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ZEKER WETEN

Inleiding

De scope van dit onderzoek

Hoe gaan vermogende ondernemers en particulieren in Nederland om met onderwerpen binnen de zes
uitgelichte thema’s?
De zes uitgelichte thema’s:

1.

Sociaal contact

2.

Maatschappelijke
betrokkenheid

3.

Zorg en wonen

4.

Nalatenschap

5.

Financiën

6.

Vooruitblik op de
toekomst
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Inleiding

Hoe we dit onderzocht hebben
Hoe hebben we
het aangepakt

Met wie we
hebben gesproken

We hebben een enquête uitgevoerd onder 402 vermogende Nederlanders. Veldwerkperiode was tussen 30 maart en
22 april.
In een vragenlijst van 10 minuten zijn deze respondenten gevraagd naar verschillende onderwerpen binnen de
thema’s financiën, sociaal contact, maatschappelijke betrokkenheid, zorg en wonen, nalatenschap en vooruitzicht op
de toekomst
n=402 vermogende Nederlanders, waarvan
n=298 vermogende particulieren
n=104 vermogende ondernemers

Vermogenseisen
Minimaal één

Vermogende particulieren

Vermogende ondernemers

▪ Vrij belegbaar vermogen van >€ 500k

▪ Vrij belegbaar vermogen van >€ 500k
▪ Ondernemer/DGA van bedrijf met >10
werknemers en EBITDA >€ 500k (n=53)
▪ Ondernemer met vrij belegbaar vermogen
van >€ 500k (n=50)

Man/vrouw
verhouding

Leeftijdsgroepen

72%

28%

76%

24%

25-34

14%

3%

35-44

9%

5%

45-54

11%

37%

55-64

23%

26%

65+

42%

29%

© Ipsos 2021
ZEKER WETEN

3

Inzichten per thema
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Inzichten

Belangrijkste inzichten per thema

1.

Sociaal contact

▪ Een gebrek aan sociaal
contact maakt dat
sommige vermogenden
zich eenzaam voelen.
Desondanks worden
online evenementen niet
gezien als een volwaardig
alternatief voor in
persoon samenkomen.
▪ Ondernemers zien in het
bijzonder geen heil in
digitale hulpmiddelen:
netwerken doe je in
persoon. Ook het
thuiswerken, dat niet per
se tot een betere werkprivé balans heeft geleid,
is vooral voor
ondernemers niet iets
blijvends.

2.

Maatschappelijk
betrokkenheid

▪ Vermogenden houden
zich bezig met goede
doelen, en een deel heeft
zich vanwege COVID nog
extra ingezet.
▪ COVID zorgt er
ondertussen ook voor dat
vermogenden meer zijn
gaan nadenken over de
negatieve impact van
vliegen en overwegen om
vliegreizen te maken.
▪ Met name ondernemers
hebben financiële impact
van COVID ervaren. Zij zijn
dan ook minder tevreden
over de maatregelen van
de overheid tijdens COVID
dan particulieren.

3.

Zorg en wonen

▪ Vermogenden zijn in een
bepaalde mate al bezig
met de zorg die ze later
nodig hebben. Dit wordt
echter in een beperkte
kring besproken, meestal
alleen met de partner.
▪ Zelfstandig en vitaal
blijven is erg belangrijk
voor vermogenden.

4.

Nalatenschap

▪ Ondernemers voelen zich
succesvoller dan
particulieren en zouden
ook vaker na hun dood
herinnerd willen worden
als zodanig. Ondanks dat
zijn ze over het algemeen
niet erg bezig met hoe ze
herinnerd worden. Wel
weten vermogenden wat
ze achter willen laten: een
schonere, duurzame
wereld waarbij men naar
elkaar omkijkt.

5.

Financiën

▪ Vermogenden zijn
optimistischer over de
economische
vooruitzichten van
Nederland dan van
Europa of zelfs de wereld.
Ondernemers zijn iets
minder positief dan
particulieren.
▪ COVID heeft wel impact
gehad op de financiën van
sommige vermogenden,
die nu wendbaarder
willen zijn.
▪ Duurzaamheid en
technologie worden
gezien als het
interessantst om in te
investeren.

6.

Vooruitblik op
de toekomst

▪ Vermogenden hebben
meer vertrouwen in de
toekomst dan vorig jaar.
▪ De verwachting is dat
technologische
vooruitgang doorzet, de
beurzen verder stijgen en
dat de krapte op de
woningmarkt toeneemt.
Ondernemers anticiperen
hier al op door te
investeren in vastgoed.
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Belangrijkste inzichten in de
zes thema’s
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Een nieuwe kijk op vermogen

Belangrijkste inzichten
Ondernemers versus particulieren
Ondernemers zijn behoudender in verwachtingen t.a.v. permanente veranderingen
post-COVID dan particuliere vermogenden. Ze zijn minder overtuigd dat thuiswerken
een blijvende trend wordt, en digitaal werken is dan ook niet de toekomst voor
ondernemers. Bovendien verwachten ze na COVID weer vaker te gaan reizen zoals voor
COVID.
Vermogenden en COVID
Een meerderheid van vermogenden heeft niet of nauwelijks last ondervonden door
COVID, zowel fysiek en mentaal als financieel. Sociale contacten zijn wel tot een
minimum beperkt, maar dit is niet dusdanig nijpend dat digitaal contact een goede
oplossing is.
Wel wordt verwacht dat de effecten van COVID op bijvoorbeeld de economie en de
gezondheidszorg nog jaren op enige manier merkbaar zullen zijn.
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1
Sociaal contact
Een gebrek aan sociaal contact maakt dat sommige
vermogenden zich eenzaam voelen. Desondanks
worden online evenementen niet gezien als een
volwaardig alternatief voor in persoon samenkomen.
Ondernemers zien in het bijzonder geen heil in digitale
hulpmiddelen: netwerken doe je in persoon. Ook het
thuiswerken, dat niet per se tot een betere werk-privé
balans heeft geleid, is vooral voor ondernemers niet
iets blijvends.
© Ipsos 2021
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Sociaal contact

Het door COVID aan huis gebonden zijn valt
sommige vermogenden zwaar. Een deel
vereenzaamt zelfs door een gebrek aan persoonlijk
contact
HET AAN HUIS GEBONDEN ZIJN DOOR
COVID VALT MIJ ZWAAR

Additionele inzichten
28% van de vermogenden heeft last ondervonden
van hun mentale gezondheid als gevolg van COVID.

IK VOEL ME EENZAAM DOOR EEN GEBREK
AAN PERSOONLIJK CONTACT DOOR COVID

Vaker het geval voor
jongere mensen (18-44)*

27%

34%

24%

29%
Eens
Oneens

Neutraal

39%

47%

*Let op: base n=<100

SC1-11. Het aan huis gebonden zijn door COVID valt mij zwaar. Basis: alle respondenten, n=402
SC1-13. Ik voel me eenzaam door een gebrek aan persoonlijk contact door COVID. Basis: alle respondenten, n=402
COV1-3. Mentale gezondheid – In hoeverre heeft u zelf last ondervonden van COVID? Basis: alle respondenten, n=402
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Sociaal contact

Ondanks beperkt sociaal contact vanwege COVID zijn
online evenementen niet echt goed een alternatief
voor samen zijn

Additionele inzichten
Vermogenden met kinderen maakte voor COVID
vaker gebruik van digitaal contact dan
vermogenden zonder kinderen.
Pre-COVID maakte ik al veel gebruik van
videobellen als alternatief voor persoonlijk
contact
Top-2 eens

Mijn sociale contact is
door COVID tot een
minimum beperkt

6%

21%

18%

39%

19%

33%

19%

19%

Geen kinderen

32%

18%

15%

54%

Online evenementen zijn
ook in de toekomst een
goed alternatief voor
persoonlijk samenkomen

Kinderen

Vermogenden met kinderen zijn ook eerder van
mening dat online evenementen in de toekomst
een goed alternatief voor persoonlijk samenkomen
zullen zijn.
Online evenementen goed alternatief voor
persoonlijk samenkomen

7%
Top-2 eens

Kinderen

Geen kinderen

28%

18%

52%
Helemaal mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee eens
Significant hoger dan andere groep

SC1-12. Mijn sociale contact is door COVID tot een minimum beperkt.
SC1-9. Online evenementen zijn ook in de toekomst een goed alternatief voor persoonlijk samenkomen.
Basis: alle respondenten, n=402
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Sociaal contact

Digitaal contact houden werkt minder goed voor
ondernemers dan particulieren: een zakelijk netwerk
onderhouden is lastiger online
VERWACHT OOK NA COVID PRIVÉ MEER
DIGITAAL CONTACT TE HOUDEN – TOP 2 ONEENS

Ondernemers

59%

Particulieren

VERWACHT OOK NA COVID ZAKELIJK MEER
DIGITAAL CONTACT TE HOUDEN – TOP 2 ONEENS

Ondernemers

Particulieren

42%

42%

20%

ZAKELIJK NETWERK ONDERHOUDEN GAAT DIGITAAL
EVEN GOED ALS FACE-TO-FACE – TOP 2 ONEENS

Ondernemers

Particulieren

56%

30%

Ondernemers significant
hoger/lager dan particulieren

SC1. Sociaal contact wordt de laatste jaren, en nu door Corona in het bijzonder, steeds meer digitaal. We hebben enkele
stellingen en willen u vragen in hoeverre u het hier mee eens bent.
Basis: particulieren n=298, ondernemers n=103
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Sociaal contact

Ondanks het thuiswerken is de werk-privé balans
voor slechts een kwart verbeterd. Desondanks staat
men er wel voor open om na COVID thuis te blijven
werken

Additionele inzichten
Bij het thuiswerken ervaren mannen minder
verbetering in werk-privé balans dan vrouwen
Dankzij thuiswerken is mijn werk-privé balans
verbeterd

Niet van toepassing
Dankzij thuiswerken is mijn werkprivé balans verbeterd

Thuiswerken mag wat mij betreft
ook nadat de COVID noodzaak er
af is wel de norm blijven

Helemaal mee oneens

Mee oneens

7%15%

21%

36%

14% 8%

Bottom-2 oneens

Man

Vrouw

25%

15%

Niet van toepassing
9% 14% 17%

30%

13%
17%

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee eens
Significant hoger dan andere groep

SC1-6 Dankzij thuiswerken is mijn werk/ privé balans verbeterd. Basis: alle respondenten, n=402
SC1-7 Thuiswerken mag wat mij betreft ook nadat de COVID noodzaak er af is wel de norm blijven.
Basis: alle respondenten, n=402
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Sociaal contact

Ondernemers zien minder toekomst in thuiswerken
dan particulieren. De werk/privé balans is minder
vaak verbeterd tijdens COVID, en ze hebben minder
geloof in thuiswerken in de toekomst
PRIVÉ-WERKBALANS IS VERBETERD
TIJDENS COVID- TOP2 ONEENS

THUISWERKEN MAG OOK NA COVID DE
NORM BLIJVEN – TOP2 ONEENS

Ondernemers

Ondernemers

Particulieren

38%

Particulieren

16%

19%

Particulieren

11%

Sterke afname

3% 16%

Top-2

25%

44%

10% 21%
Afname

20%
Ondernemers significant
hoger/lager dan particulieren

VERWACHTING THUISWERKEN KOMENDE 5 JAAR
Bottom-2
Ondernemers

42%

56%

Blijft hetzelfde

56%

13%
12%

68%

Toename

Sterke toename

SC1-6/7. Sociaal contact wordt de laatste jaren, en nu door Corona in het bijzonder, steeds meer digitaal. We hebben enkele
stellingen en willen u vragen in hoeverre u het hier mee eens bent
VB2-2. Hoe ziet u de wereld over 5 jaar voor u als het gaat om de volgende thema’s?
Basis: particulieren n=298, ondernemers n=103
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Sociaal contact

Ondanks de beperkingen van COVID is het
geluksgevoel van vermogenden niet afgenomen
vergeleken met vorig jaar

Additionele inzichten
Vermogenden vrouwen bekennen vaker moeite te
hebben met het aan huis gebonden zijn door COVID
Het aan huis gebonden zijn door COVID valt
mij zwaar

Mee eens

Vermogenden gemiddeld cijfer

Hoe gelukkig u
bent

2020

2021

7,6

7,7

Man

Vrouw

22%

32%

Vermogenden zonder kinderen ervaren het
gebonden zijn aan huis het minst zwaar
Het aan huis gebonden zijn door COVID valt
mij zwaar

Bottom 2 oneens

Kinderen

Geen kinderen

35%

48%

Significant hoger dan andere groep
significant hoger/lager dan vorig jaar

GR1. Welk cijfer zou u zichzelf op dit moment geven als het gaat om de volgende aspecten? Basis: alle respondenten, n=402
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2Maatschappelijke
betrokkenheid
Vermogenden houden zich bezig met goede doelen, en een deel
heeft zich vanwege COVID nog extra ingezet.
COVID zorgt er ondertussen ook voor dat vermogenden meer zijn
gaan nadenken over de negatieve impact van vliegen en
overwegen om vliegreizen te maken.
Met name ondernemers hebben financiële impact van COVID
ervaren. Zij zijn dan ook minder tevreden over de maatregelen van
de overheid tijdens COVID dan particulieren.
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Maatschappelijke betrokkenheid

Belangrijkste inzichten

Het merendeel van vermogenden houdt zich bezig
met goede doelen. Schenkingen zijn de meest
populaire vorm van liefdadigheid, en
vrijwilligerswerk is ook populair

Ik schenk aan een goed doel/goede
doelen

84%
Bezig met
goede doelen

66%

Ik doe vrijwilligerswerk

36%

Ik investeer in non-profit organisaties

11%

Ik help goede doelen pro-bono door
middel van advies

10%

Ik zit in een raad van toezicht bij een
non-profit organisatie

9%

Anders

MT1. Op welke manier houdt u zich bezig met goede doelen? Basis: alle respondenten, n=402

Vermogenden houden zich vooral bezig met goede
doelen d.m.v. schenkingen en vrijwilligerswerk.

3%
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Maatschappelijke betrokkenheid

Vermogende vrijwilligers zijn zich bovendien tijdens
COVID meer in gaan zetten voor goede doelen
MEER OF MINDER INZET VOOR
GOEDE DOELEN TIJDENS COVID

VERANDERING IS VOLLEDIG OF
DEELS COVID GERELATEERD

Additionele inzichten
Vermogenden met kinderen zijn zich vooral recent
meer in gaan zetten voor goede doelen.

Inzet voor goede doelen

10%
17%
Top-2 meer

Kinderen

Geen kinderen

31%

19%

Veel meer
Meer
Niet meer en niet minder
63%

Minder

69%

Veel minder

9%
1%
Sales
MT1a Bent u zich de afgelopen tijd meer of minder in gaan zetten voor goede doelen? Basis: houdt zich bezig met goede
doelen (n=335)
MT1b. Is deze verandering in inzet voor goede doelen COVID-gerelateerd? Basis: respondenten met veranderde inzet door
COVID (n=124)

Significant hoger dan andere groep
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Maatschappelijke betrokkenheid

Een deel van vermogenden is door COVID meer na
gaan denken over de negatieve impact van vliegen,
en verwacht dan ook na COVID minder vaak per
vliegtuig te reizen

Door COVID ben ik meer na gaan
denken over de negatieve impact van
vliegen

16% 20%

27%

25%

Additionele inzichten
Vermogenden met kinderen zijn meer na gaan
denken over de negatieve impact van vliegen.

Meer na gaan denken over de negatieve
impact van vliegen

10%
Top-2 eens

35%

Kinderen

Geen kinderen

38%

27%

Ondernemers zijn minder bereid om na COVID
vlieggedrag aan te passen.
Ook wanneer we vrijer kunnen reizen
verwacht ik privé minder vaak het
vliegtuig te pakken

15% 17%

25%

26%

14%
Wanneer we vrijer kunnen reizen zal ik minder
ver op vakantie gaan dan voorheen

40%
Top-2 oneens

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Particulieren

Ondernemers

45%

56%

Helemaal mee eens

MT3. Door COVID konden we afgelopen jaar minder (ver) reizen. In hoeverre bent u het eens met onderstaande
statements over reizen? Basis: alle respondenten, n=402
MT3-7 Door COVID ben ik meer na gaan denken over de negatieve impact van vliegen. Basis: alle respondenten, n=402
MT3-4 Ook wanneer we weer vrijer kunnen reizen verwacht ik privé minder vaak het vliegtuig te pakken. Basis: alle
respondenten, n=402

Significant hoger dan andere groep
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Maatschappelijke betrokkenheid

Vrijheidsbeperkende maatregelen rondom COVID
hebben bij ondernemers geleid tot een negatiever
beeld van de overheid dan particulieren
Vermogenden gemiddeld cijfer
Ondernemers

Particulieren

5,7

6,3

Vertrouwen
in instituties

Ondernemers significant
hoger/lager dan particulieren

Bottom-2
Kijkt negatiever naar
rol van overheid
door beperkingen
bewegingsvrijheid

Helemaal mee oneens

Ondernemers

30%

Particulieren

43%

Mee oneens

Top-2
9% 21%
10%

Neutraal

33%

19%
25%

Mee eens

29%
20%

21%
12%

50%
32%

Helemaal mee eens

GR1. Welk cijfer zou u zichzelf op dit moment geven als het gaat om de volgende aspecten? Vertrouwen in instituties (o.a.
media, overheid)
MT4-9. In hoeverre bent u het eens met onderstaande statements? Door het beperken van de bewegingsvrijheid tijdens
COVID ben ik negatiever tegen de rol van overheid aan gaan kijken
Basis: particulieren n=298, ondernemers n=103

© Ipsos 2021
ZEKER WETEN

19

Maatschappelijke betrokkenheid

Ondernemers hebben vaker privé financieel last
ondervonden van COVID dan particulieren
PRIVÉ FINANCIEEL LAST ONDERVONDEN DOOR COVID

11%

5%
15%

Veel last gehad

21%
32%
34%

Last gehad

Nauwelijks last gehad

Geen last gehad
47%
32%
Ondernemers significant
hoger/lager dan particulieren

Ondernemers

Particulieren

COV1-1. In hoeverre heeft u zelf last ondervonden van COVID? Privé financieel
Basis: particulieren n=298, ondernemers n=103
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3
Zorg en wonen
Vermogenden zijn in een bepaalde mate al bezig met
de zorg die ze later nodig hebben. Dit wordt echter in
een beperkte kring besproken, meestal alleen met de
partner.
Zelfstandig en vitaal blijven is erg belangrijk voor
vermogenden.
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Zorg en wonen

Vermogenden zijn in meer of mindere mate al
bewust bezig met de zorg die ze eventueel nodig
zullen hebben en bespreken dit onderwerp
voornamelijk met hun partner
BEWUST BEZIG MET ZORG VOOR LATER

9%

MANIEREN WAAROP BEZIG MET ZORG VOOR LATER

Spreekt er over met partner

8%

Denkt er (soms) over na

21%
30%

63%

49%

Heeft al voorbereidingen getroffen

25%

Spreekt er over met kinderen

23%

Spreekt er over met vrienden

22%

32%

Spreekt er over met (huis)arts
Erg mee bezig
Een beetje mee bezig
Helemaal niet mee bezig

54%

16%

Mee bezig
Niet echt mee bezig

ZW1 In hoeverre bent u al bewust bezig met de zorg die u later eventueel nodig heeft? Basis: alle respondenten, n=402
ZW2 U geeft aan bewust bezig te zijn met zorg die u eventueel later nodig heeft. Op welke manier bent u hier mee bezig?
Basis: vermogenden die bewust bezig zijn met zorg (n=245)
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Zorg en wonen

Zelfstandig en vitaal blijven zijn belangrijke
onderwerpen waar men zich mee bezighoudt
ZORGGERELATEERDE ONDERWERPEN DIE VERMOGENDEN BEZIGHOUDEN

Zelfstandig blijven

68%

Vitaal blijven

61%

Kunnen blijven wonen waar ik nu woon

49%

Privékosten van zorg
Opmaken levenstestament
Mogelijkheid tot euthanasie
Mantelzorg

34%

31%
25%
23%

ZW3 Welke zorg gerelateerde onderwerpen houden u bezig? Basis: vermogenden die bewust bezig zijn met zorg (n=245)

© Ipsos 2021
ZEKER WETEN

23

4
Nalatenschap
Ondernemers voelen zich succesvoller dan
particulieren en zouden ook vaker na hun dood
herinnerd willen worden als zodanig. Ondanks dat zijn
ze over het algemeen niet erg bezig met hoe ze
herinnerd worden. Wel weten vermogenden wat ze
achter willen laten: een schonere, duurzame wereld
waarbij men naar elkaar omkijkt.
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ZEKER WETEN

Nalatenschap

Vermogenden voelen zich succesvoller dan vorig
jaar

Vermogenden gemiddeld cijfer
2021

2020

7,7

7,3

Eigen succes

GR1. Welk cijfer zou u zichzelf op dit moment geven als het gaat om de volgende aspecten?
Basis: alle respondenten n=402
significant hoger/lager dan vorig jaar
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Nalatenschap

Ondernemers voelen zich succesvoller dan
particulieren, en vinden het ook belangrijker om zo
herinnerd te worden

Vermogenden gemiddeld cijfer
Particulieren

Ondernemers

7,6

7,9

Eigen succes

Ondernemers

22%

Wil herinnerd worden
als succesvol

Ondernemers significant
hoger/lager dan particulieren

Particulieren

13%

NL4. Hoe wilt u herinnerd worden na uw dood? Succesvol
GR1. Welk cijfer zou u zichzelf op dit moment geven als het gaat om de volgende aspecten?
Basis: particulieren n=298, ondernemers n=103
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Nalatenschap

Ondanks dat een groot aandeel vermogenden niet
bewust bezig is met hoe ze later herinnerd zullen
worden, wordt dit wel belangrijker voor ze*

Additionele inzichten
Vermogenden zonder kinderen zijn het minst bezig
met hoe ze later herinnerd zullen worden.

HOUDT ZICH BEZIG MET HOE
MEN LATER HERINNERD WORDT

HOUDT U ZICH NU MEER OF MINDER BEZIG MET HOE U
HERINNERD ZAL WORDEN?*
Bottom-2 niet mee
bezig

Geen kinderen

51%

66%

Vermogenden vrouwen zijn vaker bezig met hoe ze
later herinnerd zullen worden dan mannen.

19%
3%

34%

39%

28%

55%
Mee bezig

26%

Kinderen

Minder

Gelijk

Meer

Man

Vrouw

10%

20%

Veel meer

*Let op: basis is lager dan n=100

Mee bezig
Niet mee bezig
Nauwelijks mee bezig
NL1 In hoeverre bent u bewust bezig met hoe u later herinnerd zal worden? Basis: alle respondenten, n=402
NL2 En houdt u zich nu meer of minder bezig met hoe u herinnerd zal worden dan enkele jaren geleden? Basis:
respondenten die bewust bezig zijn met hoe ze later herinnerd zullen worden, n=75

Significant hoger dan andere groep
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Nalatenschap

Vermogenden willen vooral een duurzame, groene
en schone wereld achterlaten waarin men meer
naar elkaar omkijkt
HOE MEN DE WERELD ACHTER WIL LATEN NA DE DOOD
TOP-5

Waarbij men meer naar elkaar omkijkt

Duurzamer

Met meer natuur

Schoner
Met meer technologische oplossingen voor
problemen (klimaat, gezondheid, etc.)

36%

33%

Additionele inzichten
Voor vrouwen is het een grotere prioriteit om een
wereld met meer biodiversiteit achter te laten dan
voor mannen.

Meer
biodiversiteit

Man

Vrouw

15%

23%

Vermogenden zonder kinderen zijn het vaakst
onverschillig over hoe ze de wereld achterlaten.

31%

30%

30%

Het maakt me
niet uit hoe
men me
herinnert

Kinderen

Geen kinderen

14%

25%

Significant hoger dan andere groep

NL4a Hoe wilt u de wereld achterlaten na uw dood? Basis: alle respondenten, n=402
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5
Financiën
Vermogenden zijn optimistischer over de economische
vooruitzichten van Nederland dan van Europa of zelfs de
wereld. Ondernemers zijn iets minder positief dan
particulieren.
COVID heeft wel impact gehad op de financiën van
sommige vermogenden, die nu wendbaarder willen zijn.
Duurzaamheid en technologie worden gezien als het
interessantst om in te investeren.
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Financiën

Vermogenden hebben vooral vertrouwen in de
groei van de Nederlandse financiële markt. Men is
minder optimistisch over groei binnen Europa en de
rest van de wereld
VERMOGENDEN (ZEER) POSITIEF OVER DE TOEKOMST VAN DE ONDERSTAANDE FINANCIËLE MARKTEN

Additionele inzichten
Mannen zijn optimistischer over de toekomst van
de financiële markten dan vrouwen.
Toekomst Nederlandse financiële markt
– komende jaar

Komende jaar

55%
Nederland

Komende 5 jaar

Top-2 positief

Man

Vrouw

60%

43%

51%
Toekomst Nederlandse financiële markt
– komende 5 jaar
42%
Europa
43%

37%

Top-2 positief

Man

Vrouw

54%

43%

Significant hoger/lager dan
andere markten

Wereld
39%
Significant hoger dan andere groep

FIN 1 Hoe ziet u de toekomst van de financiële markten tegemoet in het komende jaar? Basis: alle respondenten, n=402
FIN1b En hoe ziet u de toekomst van de financiële markten tegemoet in de komende 5 jaar? Basis: alle respondenten, n=402

© Ipsos 2021
ZEKER WETEN

30

Financiën

Ondernemers zijn vaker negatief over de toekomst
van financiële markten in het komende jaar. Waar
een deel even positief is als de particuliere
vermogenden, is er ook een groep die het somber
inziet
TOEKOMSTVERWACHTING VOOR
FINANCIELE MARKTEN KOMEND JAAR

Nederland

5%

Particulieren

Europa

Wereld

Particulieren
Zeer negatief

10%

Particulieren

Ondernemers

Negatief

Ondernemers verwachten eerder dat de kloof
tussen rijk en arm zal dalen
Kloof tussen rijk en arm
– komende 5 jaar

Ondernemers significant
hoger/lager dan particulieren

Ondernemers

Ondernemers

Additionele inzichten

3%

11%

21%
2% 9%

29%

25%

28%

18%

32%

24%
4%

22%

20%

Neutraal

31%
35%

43%

9%

33%

7%

18%

9%

37%

30%

Ondernemers

10%

46%

28%

Bottom-2
afname

Particulieren

6%

4%
6%

Positief

FIN1a-1. Hoe ziet u de toekomst van de financiële markten tegemoet in het komende jaar? Nederland
FIN1a-2. Hoe ziet u de toekomst van de financiële markten tegemoet in het komende jaar? Europa
FIN1a-3. Hoe ziet u de toekomst van de financiële markten tegemoet in het komende jaar? Wereldwijd
Basis: particulieren n=298, ondernemers n=103

Zeer positief
Significant hoger dan andere
groep
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Financiën

Een deel van de vermogenden heeft financieel last
ondervonden van COVID. Een aanzienlijk deel wil
dan ook, als gevolg van de pandemie, financieel
wendbaarder zijn
FINANCIEEL LAST
ONDERVONDEN DOOR COVID

Additionele inzichten
Vrouwen verwachten dat COVID een groter
economisch impact op de maatschappij over 5 jaar
zal hebben

IK HEB MEER BEHOEFTE AAN FINANCIEEL
WENDBAAR ZIJN SINDS COVID

Impact van COVID op de maatschappij
over 5 jaar –
Economie

10%

Man

Vrouw

31%

51%

Top-2 Groot

24%

23%

Helemaal
mee eens
Mee eens

37%

Neutraal
Mee oneens

16%
12%

Helemaal
mee oneens

COV1. In hoeverre heeft u zelf last ondervonden van COVID? Basis: alle respondenten, n=402
FIN4 In hoeverre bent u het eens met onderstaande statements over het schenken van geld aan kinderen? Basis:
respondenten met kinderen: Ik heb meer behoefte aan financieel wendbaar zijn sinds COVID. Basis: respondenten met
kinderen n=280

Significant hoger dan andere groep
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Financiën

Onzekerheid op de wereldwijde markten is één van
de belangrijkste redenen waarom vermogenden
investeringsportefeuille aanpassen

Additionele inzichten
Onzekerheid op wereldwijde markten wordt vooral
door mannen gezien als een beleggingsrisico.

REDEN VOOR VERANDERING SAMENSTELING
INVESTERINGEN EN BELEGGINGEN

Reden voor verandering in samenstelling
investeringen en beleggingen

Onzekerheid op wereldwijde markten

31%

Ik wil financieel wendbaarder zijn

29%

COVID-19

22%

Ik kom dichter bij mijn pensioen en wil meer zekerheid

21%

Angst om (een deel van) mijn vermogen te verliezen

17%

De klimaatcrisis

16%

Overheidsmaatregelen

12%

FIN 3 U geeft aan dat de samenstelling van uw investeringen en beleggingen veranderd is. Wat is hiervoor de reden?
Basis: vermogenden die de samenstelling van hun investeringen en beleggingen veranderd hebben, n=339

Onzekerheid op
wereldwijde
markten

Man

Vrouw

34%

22%

Significant hoger dan andere
groep
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Financiën

Een aanzienlijk deel particulieren heeft binnen het
afgelopen jaar meer in duurzaamheid geïnvesteerd

Additionele inzichten
In het afgelopen jaar hebben mannen vaker
aanpassingen aan hun beleggingen doorgevoerd
die resulteren in meer liquide middelen.

MEER GEÏNVESTEERD IN ONDERSTAANDE GEBIEDEN

Duurzaamheid

Verandering investeringen en beleggingen –
Liquide middelen (snel opneembaar)

38%

Technologie

36%
Top-2 meer

Liquide middelen (snel opneembaar)

29%

Vastgoed

28%

Farmaceutisch

24%

Diversiteit van regio's

24%

Diversiteit sectoren/industrieën

22%

Levensmiddelen

22%

Man

Vrouw

32%

20%

Significant hoger dan andere
groep

FIN 2 Als u denkt aan de samenstelling van uw investeringen en beleggingen in vergelijking met een paar jaar
geleden, hoe is die veranderd op onderstaande gebieden? Basis: alle respondenten, n=402
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6
Vooruitblik op de toekomst
Vermogenden hebben meer vertrouwen in de toekomst
dan vorig jaar.
De verwachting is dat technologische vooruitgang
doorzet, de beurzen verder stijgen en dat de krapte op de
woningmarkt toeneemt. Ondernemers anticiperen hier al
op door te investeren in vastgoed.
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Vooruitblik op de toekomst

Vermogenden hebben meer vertrouwen in de eigen
toekomst in vergelijking met vorig jaar

Vermogenden gemiddeld cijfer

Vertrouwen
in eigen toekomst

2020

2021

7,5

7,9

Significant hoger
dan 2020

GR1. Welk cijfer zou u zichzelf op dit moment geven als het gaat om de volgende aspecten? Basis: alle respondenten, n=402
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Vooruitblik op de toekomst

Men verwacht een toename in digitalisering en
thuiswerken binnen de komende 5 jaar. Een
aanzienlijk deel belegt al meer in de technologiesector dan eerder
TOEKOMSTVERWACHTING PER THEMA

Digitalisering

3% 12%

56%

29%

37%

Additionele inzichten
▪

Naast digitalisering en thuiswerken verwacht de
meerderheid ook een toename in de ernst van
de klimaatcrisis en lokaal geproduceerd voedsel
in de schappen.

▪

Vermogenden verwachten vooral een afname
in vleesconsumptie in Nederland.

Ondernemers verwachten eerder afnames in
globalisering en de ernst van de klimaatcrisis dan
particulieren.
Hoe ziet u de wereld over 5 jaar
-Globalisering

Belegt meer in
technologie

Thuiswerken

1% 12%

22%

53%

13%

Bottom-2
afname

Particulieren

Ondernemers

11%

19%

Hoe ziet u de wereld over 5 jaar
-Klimaatcrisis
Sterke afname

Afname

Gelijk blijven

Toename

Sterke toename

VB2 Hoe ziet u de wereld over 5 jaar voor u als het gaat om de volgende thema’s? Basis: alle respondenten, n=402
FIN2 Als u denkt aan de samenstelling van uw investeringen en beleggingen in vergelijking met een paar jaar geleden, hoe
is die veranderd op onderstaande gebieden? Basis: alle respondenten, n=402

Bottom-2
afname

Particulieren

Ondernemers

8%

16%
Significant hoger dan andere
groep
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Vooruitblik op de toekomst

Meerderheid verwacht toename van de stand van
beurzen en krapte op de huizenmarkt
TOEKOMSTVERWACHTING PER THEMA

Stand van beurzen

3%

Krapte op
huizenmarkt 1% 9%

Zal sterk afnemen

16%

28%

21%

Zal afnemen

46%

54%

Zal stabiel blijven

Zal nog toenemen

7%

16%

Zal nog veel toenemen

VB3a. Ondanks een globale pandemie staan de beurzen historisch hoog en is er enorme krapte op de huizenmarkt voor
zowel kopers als huurders. Hoe ziet u dit zich verder ontwikkelen? Basis: alle respondenten, n=402

© Ipsos 2021
ZEKER WETEN

38

Vooruitblik op de toekomst

Ondernemers beleggen vaker in vastgoed dan
particuliere vermogenden
VERANDERING SAMENSTELLING INVESTERINGEN EN
BELEGGINGEN IN AFGELOPEN JAREN - VASTGOED
Bottom-2

Ondernemers

Particulieren

Helemaal mee oneens

Top-2

30%

50%
2% 13%

43%

3% 10%

Mee oneens

39%

49%

Neutraal

35%

19%

5%

Mee eens

5%

32%

Helemaal mee eens

FIN2-3. Als u denkt aan de samenstelling van uw investeringen en beleggingen in vergelijking met een paar jaar geleden,
hoe is die veranderd op onderstaande gebieden? Vastgoed
Basis: particulieren n=298, ondernemers n=103
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Bijlage
Overige resultaten
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Bijlage

Tevredenheid

Vermogenden gemiddeld cijfer

Tevredenheid

2020

2021

7,7

7,7

GR1. Welk cijfer zou u zichzelf op dit moment geven als het gaat om de volgende aspecten? Hoe tevreden bent u?
Basis: alle respondenten, n=402
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Bijlage

Statements

VERWACHT NADAT RESTAURANTS WEER
OPEN GAAN MINDER UIT ETEN TE GAAN

21%
34%

60%

MINIMALISEERT SCHERMTIJD ‘S AVONDS
WEGENS SCHERMTIJD OVERDAG

22%

23%
Eens

Eens

Oneens

Oneens

Neutraal

Neutraal

43%

SC1-10. Ook wanneer de restaurants weer open gaan zal ik minder uit eten gaan dan voorheen
SC1-8. Doordat ik overdag veel naar een scherm kijk probeer ik dit ’s avonds actief te minimaliseren
Basis: alle respondenten (n=402)
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Bijlage

Duurzaam bezig met thema’s
VINDT DAT ZE DUURZAAM BEZIG ZIJN
MET ONDERWERPEN

Vindt duurzaamheid
onbelangrijk op dit thema

Eigen huis (isolatie, zonnepanelen,
energieleverancier, etc)

3% 8%

Eigen huis (isolatie, zonnepanelen, energieleverancier, etc)

Vliegen

12%

Vliegen

Vervoer over land (auto, bus, trein)
Vervoer over land (auto, bus, trein)

Eten

Eten

Kleding

Kleding

Beleggingen

Beleggingen

Helemaal niet duurzaam

6%

6%

5%

19%

20%

27%

23%

40%

19%

32%

17%

4%

18%

9%

25%

11%

6%

9%

7%

16%

38%

25%

20%

37%

23%

8%

7%

23%

8%

16%

7%

18%

Niet zo duurzaam

29%

Matig duurzaam

Duurzaam

Zeer duurzaam

MT2. Duurzaamheid is een veelomvattend begrip. In hoeverre vindt u dat u duurzaam bezig bent met de volgende
onderwerpen?
Basis: alle respondenten (n=402)
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Bijlage

Duurzaam bezig met thema’s
VINDT DAT ZE DUURZAMER BEZIG ZIJN MET
ONDERWERPEN DAN ENKELE JAREN GELEDEN

Vervoer over land (auto, bus, trein)
Vervoer over land (auto, bus, trein)

Vliegen

Vliegen

3%

38%

2% 2%

37%

Eigen huis (isolatie, zonnepanelen,
energieleverancier, etc)

1% 2%

39%

Eten

4%

37%

Eigen huis (isolatie, zonnepanelen, energieleverancier, etc)

Eten

Kleding

1% 3%

Beleggingen

3%

Kleding

Beleggingen

Verantwoord ondernemen
Verantwoord ondernemen

Het bedrijfspand (isolatie,
zonnepanelen, etc)

Het bedrijfspand (isolatie, zonnepanelen, energieleverancier, etc)

Veel minder duurzaam

13% 6%
13% 7%
Minder duurzaam

47%
41%
37%
31%
Niet duurzamer

41%
38%
43%
46%
41%

18%
22%
15%
12%
8%

43%

12%

42%

13%

49%
Duurzamer

13%
Veel duurzamer

MT2a. En in hoeverre gaat u duurzamer om met deze onderwerpen vergeleken met enkele jaren geleden?
Basis: alle respondenten (n=402)
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Bijlage

Vakantie en reizen
Door COVID ben ik minder naar het
buitenland op vakantie geweest

Door COVID ben ik vaker dan voorheen
in Nederland op vakantie geweest

Door COVID ben ik minder zakelijk op
reis geweest

4% 6%10%

13% 21%

21%

7% 7% 20%

33%

29%

21%

45%

12%

25%

Helemaal mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Helemaal mee eens
MT3-1. Door de wereldwijde COVID maatregelen ben ik minder naar het buitenland op vakantie geweest dan in een normaal
jaar
MT3-2. Door de COVID maatregelen ben ik vaker dan voorheen in Nederland op vakantie geweest dan in een normaal jaar.
MT3-3. Door de COVID maatregelen ben ik minder zakelijk op reis geweest.
Basis: alle respondenten (n=402)
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Bijlage

Vakantie en reizen
Weet ik niet

Wanneer we weer vrijer kunnen reizen
zal ik minder vaak op vakantie gaan dan
voorheen

21%

25%

Wanneer we vrijer kunnen reizen
verwacht ik dat ik minder vaak op
zakenreis zal gaan

Helemaal mee oneens

Mee oneens

24%

9% 13% 9%

Neutraal

22% 5%

4%

23%

19%

12%

Mee eens

MT3-5. Wanneer we weer vrijer kunnen reizen zal ik toch minder ver op vakantie gaan dan voorheen.
Basis: alle respondenten (n=402)

Helemaal mee eens
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Bijlage

Zorgmedewerkers en docenten

Zorgmedewerkers krijgen voldoende
respect voor het werk dat ze doen
Eigen huis (isolatie, zonnepanelen, energieleverancier, etc)

7%

Docenten krijgen voldoende respect
voor het werk dat ze doen

6%

Vliegen

Zorgmedewerkers krijgen voldoende 9%
betaald voor het werk dat ze doen

Eten

Volledig mee oneens

25%

34%

Vervoer over land (auto, bus, trein)

Docenten krijgen voldoende betaald
voor het werk dat ze doen

31%

4%

19%

Mee oneens

25%

29%

27%

33%

Neutraal

MT4. In hoeverre bent u het eens met de onderstaande statements?
Basis: alle respondenten (n=402)

29%

8%

30%

10%

22%

9%

30%

13%

Mee eens

Volledig mee eens
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Bijlage

Zorg en Wonen

DE REDEN WAAROM ZE ZICH MEER MET
DIT ONDERWERP BEZIG HOUDEN IS
COVID GERELATEERD*
Mantelzorg
Opmaken levenstestament
Kunnen blijven wonen waar ik nu woon
Zelfstandig blijven
Vitaal blijven
Privékosten van zorg
Mogelijkheid tot euthanasie

36%
60%
69%

24%
21%

40%
19%

14% 17%

63%
58%
45%
57%
Nee, dat is ongerelateerd

19%

18%

26%

16%

29%
23%

27%
20%

Ja deels

Ja, volledig

*Let op: basis is lager dan n=100

ZW3b. Is de reden dat deze onderwerpen u meer bezig houden
Basis: Mantelzorg (n=25), Opmaken levenstestament (n=43), Kunnen blijven wonen waar ik nu woon (n=59), Zelfstandig
blijven (n=84), Vitaal blijven (n=95), Privékosten van zorg (n=49), Mogelijkheid tot euthanasie (n=35)
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Bijlage

Zorg en Wonen
REGELINGEN DIE VERMOGENDEN AL HEBBEN
GETROFFEN

Ik zet geld opzij om later zorg te kunnen
bekostigen

63%

Ik heb een levenstestament laten maken

43%

Ik heb mijn huis aan laten passen om langer
zelfstandig te kunnen wonen
Ik heb afspraken gemaakt met mijn naasten
over mantelzorg

Anders, namelijk

33%

15%

10%

ZW4. Op welke manieren heeft u al regelingen getroffen?
Basis: Respondenten die al regelingen hebben getroffen (n=60)

*Let op: basis is lager dan n=100
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Bijlage

Nalatenschap
HOE VERMOGENDEN HERINNERD WILLEN WORDEN

Als sociaal

34%

Het maakt me niet uit hoe men me herinnert

34%

Als een echt familiemens

30%

Als maatschappelijk betrokken

23%

Als succesvol
Als een vrijgevig persoon
Als een vermogend persoon
Anders, namelijk

NL4. Hoe wilt u herinnerd worden na uw dood?
Basis: alle respondenten (n=402)

15%

11%
8%
5%
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Bijlage

Nalatenschap

WILLEN DAT KINDEREN HET BEDRIJF
OVERNEMEN

RECENTE VERANDERING IN BEREIDHEID
OM KINDEREN BEDRIJF TE LATEN
OVERNEMEN*
Ja, ik ben er
zekerder van
geworden

9%

42%

Ja, zeker
Nee, zeker niet

41%
55%

Misschien
49%
5%

Ja, maar ik ben
er juist minder
zeker van
geworden
Nee, dit is niet
veranderd

*Let op: basis is lager dan n=50

NL5. Zou u willen dat uw kinderen het bedrijf overnemen? Basis: Ondernemers met kinderen (n=53)
NL6a. U geeft aan dat u zeker wil dat uw kinderen uw bedrijf overnemen, is dit veranderd in het afgelopen jaar? Basis:
Ondernemers die willen dat hun kinderen het bedrijf overnemen? (n=22)
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Bijlage

Investeringen en beleggingen
VERANDERINGEN IN SAMENSTELLING VAN
INVESTERINGEN EN BELEGGINGEN IN
VERGELIJKING MET EEN PAAR JAAR GELEDEN
Duurzaamheid

2%

48%

15%

47%

2% 11%

47%

Duurzaamheid

Liquide middelen (snel opneembaar)
Liquide middelen (snel opneembaar)

Vastgoed

Vastgoed

Risico van beleggingen
Risico van beleggingen

Technologie

Technologie

Levensmiddelen
Levensmiddelen

Farmaceutisch
Farmaceutisch

Diversiteit sectoren/ industrieën
Diversiteit sectoren/industrieën

Diversiteit met regio’s
Diversiteit van regio’s

Veel minder

5%

4% 10%
2%
7%
5% 8%
4% 7%
4% 11%
Minder

56%
5%

47%
58%
50%
58%
53%
Niet van toepassing

30%

8%

5%

23%
24%

5%

15% 4%
29%

8%

17% 4%
19% 5%
18% 4%
20% 4%
Meer

Veel meer

FIN2. Als u denkt aan de samenstelling van uw investeringen en beleggingen in vergelijking met een paar jaar geleden, hoe is
die veranderd op onderstaande gebieden? Basis: alle respondenten (n=402)
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Bijlage

Statements
EENS OF ONEENS OVER HET SCHENKEN VAN GELD
AAN KINDEREN

Door COVID ben ik meer bereid om
geld te schenken aan mijn kinderen
Door COVID ben ik meer bereid om geld te schenken aan mijn kinderen

Ik ben terughoudender over het
schenken van geld aan kinderen dan
vóór COVID
Ik ben terughoudender over het schenken van geld aan kinderen dan vóór COVID

Waar ik vroeger mijn kinderen geld
had gegeven maak ik er nu liever
een lening van
Waar ik vroeger mijn kinderen geld had gegeven maak ik er nu liever een lening van

Ik heb meer behoefte aan financieel
wendbaar zijn sinds COVID
Ik heb meer behoefte aan financieel wendbaar zijn sinds COVID

Helemaal mee oneens

13% 15%

27%

41%

32%

30%

12%

Mee oneens

29%

16%

Neutraal

19%

24%

9% 8%

21%

11% 8%

37%

24%

13%

10%

Mee eens

Helemaal mee eens

FIN4. In hoeverre bent u het eens met onderstaande statements over het schenken van geld aan kinderen? Basis: alle
respondenten (n=402)
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Bijlage

Statements
VOORUITBLIK

Digitalisering

1% 2% 12%

Digitalisering

Thuiswerken

1%

Thuiswerken

Ernst van de klimaatcrisis
Kloof tussen rijk en arm

1% 7%

Lokaal geproduceerd voedsel in de
schappen

1%

Kloof tussen rijk en arm

Globalisering

Lokaal geproduceerd voedsel in de schappen

Vleesconsumptie in Nederland

Vliegvakanties naar het buitenland
door Nederlanders
Vliegvakanties naar het buitenland door Nederlanders

Sterke afname

2%

46%
2%

Afname

27%

29%

46%
8%
3%

Globalisering
Vleesconsumptie in Nederland

12% 22%

2% 10%

Ernst van de klimaatcrisis

56%

35%

43%

Blijft hetzelfde

13%

53%
46%
35%

14%
10%

46%

30%
38%

29%

57%

10%
9%

11% 3%
23% 5%

Toename

VB2. Hoe ziet u de wereld over 5 jaar voor u als het gaat om de volgende thema’s? (n=402)

Sterke toename
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Bijlage

COVID
VERWACHTINGEN IMPACT VAN COVID OP DE
MAATSCHAPPIJ OVER 5 JAAR
Economie

4% 12%

Economie

Druk op de gezondheidszorg

3%

Druk op gezondheidszorg

Thuisscholing

9%

Thuisscholing

Thuiswerken

Thuiswerken

Positieve impact op het milieu

Positieve impact op het milieu

8%

Tweedeling in de samenleving door
keuze wel/ geen vaccinatie

12%

5%

Burgerlijke vrijheden

Burgerlijke vrijheden

Klein

37%

18%

39%

3% 9%

38%

20%
18%

Tweedeling in de samenleving door keuze wel/geen vaccinatie

Zeer klein

46%

18%

48%
39%
42%

Niet al te groot

28%

8%
8%

36%
26%

4%

39%

9%

18% 4%
27%
22%

Groot

COV2. Wat verwacht u dat de impact van COVID is op de maatschappij over 5 jaar? (n=402)

9%
8%

Zeer groot
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Bijlage

COVID
LAST ONDERVONDEN VAN COVID

Privé financieel
Privé financieel

43%

Fysieke gezondheid

51%

Mentale gezondheid

35%

Fysieke gezondheid

Mentale gezondheid

Geen last gehad

33%

16% 6%

30%

15% 3%

37%

21% 7%

Nauwelijks last gehad

COV1. In hoeverre heeft u zelf last ondervonden van COVID? (n=402)

Last gehad

Veel last gehad
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DANK U
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