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Methode Inrichten 
Customer Journey’s 

voor pensioenen 

Waarom een aparte methode voor het inrichten van Customer Journeys voor 
pensioenen? 
Een pensioenfonds wijkt qua producten af van een commercieel bedrijf, daarom heeft Agile Business Consultants (ABC) 
een aparte methode ontwikkeld om Customer Journeys (CJ’s) bij pensioenfondsen/-uitvoerders in beeld te brengen. 
 
Voornaamste verschillen ten opzichte van een commercieel bedrijf 
 Als deelnemer kan je niet shoppen. Je bouwt pensioen op bij een pensioenfonds en hebt met dat fonds te maken. 

Alleen bij een overstap naar een nieuwe pensioenregeling kan een deelnemer ervoor kiezen het reeds opgebouwde 
pensioen bij het betreffende pensioenfonds te laten staan of mee te nemen. 

 Veelal is een deelnemer weinig geïnteresseerd in het pensioen. Toch is het fonds / de uitvoerder vaak wettelijk 
verplicht, alles in het werk stellen om de deelnemer te informeren en tot actie aan te sporen. 

 Pensioencommunicatie is complex. Voor deelnemers zijn de financiële aspecten en de mogelijke keuzes vaak 
moeilijk te begrijpen. 

 Producten bestaan uit informatie (dus geen fysieke producten) die gerelateerd is 
aan status of wijzigingen in de pensioenadministratie. 

 
Waarin onderscheid onze methode zich? 
Gangbaar bij CJ-methoden is dat uitgegaan wordt van de huidige situatie. Daarvan 
worden de contactmomenten onderzocht, knelpunten vastgesteld en verbeteringen 
voorgesteld. De methode van ABC is gebaseerd op Customer Experience (CX). Hierbij 
staat de deelnemer centraal. De methode begint daarom bij het product dat de 
deelnemer wil ontvangen.  
Het vinden van de juiste CJ kan vergeleken worden met het oplossen van een doolhof. 
Bij het vinden van de juiste weg in een doolhof is het zinvol aan het eind te beginnen 
en dan de weg naar de start terug te vinden. Op die manier wordt voorkomen dat er 
veel onnodige wegen bewandeld worden. Zo is het ook met onze methode; de start 
bij het product zorgt ervoor dat snel de optimale weg gevonden wordt die aansluit bij de beleving van de deelnemer.  
Als de CJ vanuit het startpunt wordt ingericht, is de kans groot dat er ook ongewenste paden met contactmomenten en 
knelpunten verbeterd worden die uiteindelijk  er 
niet toe doen (ze zijn vaak historisch zo ingericht) 
en daardoor niet tot het gewenste resultaat 
leiden. 
Door bij het product te beginnen wordt  dit 
voorkomen en voelt de deelnemer zich meer 
gehoord.  
 

De methode 
Hiernaast staat de methode schematisch 
weergegeven. Op de volgende pagina’s worden 
de drie fasen in detail toegelicht. Inbedden
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De fasen in detail 
 

Fase 1: Voorbereiden 
 
 
 

 
 

 
 

Bepalen Life events en processen 
 

Bepalen relevante life events 
De relevante life events voor de pensioencommunicatie worden vastgesteld. Dit gebeurt 
per doelgroep. Ook worden events toegevoegd die niet aan levensgebeurtenissen 
gekoppeld zijn, maar wel belangrijk zijn voor de pensioencommunicatie (bijvoorbeeld 
het nieuwe pensioenakkoord). 
 

Bepalen bijbehorende klantbediening 
Per doelgroep (persona) wordt vastgesteld welke informatie en/of handeling bij elk 
event door de klant verwacht wordt. De verbinding tussen de events en de verwachte 
klantbediening zijn de klantprocessen waarvoor de Customer Journeys (CJ’s) worden 
opgesteld. 
 

Bepalen bijbehorende processen 
De processen worden benoemd en kort omschreven. Per proces wordt aangegeven voor 
welke persona’s binnen het desbetreffende proces CJ’s  vervaardigd moeten worden. 
 
Koppeling aan strategie 
 

(Communicatie) Strategie vertalen naar richtlijnen voor CJ 
Het is belangrijk dat de CJ’s bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de 
organisatie. Daarom moeten de bedrijfs- en communicatiestrategie vertaald worden in 
concrete richtlijnen voor de CJ’s. Concrete richtlijnen houden onder meer in: 
 Gewenst gebruik van communicatiekanalen (bijvoorbeeld zoveel mogelijk digitaal) 
 Gewenste balans tussen halen en brengen van informatie 
 Gewenst taalniveau; dit kan per doelgroep verschillen 
 De te hanteren privacy aspecten gedurende de CJ; deze kunnen per omgeving 

(website/portaal) verschillen 
 De gewenste mix van gemak, beleving en kwaliteit voor de deelnemer 
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  Koppeling aan strategie (vervolg) 
 

Informatie verzamelen zodat procesgang en klantbeleving met feiten onderbouwd  
worden 
Er wordt zoveel als mogelijk informatie verzameld over het gedrag van de doelgroepen 
(bijvoorbeeld door te meten of steekproeven te nemen). Ook wordt de kwaliteit van de 
gegevens in de administratie vastgesteld. De verzamelde informatie wordt gebruikt voor 
de bewijsvoering van de tekortkomingen van de huidige klantbeleving en de 
geconstateerde knelpunten in de huidige CJ. 
 

Vaststellen CJ doelstellingen 
Met behulp van de concrete strategierichtlijnen en de vergaarde informatie, wordt 
bepaald welke doelstellingen de organisatie met het inrichten van de CJ’s wil bereiken. 
Ook wordt aangegeven hoe de organisatie dit wil meten. 

Welke doelstellingen bereiken? 
De doelstellingen zijn er vooral op gericht dat de deelnemers een juist beeld van het 
pensioenfonds krijgen. Beeldvorming gebeurt  door uitstraling. Deze uitstraling  is 
bepalend voor het ontwerp van de CJ’s. Bij 
deze doelstellingen staan de Customer 
Experience (CX) doelstellingen centraal. De 
mix van gemak, beleving en kwaliteit wordt in 
deze fase vertaald naar meetbare 
doelstellingen zoals: 
- De te behalen klanttevredenheid 
- De gewenste customer effort score (CES-

score)  
- Aantallen en frequentie van bezoek 

website/deelnemersportaal 

Hoe meten? 
Als de doelstellingen bepaald zijn moet ook 
vastgesteld worden hoe de organisatie die 
doelstellingen meet. Met behulp van haar 
tooling kan ABC bijvoorbeeld precies vaststellen waar frictie in de CJ ontstaat.  
Ook is het mogelijk bij te houden welke CJ’s door een deelnemer doorlopen zijn en via 
welke routes CJ’s doorlopen zijn met onderscheid tussen halen en brengen. Ook is te 
meten in hoeverre het pensioenfonds erin geslaagd is een deelnemer tot het starten van 
een nieuwe CJ te verleiden. Dit laatste wordt geregeld via ons Life Story Management 
Systeem (LSMS). 
Als een organisatie deze metingen wil gebruiken, moet dit ingebouwd worden bij het 
ontwerp en de realisatie van de CJ’s. 
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Fase 2: Analyseren en Ontwerpen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vaststellen huidige klantbeleving 
De huidige klantbeleving wordt van de vastgestelde processen bepaald. Zo wordt 
vastgesteld welke processen de minst gunstigste klantbeleving hebben. Ook wordt 
bepaald  of dit voor alle of voor specifieke persona’s binnen het proces geldt. Op basis 
van deze inventarisatie van de klantbeleving én de doelstellingen die de organisatie met 
de CJ’s wenst te bereiken,  wordt vastgesteld welke CJ’s de hoogste prioriteit hebben 
om te verbeteren. 
 

Optimale Customer Journey 
Van een te verbeteren CJ wordt in ieder geval, vanuit het perspectief van de klant, de 
optimale CJ in kaart gebracht. Er wordt bij het product gestart: de informatie en/of 
uitgevoerde actie of handeling die bij het event door de persona verwacht wordt. Van 
daaruit wordt teruggewerkt naar de trigger die op basis van het event de CJ heeft 
gestart. Zo ontstaat de optimale CJ. 
Duidelijk wordt vastgelegd welke contactmomenten in de optimale CJ nodig zijn en hoe 
deze vorm krijgen. 
 
Huidige Customer Journey 
Het is niet noodzakelijk om de huidige CJ in kaart te brengen. Als hier toch behoefte aan 
is, worden de huidige activiteiten binnen de CJ in beeld gebracht. Ook worden de huidige 
contactmomenten met de klant, ervaringen en emoties van de klant in beeld gebracht. 
Knelpunten worden vastgesteld. Mogelijke oplossingen voor knelpunten worden na 
analyse bijgevoegd. 
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Fase 2: Analyseren en Ontwerpen (vervolg) 
 

Gewenste Customer Journey 
Op basis van de optimale CJ, de doelstellingen die de organisatie met CJ’s wil bereiken en 
eventueel de analyse van de huidige CJ wordt de gewenste CJ vorm gegeven. Deze kan 
afwijken  van de optimale CJ. 

 
Fase 3: Inbedden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bepalen omgevingsimpact 
Geïnventariseerd wordt welke aanpassingen nodig zijn om de gewenste CJ te 
implementeren binnen de organisatie. Elke aanpassing wordt beschreven met 
bijbehorende planning in een implementatieplan. Zo wordt de impact van het koppelen 
van de gewenste CJ aan de omgeving zichtbaar.  
 
Medewerkers meenemen in change en opleiden 
Veel aandacht moet besteed worden aan het meenemen van de medewerkers binnen 
de organisatie. Veranderen gaat niet vanzelf, vooral als de huidige werkwijze vertrouwd 
is. En als men wel veranderen wil, dan is terugvallen in oude gewoonten toch snel 
gebeurd. Een belangrijk onderdeel van dit traject is het goed opleiden van medewerkers. 
 
Omgevingskoppelpunten aanpassen 
Met behulp van het implementatieplan wordt de CJ ingepast in de bestaande omgeving. 
Er vindt koppeling plaats met onder meer de werkwijze, processen, applicaties. Daarna 
wordt gecontroleerd of alles goed werkt. 
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Fase 3: Inbedden (vervolg)
 
 
 
 
 
 
 

Inrichten rapportages CJ 
In de gewenste CJ is rekening gehouden met de manier waarop gemeten wordt of 
doelstellingen gehaald worden. De bijbehorende rapportages worden ingericht. 
Gekozen wordt voor een passende afbeeldingsvorm. Bij een CES-score is bijvoorbeeld 
een andere afbeelding wenselijk, dan de afbeelding die frictie in de CJ weergeeft. Ook 
wordt aandacht besteed aan de wenselijkheid van een dashboard, zodat in één 
oogopslag duidelijk wordt hoe de organisatie ervoor staat met betrekking tot de 
realisatie van de doelstellingen. 
 
Proefdraaien met nieuwe versie CJ 
Als de aanpassingen gedaan zijn, de noodzakelijke opleidingen gegeven zijn en de 
benodigde rapportages klaar zijn, kan met de nieuwe CJ in schaduw worden 
proefgedraaid. Als dit niet mogelijk is wordt op dat moment bekeken  of er alternatieve 
vormen zijn om proef te draaien (bijvoorbeeld een laboratorium omgeving). 
 
Daadwerkelijke implementatie nieuwe versie CJ 
Nadat eventuele onvolkomenheden zijn opgelost en alles goed op elkaar aansluit, wordt de 
nieuwe CJ in gebruik genomen. 
In het begin wordt in korte intervallen gemeten of alles goed verloopt. Door de kleine 
intervallen, kan er op basis van de rapportages, snel ingegrepen worden. De tooling 
waarmee de CJ is ingericht, zorgt ervoor dat de noodzakelijke aanpassingen direct 
gerealiseerd kunnen worden. 
 

Meer informatie? 
Neem voor meer informatie contact met ons op via onderstaande gegevens. Wij staan u graag te woord 

 


