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LEDENONDERZOEK 2021
Uitgevoerd door Bureau Kien

Amsterdam, 21 april 2022
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September 2021 heeft Kien voor BP DNB een ledenonderzoek uitgevoerd.

• Bruto steekproef bestond uit 901 leden

• 264 leden hebben deelgenomen aan onderzoek; dat is een response van 29%

• Steekproefomvang levert daarmee een betrouwbaarheid van 95% op

• Terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek aan de leden heeft 
reeds plaatsgevonden in de Nieuwsbrief van november 2021
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Leden hebben een positief beeld van BP DNB

• 93% van de leden zijn het (helemaal) eens met de stellingen dat BP DNB het 
goed met hen voor heeft (93%) en hun belangen goed behartigt (88%)

• Voor 84% is het duidelijk wat BP DNB voor haar leden doet

• 8% geeft aan het (helemaal) niet eens te zijn met de stelling dat het duidelijk 
is wat BP DNB voor haar leden doet
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Meerderheid van de leden is tevreden over de huidige activiteiten

• Activiteiten die door BP DNB worden georganiseerd zijn onder bijna alle leden 
bekend

• Tevredenheid over activiteiten ligt hoog: gemiddeld 3,8 tot 4,1 op een 5-punts 
schaal van zeer ontevreden (1) tot zeer tevreden (5)

• Voor de activiteiten`het beantwoorden van vragen van leden over 
pensioenzaken` en `het onderhouden van contacten met stakeholders van 
het pensioenfonds` geldt dat drie op de tien aangeven hier geen mening over 
te hebben
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Voorstellen voor nieuwe activiteiten worden gematigd enthousiast ontvangen

• Leden zijn even vaak of zelfs vaker neutraal dan (heel) positief over nieuwe 
activiteiten

• Het meest positief is men over het instellen van een klankbordgroep van 
leden die eens per jaar samenkomt. Toch heeft slechts 10% daadwerkelijk 
interesse om deel te nemen in een dergelijke klankbordgroep.

• Andere nieuwe activiteiten: 
• On line bijeenkomsten met sprekers: evenveel leden neutraal als (heel) 

positief
• Fysieke bijeenkomsten met sprekers: 45% (heel) positief
• Klassikale cursussen: 23% (heel) positief 

• Leeftijdscategorie rond pensioengerechtigde leeftijd is meest positief over 
voorstel klankbordgroep  
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Driekwart van de leden is (heel) tevreden over de communicatie

• Grootste groep leden is tevreden over begrijpelijkheid

• Ongeveer twee derde is (heel) tevreden over de frequentie (68%) waarmee 
gecommuniceerd wordt en de volledigheid (66%)

• Over persoonlijke relevantie is men het minst tevreden over (48%)

• Tevredenheid over de nieuwsbrief is hoog. 77% geeft aan hierover (heel) 
tevreden te zijn

• Website werd in de afgelopen 12 maanden door iets meer dan de helft van de 
leden geraadpleegd (51%)

• E-mail werd het vaakst genoemd als middel om op de hoogte te worden 
gehouden van actualiteiten  
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Conclusies Bestuur BP DNB

• Bestuur is positief over het houden van een ledenonderzoek

• Bedoeling is om het ledenonderzoek periodiek (eens in de 5 jaar?) te herhalen

• De website kan beperkt worden gehouden en zal versimpeld worden

• De Nieuwsbrief zal het belangrijkste communicatiemiddel naar de leden 
worden

• Externe sprekers op de ALV zullen meer ingezet gaan worden

• Bestuur wil de activiteit Klankbordgroep gaan oppakken. Het onderwerp 
Nieuwe pensioenregeling lijkt een goed onderwerp voor de nog in te stellen 
klankbordgroep. Voorstel is om leden voor de klankbordgroep te gaan 
werven en de Klankbordgroep voor het eerst in het najaar bijeen te laten 
komen. Onderwerp: Nieuwe pensioenregeling


