
 

 

 
Persbericht 
 

Achmea en Netspar presenteren onderzoek “Modern werkgeverschap en 
pensioen” 
 

Meerderheid van werkgevers heeft nog geen voorkeur voor een van beide toekomstige 
pensioenregelingen 
  
Zeist, 6 april 2022- Nederland staat voor een ingrijpende verandering in het pensioenstelsel. Dit heeft 

gevolgen voor gepensioneerden, werknemers en werkgevers. Daphne de Kluis, lid Raad van Bestuur 

van Achmea: “De veranderingen die op stapel staan in de pensioenwereld raken ook het HR-beleid 

en werkgeverschap. Het is goed om daar bewust van te zijn en op tijd voor te bereiden op de 

veranderingen die eraan komen. Kennis delen en erover in gesprek gaan kan daarbij helpen.” Door 

de aandacht voor duurzame inzetbaarheid heeft het pensioenakkoord ook invloed op het HR-beleid 

in bredere zin. Achmea deed samen met Netspar onderzoek naar modern werkgeverschap en 

pensioen en ging in gesprek met grootzakelijk Nederland.  

 

Modern werkgeverschap gaat niet zozeer over geld, maar vooral over ‘zachte’ aspecten  
Opvallende uitkomst uit het onderzoek is dat werkgevers het vaakst kiezen voor de wat zachtere 
instrumenten om modern werkgeverschap te definiëren. De meest gekozen optie is de balans tussen 
werk en privé, gevolgd door een actief duurzaam inzetbaarheidsbeleid en eigen regie onder 
werknemers. 
 
Werkgevers zien opleidingen (nog) niet als instrument om duurzame inzetbaarheid te vergroten 
Opleidingsfaciliteiten spelen verrassend genoeg een zeer beperkte rol in het modern 
werkgeverschap, terwijl de overheid juist hierop wil inzetten en wetenschappelijke literatuur 
aantoont dat dit erg effectief is. 
 

De meerderheid van de werkgevers heeft nog geen voorkeur tussen een van beide toekomstige 

pensioenregelingen  
De meerderheid van de werkgevers weet nog niet welk van beide toekomstige pensioenregelingen 
ze kiezen. Indien ze wel hebben gekozen,  dan beide nieuwe regelingen even vaak. Wat opvalt is dat 
de meerderheid van werkgevers die kiezen voor een solidair contract participeren in een verplicht 
Bedrijfstakpensioenfonds. Dat valt op omdat die werkgevers zelf die keuze niet kunnen maken. 

Webinar Modern werkgeverschap en pensioen  
Tijdens een onlangs gehouden webinar werd het onderzoeksrapport “Modern werkgeverschap en 

pensioen” overhandigd aan Wouter Koolmees. Als kartrekker van het nieuwe pensioenakkoord ging 

hij hierover in gesprek met de tafelgasten. Behalve over duurzame inzetbaarheid werd ook 

gesproken over de keuze door werkgevers voor de pensioenregeling in het nieuwe pensioenstelsel. 

Hoe kijken zij naar de pensioenstelselwijziging? En heeft die wijziging impact op het gevoerde HR-

beleid?  

“Naast een aantal interessante inzichten, is dit onderzoek goed voor de bewustwording bij veel werkgevers.  
Zij moeten echt keuzes gaan maken en aan de slag met het pensioenakkoord.”  

Wouter Koolmees 

 

Samenwerking tussen Achmea, Netspar, Universiteit Maastricht & AWVN 

https://www.achmea.nl/modern-werkgeverschap-en-pensioen/events


 

 

Voor het onderzoek vulden ruim 120 grootzakelijk bestuurders het survey onderzoek in en gingen we 

persoonlijk in gesprek met een groot aantal werkgevers. Dit rapport en de diepte-interviews zijn tot 

stand gekomen met medewerking van dr. Raymond Montizaan en prof.  dr. Bas Werker verbonden 

aan Netspar. Daarnaast deelden we ook ervaringen met Algemene Werkgeversvereniging Nederland 

(AWVN) als expert op werkgevergebied. 

 

Lees meer en download het volledige onderzoeksrapport op: www.achmea.nl/modern-

werkgeverschap-en-pensioen. Hier kunt u tevens het webinar terugkijken.  
 

 

Bijlage: artikel Onderzoek naar modern werkgeverschap en pensioen 
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Meer informatie: 
Viola Teepe 
woordvoerder Achmea 
06 - 10 77 55 68 
viola.teepe@achmea.nl 
 
Achmea Pensioenservices 

Achmea Pensioenservices voert pensioenregelingen uit voor ondernemingspensioenfondsen, 

beroepspensioenfondsen, vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen en Centraal Beheer APF. De uitvoerder 

bedient meer dan 27 pensioenfondsen die samen ruim 400.000 deelnemers vertegenwoordigen en is optimaal 

gericht op het bedienen van fondsen en hun achterban in het nieuwe pensioenstelsel dat momenteel 

toekomstbestendig wordt gemaakt. Bij Achmea Pensioenservices bouwen we aan langdurige, duurzame 

relaties die we met zorg beheren en uitbreiden. Strategische partnerships, waarbij persoonlijke relaties en 

onderling vertrouwen staan voor ons centraal. Als pensioenuitvoerder denken we met onze relaties mee over 

houdbaarheid en betaalbaarheid van een pensioenregeling en adviseren wij pensioenfondsen op weg naar het 

nieuwe stelsel. www.achmeapensioenservices.nl  

 

Achmea Corporate Relations & Partnerships 

Achmea Corporate Relations & Partnerships is verantwoordelijk voor de relatie tussen de grootste werkgevers 

in Nederland en Achmea en denken als deskundige partner op strategisch niveau met de klant mee. Achmea 

Corporate Relations & Partnerships is intensief betrokken met werkgevers als het gaat om modern 

werkgeverschap en pensioen. www.achmea.nl/corporate-relations 
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