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Persbericht    
 

Kwart van vrouwen beseft niet dat minder werken ook minder 
pensioen betekent 
Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen loopt in de tonnen 
 
Heerlen/Amsterdam, 2 november 2021. Vrouwen realiseren zich onvoldoende welke impact 

bepaalde keuzes, zoals parttime werken, hebben op hun pensioen. Ook heeft meer dan 40% van 

de vrouwen geen goed zicht op de gevolgen van bijvoorbeeld een scheiding, 

arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een partner voor hun financiële situatie. Dit blijkt uit 

recent, representatief onderzoek van ABP onder vrouwen en mannen in het onderwijs en bij de 

overheid. Ook becijferde het fonds dat de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen in de 

tonnen kan lopen. ABP grijpt de Pensioen3daagse van Wijzer in geldzaken, die vandaag gestart 

is, aan voor een wake-up call.  Met de gratis online training ‘Reality Check’ helpt ABP mensen 

die meer grip op hun geldzaken willen. 

 

Keuzes hebben vaak een groot onbewust effect 

Gemiddeld werkt bijna 70% van de vrouwen in de ABP sectoren parttime, zeker als er kinderen komen 

is dit het geval. Slechts 16% van de mannen gaat minder werken als er kinderen komen. Qua 

pensioenopbouw kan een inkomensverschil van zo’n 25-30% oplopen tot een pensioenverschil van  

40-50%, omdat vrouwen gemiddeld een lager inkomen hebben én al sinds relatief jonge leeftijd minder 

uren werken. Een nu 25-jarige vrouw, die straks op de AOW-leeftijd van 70 jaar met pensioen gaat, kan 

€220.000,- minder pensioen opgebouwd hebben dan een man. Dat komt neer op 10.000 euro bruto per 

jaar. Een kwart van de vrouwen realiseert zich niet dat ze minder pensioen opbouwen wanneer ze 

minder gaan werken. 

 

Vrouwen willen zich wel verdiepen in financiën, maar.. 

ABP zag al eerder dat vrouwen met partner, uit gemak, financiële zaken graag aan die partner 

overlieten. In het nieuwe onderzoek geven vrouwen aan zich op zich wel te wíllen verdiepen in hun 

financiële situatie, maar 1/3 vertoont uitstelgedrag en bijna 20% weet niet hoe ze het moeten 

aanpakken. Mannen gaan er vergeleken met vrouwen liever gelijk mee aan de slag. Vrouwen denken 

wel na over de financiële gevolgen van grote zogenaamde ‘life changing events’, maar komen 

nauwelijks in actie. In het onderzoek gaf 10% van de vrouwen aan helemaal niet bezig te zijn met hun 

financiële toekomst. 

 

Hoe financieel wakker ben jij? 

Precies 2 jaar geleden lanceerde ABP samen met koningin Máxima, beschermvrouwe van Wijzer in                               

geldzaken, de ‘Reality Check’. Hiermee wil ABP deelnemers laagdrempelig inzicht geven in hun 

pensioen en hen ook bewust maken van de eigen keuzes die hierop van invloed zijn. We startten in 

2019 in het primair onderwijs en al meer dan 22.000 mensen hebben aantoonbaar beter zicht en grip 

gekregen op hun geldzaken en (toekomstige) financiële situatie, door middel van een gratis online 

training en waar nodig persoonlijke begeleiding. Bijna 70% hiervan heeft aangeven daadwerkelijk actie 

te ondernemen. 

Voorzitter Corien Wortmann–Kool: “Een mooi resultaat maar kijkend naar inzichten uit ons recente 

onderzoek is er nog veel winst te behalen. ABP heeft daarom de ambitie om een 0 achter de 22.000 te 

zetten en 220.000 mensen de Reality Check te laten doen. Te vaak stellen vrouwen het uit om zich in de 

financiële situatie te verdiepen. Daarom stellen wij de vraag: hoe financieel wakker ben jij? Doe de 

training, krijg praktische tips, in 15 minuten krijg je stap voor stap inzicht in je financiële situatie. Het 

wordt al snel duidelijk hoe je er voor staat en wat je kunt doen.” 


