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van de niet-gepensioneerden denkt 
dat ze als gevolg van COVID-19 later 
met pensioen zullen gaan

42%
denkt dat ze nog steeds 
op dezelfde leeftijd met 
pensioen zullen gaan

24%
denkt dat ze eerder met 
pensioen zullen gaan 

34%

Hoe heeft de pandemie het 
beleggingsgedrag van mensen 
in Nederland beïnvloed?
De grote onzekerheid tijdens de pandemie heeft een drastische impact op verschillende soorten 
beleggers gehad. Maar hoe zullen hun verwachtingen voor de korte termijn veranderen op langere 
termijn?

Opmerking: Mensen wordt gedefinieerd als mensen die van plan zijn om in de komende 12 maanden ten 
minste EUR 10.000 te beleggen en die in de afgelopen 10 jaar wijzigingen in hun portefeuille hebben 
aangebracht. Schroders erkent dat deze groep niet representatief is voor de ervaringen van alle mensen 
tijdens de pandemie.

van de mensen besteedde meer tijd aan het nadenken over 
hun financiële welzijn en het reorganiseren van hun 
persoonlijke financiën als gevolg van COVID-19

Beginner/basis

2021

2019

70%

63%

57%

Als gevolg van de pandemie zijn 
mensen in Nederland meer tijd gaan 
besteden aan hun financiën

Dit zien we het vaakst bij ervaren beleggers

Toch checken Nederlanders vrijwel even vaak hoe 
hun beleggingen ervoor staan als in 2019

En hun rendementsverwachtingen blijven onverminderd optimistisch

Mensen die meer tijd aan hun financiën hebben besteed:

* zelf ingeschat niveau 

Mensen die de waarde van hun beleggingen één keer per week of vaker controleren

Gemiddeld verwacht jaarlijks totaalrendement over de komende vijf jaar

Ondanks de 
onzekerheden in 2020 
werd er veel gespaard

Op korte termijn zien we een scheidslijn in het spaar- en beleggingsgedrag na de 
opheffing van de lockdown in Nederland

Maar dit werkt niet per se door in de verwachte pensioenleeftijd

heeft meer geld opzij 
gezet in het algemeen 

47%
heeft meer belegd in 
beleggingen met laag risico

52%
heeft meer belegd in 
beleggingen met 
hoog risico

46%

Halfgevorderd

Expert/gevorderd

van de Nederlanders spaarde evenveel als gepland

spaarde meer dan gepland 

spaarde minder dan gepland 

66%

32%

34%

44%

46%

11%

van de niet-gepensioneerden zou als gevolg van de 
pandemie meer willen sparen voor hun pensioen 

60%

De impact van de pandemie in Nederland wordt nog duidelijker zichtbaar 
in de pensioenvoorziening die mensen willen opbouwen

10%

8%

9%

2017 2018 2019 2020 2021

8.3%

9.9%

8.5%

9.0%

9.1%

Belangrijke informatie:
Deze informatie is een marketingboodschap. Schroders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in feiten of meningen. Het materiaal is 
niet bedoeld en mag niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch of fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in 
dit materiaal mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen. Resultaten uit 
het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en worden mogelijk niet herhaald. De waarde van beleggingen en de 
inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het oorspronkelijk ingelegde bedrag niet 
terugkrijgen. Door wisselkoersschommelingen kan de waarde van beleggingen zowel dalen als stijgen. Dit document geeft de meningen en 
opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. De meningen en opvattingen in dit document zijn die van de personen aan wie 
ze worden toegeschreven, en komen niet noodzakelijk overeen met de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere 
berichten, strategieën of fondsen van Schroders. De vermelde informatie wordt betrouwbaar geacht, maar Schroders biedt geen garantie 
wat betreft de juistheid of volledigheid ervan. Schroders is een verwerkingsverantwoordelijke  met betrekking tot uw persoonsgegevens. 
In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders 
uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar. Voor uw 
veiligheid kan onze communicatie met u worden geregistreerd of gecontroleerd.

Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, 
herausgegeben. Handelsregister Luxemburg : B 37.799.

In opdracht van Schroders voerde Raconteur Media tussen 16 maart en 7 mei 2021 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 23.450 
mensen uit 32 locaties in alle delen van de wereld.
"Mensen" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die van plan zijn om in de komende 12 maanden ten minste EUR 10.000 (of het 
equivalent daarvan) te beleggen en die in de afgelopen 10 jaar wijzigingen in hun portefeuille hebben aangebracht.


