% 9% 13% 10% 6% 9% 8% 5% 28% 4% 4% 8%

3 28% 30% 30% 33% 29% 31% 34% 29% 27% 28% 27% 25% 37% 16% 18% 31%

4 34% 28% 38% 29% 33% 31% 33% 35% 34% 32% 33% 46% 17% 44% 31% 33%

Zeer veel = 5 23% 16% 22% 17% 22% 23% 16% 22% 31% 26% 27% 23% 3% 34% 46% 23%

GEMIDDELD 3.62 3.26 3.68 3.37 3.56 3.56 3.42 3.62 3.87 3.66 3.71 3.86 2.65 4.03 4.16 3.62
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Goed 
pensioenplan 

= 1
15% 12% 11% 16% 16% 24% 28% 18% 15% 15% 16% 10% 20% 7% 10% 16%

2 15% 18% 10% 17% 15% 16% 16% 21% 16% 12% 13% 11% 28% 5% 11% 14%

3 32% 38% 32% 36% 31% 33% 30% 36% 35% 32% 29% 31% 36% 23% 24% 31%

4 25% 24% 33% 23% 23% 20% 19% 16% 24% 25% 28% 34% 13% 39% 27% 24%

Goed ontwikkeld 
pensioenplan 

= 5
13% 9% 14% 7% 15% 7% 6% 8% 10% 16% 15% 13% 3% 26% 27% 15%

GEMIDDELD 3.06 2.99 3.31 2.88 3.07 2.71 2.60 2.75 2.97 3.15 3.13 3.28 2.50 3.72 3.50 3.09
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V - Hoe zou u de wijze waarop u spaart voor uw pensioen, beschrijven?

Basis: vrouwen die nog niet volledig met pensioen zijn (7.242)
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Ik spaar altijd 36% 35% 39% 48% 43% 32% 24% 21% 27% 46% 44% 47% 25% 46% 28% 24%

Ik spaar alleen 
zo nu en dan

21% 19% 23% 11% 18% 23% 18% 18% 12% 16% 20% 24% 32% 32% 24% 23%

Ik spaar 
momenteel 

niet voor mijn 
pensioen, maar 

heb dat in het 
verleden wel 

gedaan

12% 12% 12% 10% 14% 8% 20% 13% 17% 15% 13% 9% 8% 8% 16% 11%

Ik spaar niet, 
maar ben dat 
wel van plan

24% 18% 15% 21% 19% 29% 29% 36% 37% 15% 20% 17% 33% 12% 26% 36%

Ik spaar nooit en 
ben dat ook niet 

van plan
7% 15% 11% 9% 6% 8% 10% 11% 8% 8% 3% 3% 4% 2% 5% 5%

Onderdeel van de Aegon Retirement Readiness Index

V - Wanneer u denkt aan wat u opzij legt voor uw pensioen, spaart u dan genoeg? 

Basis: vrouwen die nog niet volledig met pensioen zijn (7.242)
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Ik ben zeer slecht 
voorbereid. Ik 

spaar nauwelijks 
= 1

23% 20% 19% 25% 23% 28% 36% 30% 36% 22% 24% 8% 33% 7% 24% 26%

2 19% 20% 19% 20% 14% 21% 19% 27% 22% 17% 15% 18% 26% 9% 13% 21%

3 29% 30% 33% 30% 31% 28% 25% 25% 31% 28% 28% 32% 28% 25% 23% 27%

4 20% 19% 20% 18% 21% 16% 14% 12% 10% 19% 23% 32% 10% 37% 20% 18%

Ik ben heel goed 
voorbereid. Ik 

spaar al genoeg 
= 5

10% 10% 9% 7% 12% 7% 5% 6% 2% 15% 10% 10% 2% 23% 19% 8%

GEMIDDELD 2.74 2.80 2.82 2.63 2.86 2.54 2.34 2.35 2.19 2.89 2.80 3.18 2.22 3.60 2.96 2.62
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V - Hoe ziet u de overgang naar uw pensioen voor zich?

Basis: vrouwen die nog niet volledig/deels met pensioen zijn (7.027)
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Ik stop 
onmiddellijk met 

werken
29% 31% 34% 35% 26% 47% 53% 29% 37% 17% 20% 25% 19% 17% 24% 32%

Ik ga anders 
werken (b.v. 
parttime of 

via een tijdelijk 
contract) maar 

niet lang

29% 34% 21% 37% 34% 20% 16% 30% 23% 33% 37% 35% 28% 35% 30% 22%

Ik ga anders 
werken (b.v. 
parttime of 

via een tijdelijk 
contract) en blijf 

betaald werk 
verrichten

18% 7% 26% 11% 16% 9% 6% 20% 21% 22% 20% 24% 20% 24% 23% 20%

Ik ga door met 
waar ik nu mee 

bezig ben
10% 9% 7% 4% 11% 9% 11% 8% 5% 12% 12% 11% 5% 22% 14% 14%

Anders 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 6% 2% 3% 2%

Weet niet 11% 17% 10% 12% 12% 14% 13% 12% 13% 14% 10% 4% 23% 1% 6% 10%



A
le

ta
, 2

8
, V

er
en

ig
de

 S
ta

te
n

HOOFDKWARTIER

Aegon N.V.

Strategy & Sustainability 

Steff en Heij

Manager Retirement Studies 

Telefoon: 070 - 344 75 27 

E-mail: steff en.heij@aegon.com

www.aegon.com/research

MEDIA RELATIONS

Telefoon: 070 - 344 89 56 

E-mail: gcc@aegon.com

Contact






