
 

BOP - Benchmark Onderzoeksplatform voor Pensioenfondsen 

 

Doe mee aan het Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen en ontdek hoe uw pensioenfonds 

presteert ten opzichte van de benchmark 

 

In de pensioenwereld is veel behoefte aan een laagdrempelig, uniform onderzoek tegen 

zeer lage kosten. Onderzoek dat u als pensioenfonds of pensioenuitvoerder in één 

oogopslag laat zien hoe uw pensioenfonds presteert in de beleving van de deelnemer.  

 

Om aan die wens tegemoet te komen, heeft TNS Nipo met de ondersteuning van de 

Pensioenfederatie het onafhankelijk ‘Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen’ 

(BOP) opgericht. 

 

Doe mee aan het Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen en ontdek hoe 

uw pensioenfonds presteert ten opzichte van de benchmark 
 

 

Via BOP kunt u heel eenvoudig meedoen aan onderzoek dat u op een eenduidige wijze inzicht geeft in 

de tevredenheid, loyaliteit, mate van openstaan voor pensioeninformatie, het vertrouwen en 

handelingsperspectief van uw deelnemers en de prestaties van uw communicatie-inspanningen. 

Daarnaast gaat het onderzoek ook in op het imago van uw pensioenfonds en draagvlak voor het 

collectieve pensioensysteem. 

 

 

Wat meet BOP?  Lees verder >> 
 
Dit standaardonderzoek gaat bij actieve deelnemers (en pensioengerechtigden) onder andere in op de 

volgende thema’s: 

 

Tevredenheid ten aanzien van: 

 uw dienstverlening 

 uw informatievoorziening 

 uw financiële resultaten 

 uw pensioenregeling 

 

Loyaliteit ten aanzien van: 

 uw pensioenfonds ten opzichte van andere financiële dienstverleners 

 

Vertrouwen in: 

 het Nederlands pensioenstelsel 

 uw pensioenfonds 

 de minimale pensioenuitkering bij uw pensioenfonds 

 

Communicatie-effectiviteit 

U kunt uit een standaardlijst van informatiemiddelen aangeven welke middelen op uw pensioenfonds 

van toepassing zijn. De lijst bevat onder andere het pensioenoverzicht, de website, Pensioenkrant/-

magazine, e-nieuwsbrief, e-mail contact, telefonisch contact, publieksjaarverslag. We vragen voor 

vrijwel alle informatiemiddelen naar onder andere: 

 de gebruiks- en leesintensiteit 

 de beoordeling op aspecten als: begrijpelijkheid, hoeveelheid en belang van de informatie 

 algemene tevredenheid 

http://www.tns-nipo.com/tns-nipo/in-de-etalage/bop/wat-meet-bop/


 

 

Overigens is het altijd mogelijk tegen meerkosten een beperkt aantal fonds specifieke vragen te 

stellen. 

 

Doet u mee aan BOP, dan ontvangt u vier scorecards, waarbij uw resultaten worden afgezet tegen de 

benchmark(s). De scorescards zijn in een zeer heldere vorm van een pensioenmonitor weergegeven. 

 

Uw gegevens blijven altijd anoniem! 

In het kader van kennisdeling stelt TNS NIPO als onafhankelijke partij in overleg met de stuurgroep 

van BOP via eigen publicaties geanonimiseerde, geaggregeerde informatie beschikbaar aan de 

pensioensector. Met deze publicaties kan free publicity worden verkregen. Zo snijdt het mes aan 

meerdere kanten! 

 

 

Praktische uitvoering van BOP  Lees verder >> 

 

 

Het onderzoek vindt jaarlijks plaats aan de hand van een online enquête waarvoor we de 

respondenten uitnodigen per brief of e-mail. In beide gevallen sturen we een link met unieke 

inlogcode mee. Het veldwerk vindt altijd plaats in de maanden september/oktober. 

  

Uitnodiging per brief met link 

Beschikt u uitsluitend over de NAW gegevens van uw deelnemers, dan kunt u (een deel van uw) 

adressenbestand naar TNS NIPO sturen. TNS NIPO zorgt dat uw deelnemers een brief ontvangen, 

waarin het onderzoek wordt aangekondigd. Deze brief is voorzien van een link en unieke inlogcode, 

zodat de deelnemers de vragenlijst eenvoudig online kunnen invullen. 

  

Uitnodiging per e-mail 

Als u ook beschikt over de e-mailadressen van uw deelnemers, stuurt u dit e-mailbestand naar TNS 

NIPO.  TNS NIPO stuurt uit naam van uw pensioenfonds per e-mail een uitnodiging naar uw 

deelnemers. In de mail staat een link die eenvoudig toegang geeft tot een online vragenlijst. 

  

Een combinatie van brief en e-mail is ook mogelijk, maar vergt wel een specifieke steekproeftrekking. 

TNS NIPO kan de steekproeftrekking voor u verzorgen. We streven een goede verdeling naar 

leeftijdsgroep, geslacht en andere relevante kenmerken na. 

 

 

 

Tegen lage kosten 

De kosten voor deelname aan BOP-2016 bedragen €4.250,- (excl. BTW). U ontvangt dan uw 

eigenscorecard, afgezet tegen de landelijke benchmarks. In dit bedrag zijn de druk- en 

verzendkosten niet opgenomen. 

  

Als uw eigen fonds-specifieke vragen wil laten meelopen, bedragen de meerkosten €390,- (excl. BTW) 

per vraag - bij een minimale afname van drie vragen. Mocht u prijs stellen op een uitgebreidere 

rapportage in PowerPoint, dan zijn de extra kosten €4.100,- (excl. BTW). 

  

Hebt u interesse? 

Wilt u meedoen aan het BOP-2016 onderzoek? Meldt u dan zo snel mogelijk aan. U kunt dit doen 

dooruiterlijk 30 juni 2016 het aanmeldingsformulier in te vullen. 

 

http://www.tns-nipo.com/tns-nipo/in-de-etalage/bop/praktische-uitvoering-van-bop/
http://www.tns-nipo.com/getattachment/Snelzoeker/Sectoren/Finance/BOP/BOP-Scorecard-1_Part1.pdf
http://www.tns-nipo.com/ons-aanbod/sectoren/finance/bop/aanmelding-bop/


 

Als u zich aanmeldt, gaat u akkoord met onze algemene leveringsvoorwaarden en onze 

leveringsvoorwaarden voor Multi-clientonderzoeken. Lees deze dus even goed na. 

 

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met 

 

Julie Visser 

Senior Consultant Pensioenen 

m 06 51233775 

e  julie.visser@tns-nipo.com  

  

http://www.tns-nipo.com/getattachment/Snelzoeker/Sectoren/Finance/BOP/Algemene-Voorwaarden-TNS-(1).pdf
http://www.tns-nipo.com/getattachment/tns-nipo/In-de-etalage/BOP/LEVMCNED.DOC
http://www.tns-nipo.com/kenniscentrum/sprekers/julie-visser/
mailto:julie.visser@tns-nipo.com


 

 

Uw eigen scorecard afgezet tegen de (landelijke) benchmarks 

De resultaten worden in een standaard format gepresenteerd. TNS Nipo stelt uw eigen scorecard 

samen, waarbij uw scores worden vergeleken met de (landelijke) benchmarks en uw scores van de 

voorlaatste meting (in geval van meerdere metingen). 

 

Uw gegevens blijven altijd anoniem! 

In het kader van kennisdeling stelt TNS Nipo als onafhankelijke partij in overleg met de stuurgroep 

van BOP geanonimiseerde, geaggregeerde informatie via eigen publicaties beschikbaar aan de 

pensioensector. Met deze publicaties kan free publicity worden verkregen. Zo snijdt het mes aan twee 

kanten! 

 

Praktische uitvoering van BOP 

Het onderzoek vindt jaarlijks plaats aan de hand van een online enquête waarvoor de respondenten 

worden uitgenodigd per brief of e-mail. In beide gevallen sturen we een link met unieke inlogcode 

mee. Het veldwerk vindt altijd plaats in de maanden september/oktober. 

 

Uitnodiging per brief met link 

Beschikt u uitsluitend over de NAW gegevens van uw deelnemers, dan kunt u (een deel van uw) 

adressenbestand naar TNS Nipo sturen. TNS Nipo zorgt dat uw deelnemers een brief ontvangen, 

waarin het onderzoek wordt aangekondigd. Deze brief is voorzien van een link en unieke inlogcode, 

zodat de deelnemers de vragenlijst eenvoudig online kan invullen. 

 

Uitnodiging per e-mail 

Als u ook beschikt over e-mailadressen van uw deelnemers, stuurt u dit e-mailbestand naar TNS Nipo.  

TNS Nipo stuurt uit naam van uw pensioenfonds per e-mail een uitnodiging naar uw deelnemers met 

in de mail een link die eenvoudig toegang geeft tot een online vragenlijst. 

 

Een combinatie van brief en e-mail is ook mogelijk, maar vergt wel een specifieke steekproeftrekking. 

TNS Nipo kan de steekproeftrekking voor u verzorgen. We streven een goede verdeling naar 

leeftijdsgroep, geslacht en andere relevante kenmerken na. 

 

Tegen relatief lage kosten 

Doet u mee aan het BOP-2014, dan bedragen de kosten  € 4.120,- (excl. BTW). U ontvangt dan uw 
eigen scorecard, afgezet tegen de landelijke benchmarks. In dit bedrag zijn de druk- en 
verzendkosten niet opgenomen. 
 

Indien u eigen fonds specifieke vragen wilt laten meelopen, dan bedragen de meerkosten € 360,- 
(excl. BTW) per vraag (bij minimale afname van drie vragen). Mocht u prijs stellen op een meer 
uitgebreide rapportage in PowerPoint dan zijn de extra kosten € 3.850,- (excl. BTW). 
 
Hebt u interesse? 
Wilt u mee doen meldt u dan zo snel mogelijk aan. U kunt dit doen door uiterlijk 16 juli 2014 
bijgesloten aanmeldingsformulier in te vullen. 

 

Wilt u alles nog rustig nalezen en printen of doorsturen? Dat kan: BOP.pdf 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Julie Visser, Senior Consultant Pensioenen of Tessa van den 
Bergh, Research executive. 
 

Zij zijn te bereiken via telefoon of e-mail: 
 
Julie Visser      Tessa van den Bergh 
t  (020)-5225 440     t  (020) 5225 381 
e  julie.visser@tns-nipo.com    e  Tessa.van.den.bergh@tns-nipo.com  
 

mailto:julie.visser@tns-nipo.com

