
Nu we naar een pensioenstelsel gaan waarin de link tussen beleggings-
rendementen en het individuele pensioen sterker wordt, is het belangrijk te weten 
wat uw deelnemers willen. Hoeveel beleggingsrisico willen én kunnen ze lopen? 
Dat achterhaalt u met ons risicopreferentieonderzoek, waarmee we zowel de 
risicobereidheid als de risicocapaciteit in kaart brengen. Doordat we een methode 
uit de economische gedragswetenschap gebruiken, en niet alleen kwalitatieve 
vragen, vertrouwt u op een goed en compleet inzicht in de risicopreferentie.

4 goede redenen
       

Ontwikkeld met de laatste wetenschappelijke 
inzichten van onze gedragseconomen en 
pensioenexperts.

         
Ontvang een helder overzicht van risicobereid-
heid en -capaciteit, inclusief de vertaling naar 
risicohouding én tooling voor het vaststellen van 
beleggingsbeleid. 

       
Goed voorbereid op het nieuwe stelsel: vanaf 

   2027 is het onderzoek eens in de 5 jaar verplicht.
       

 Optioneel met met bewezen effectieve campagne 
om uw deelnemers gericht te activeren.

Ontdek hoeveel  
risico uw deelnemers 
willen lopen
Compleet onderzoek  
naar risicopreferentie

Dit is het risicopreferentieonderzoek
Welke beleggingsrisico’s zijn uw deelnemers bereid 
te lopen? Dat ontdekken we niet door ze letterlijk 
die vraag te stellen – mensen hebben moeite met 
dat soort abstracties – maar door ze een reeks van 
keuzes voor te leggen uit 2 voorbeeldpensioenen. 
Deze choice sequence-methode ligt aan de basis 
van ons onderzoek. Het resultaat? Een realistische 
weergave van de werkelijke risicovoorkeuren.  
U ontvangt deze en andere – meer kwalitatieve – 
uitkomsten op zo’n manier dat u ze eenvoudig  
kunt gebruiken voor uw beleggingsbeleid. 



Daarom TKP
TKP Pensioen is één van de grootste 
pensioenuitvoeringsorganisaties in Nederland, 
met 3,5 miljoen deelnemers en ruim 
20 pensioenuitvoerders als klant. Voor al deze  
mensen maken wij pensioen zo eenvoudig 
mogelijk. Ons risicopreferentieonderzoek is 
dan ook laagdrempelig en intuïtief in gebruik 
voor uw deelnemers. En de rapportage is voor 
u goed toepasbaar als ondersteuning van uw 
beleggingsbeleid.

Beproefde methode
>   Choice sequence-methode voldoet aan  

AFM-criteria.
>   Al 5 jaar succesvol in gebruik bij onze 

beleggingswijzer voor DC-deelnemers. 
>   Geeft realistischer beeld dan alleen  

kwalitatief onderzoek.

Wij vertellen u graag meer
Wilt u weten of het risicopreferentieonderzoek 
iets voor u is? Maak dan vrijblijvend een afspraak 
via Rogier Potter van Loon via 06-51 58 66 73 of 
pottervanloon.r@tkppensioen.nl

‘ Gebruik een 
combinatie 
van zorgvuldig 
ontworpen 
methodes en 
econometrische 
technieken om 
risicovoorkeuren 
te meten’
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‘ Belangrijk is dat je vertekeningen 
– behavioural biases – voorkomt. 
Zo is er de onbewuste voorkeur van 
respondenten om voor een optie 
te kiezen die in het midden staat. 
Ook voelen mensen de kans op 
verlies sterker: is er 1% kans dat iets 
misgaat, dan behandelen ze dat als 
5%. Met dat soort gedragsfactoren 
moet je wel rekening houden.’


