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Uw digitale pensioencommunicatie inrichten via Customer Journeys 

Maak uw eigen werkende dialoog voor website en mijnomgeving 

 
Uitvoering wet pensioencommunicatie tot nu toe 
De wet pensioencommunicatie is 1 juli 2015 in werking getreden. Doel van de wet is de informatie-
verstrekking over pensioenen te verbeteren. Het bieden van handelingsperspectief is hierbij een essentieel 
element. De pensioendeelnemer wordt daarbij centraal gesteld.  
De wetgeving heeft geleid tot de ontwikkeling van pensioen 1-2-3. De drie lagen van dit pensioen 1-2-3 
moeten de vereiste informatie verstrekken en het handelingsperspectief bieden. Dit jaar is ook het UPO 
overzichtelijker en in lijn getrokken met de symbolen die ook voor pensioen 1-2-3 worden gebruikt. 
Is hiermee de beoogde verbetering van de communicatie naar de deelnemers bereikt? Wij denken van niet. 
Mits pensioen 1-2-3 goed is ingericht en de nieuwe UPO digitaal in de informatievoorziening aan de 
deelnemer is ingebed, is er een grote stap in de goede richting gezet. Maar hoe moet het nu verder? 

Digitale dienstverlening 
Op dit moment zijn veel fondsen bezig met het inrichten van hun digitale dienstverlening. Hierbij is het 
belangrijk dat de deelnemer centraal wordt gesteld en van daaruit zijn customer journey wordt ingericht. De 
deelnemer centraal stellen houdt in dat als de deelnemer contact zoekt op basis van een gebeurtenis in zijn 
leven, hij of zij tot en met het afhandelen van de daarbij behorende actie in één vloeiende stroom van 
activiteiten geholpen wordt. Dit moet ondersteund worden door informatie technologie die de website en 
Mijnomgeving naadloos aan elkaar koppelen. 

Hoe nu verder? 
Tijdens deze workshop willen we u laten zien hoe u uw digitale dienstverlening kunt inrichten. In 
samenwerking met het internetbureau Websight hebben we een workshop ontwikkeld waarbij front – en 
back office en de Mijnomgeving vloeiend in elkaar overlopen. Naast ruimte voor de deelnemers om kennis en 
ervaringen te delen, wordt kort uitgelegd wat aandachtspunten zijn voor het ontwikkelen van een Customer 
Journey en wat de problematiek is bij de scheiding tussen de front - en back office. Daarna ontwerpt u uw 
eigen ideale Customer Journey en gaat u aan de gang met het geven van handelingsperspectief in een 
dialoog. Onze medewerkers zorgen ervoor dat uw dialoog werkend zichtbaar is. 

Doelgroep 
Pensioenfondsbesturen, bestuursbureaus en uitvoeringsorganisaties, specifiek voor de volgende functies: 
• Marketing/communicatie professional 
• Manager pensioenbeheer en pensioenoperatie 

• Manager front- en backoffice 

• Manager Klantprocessen 
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Programma 
12.30-13.00 Wet Pensioen communicatie: klant brengen naar handelingsperspectief. 

Realisatie tot nu toe; maar hoe nu verder? 
13.00-14.00 Digitale klantcommunicatie beheersbaar inrichten voor verschillende doelgroepen 

(zoals bijvoorbeeld deelnemers, werkgevers en pensioengerechtigden) 
o Ontwerp van customer journeys (klantreizen) voor verschillende doelgroepen 
o Vertaling hiervan naar integrale klantdialogen voor zowel de website als de mijnomgeving 
o Definitie van kleinste eenheid van handelen. Deze gebruiken voor het uitvoeren van acties.  
o Hergebruikt binnen life-events, Pensioen 1-2-3 en de digitale uitleg van UPO’s. 

14.00-14.15 Pauze 
14.15-14.45 Welke (fintech)tools zijn hiervoor (kant en klaar) beschikbaar op de markt? 

 Van integrale “kennis” tools die beheer van pensioenkennis in dialogen eenvoudig 
onderhoudbaar maken tot en met tools die een 100% digitaal pensioenfonds ondersteunen 
door uw website te verbinden aan uw mijnomgeving en uw backoffice 

14.45-15.00 Introductie van een live-voorbeeld 
15.00-16.30 Workshop: Ontwerp zelf een customer journey en zie hoe uw ontwerp vervolgens actief werkt 

voor een website en Mijnomgeving.  
In deze workshop gaat u zelf bepalen hoe u de dialoog laat verlopen en hoe deze naadloos 
overgaat in de Mijnomgeving. Uw ideeën worden door deskundige begeleiding vastgelegd in 
beschikbare tooling, zodat u uw eigen ontworpen customer journey  actief werkend ziet 
opereren voor een website en Mijnomgeving. Zichtbaar wordt hoe het gepresenteerde concept 
daadwerkelijk kan functioneren. 

16.30-17.00 Evalueren en afsluiten 

Locatie 
Nieuwezijds Voorburgwal 328 
1012 RW Amsterdam 

 

De vergaderruimte bevindt zich op de 5e etage van het statige Oxford 
House aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Grenzend aan het Spui en op 
loopafstand van het Centraal Station, 

Agile Business Consultants (ABC) 
ABC is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in agile werken. Wij helpen onze klanten met het 
wendbaar inrichten van hun organisatie en processen, zodat een snelle en kostenefficiënte aanpassing aan een 
veranderende omgeving of wet- en regelgeving mogelijk is. Kijk voor meer informatie op onze website. 
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