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Voor pensioencommunicatie staat bij PMT de deelnemer 

zelf aan het roer 
Door Annemieke Biesheuvel, Manager Communicatie bij Pensioenfonds Metaal en Techniek  en 

Peter Pottjewijd, Managing Consultant bij Agile Business Consultants, 1 februari 2015. 

 Op 20 mei 2015 is de wet pensioencommunicatie 

gewijzigd. Vooruitlopend op deze wetgeving heeft 

Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) de 

communicatie met haar deelnemers al aangepast 

en de doelstellingen die in de wet staan, 

verwezenlijkt. In dit artikel wordt beschreven hoe 

dit is gerealiseerd en wat de toekomstige 

ontwikkelingsrichting is. 

Wet pensioencommunicatie stelt perspectief van 
de deelnemer centraal 

Doel van het wetsvoorstel is dat de 

pensioencommunicatie zo veranderd dat de 

pensioendeelnemer1: 

 weet hoeveel pensioen hij kan verwachten; 

 na kan gaan of dit voldoende is; 

 zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening. 

In de gewijzigde wet pensioencommunicatie staat het perspectief van de deelnemer centraal. Dat wil 

zeggen dat er aangesloten wordt bij de informatiebehoeften en de kenmerken van de deelnemer. 

Het bieden van handelingsperspectief is hierbij een essentieel element om die pensioendeelnemer te 

bereiken. Onderzoek wijst namelijk uit dat de deelnemer informatie eerder opneemt als hij weet wat 

hij ermee kan doen. 

Steeds meer deelnemers raken er gewend aan om hun zaken via internet te regelen. Om die 

mogelijkheid van handelen ook voor pensioenen te realiseren, is het noodzakelijk dat 

pensioenfondsen de interactie met de deelnemers via digitale communicatie aanbieden. Zo kan de 

deelnemer zelf keuzes maken en is de informatieverstrekking begrijpelijk en persoonlijk. In wezen 

kiest een deelnemer zelf een procesgang met de daarbij behorende informatieverstrekking en 

vastlegging van gegevens. De nieuwe pensioenwetgeving biedt ook hiervoor de mogelijkheid. Een 

pensioenuitvoerder mag kiezen voor digitale informatieverstrekking. Alleen als een deelnemer 

hiertegen bezwaar maakt moet het mogelijk blijven om informatie schriftelijk te verstrekken. 

Aanleiding voor PMT om de pensioencommunicatie te herzien 

Eind oktober 2014 is de digitale communicatie voor de PMT deelnemers drastisch herzien. De 

inrichting van de website www.bpmt.nl was voorheen zodanig ingericht dat alle beschikbare 

informatie via life events werd aangeboden.  

                                                             
1 Onder pensioendeelnemer wordt in dit artikel verstaan: (gewezen) pensioendeelnemers, (gewezen) partners 
en pensioengerechtigden 

http://www.bpmt.nl/
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Er was een grote hoeveelheid informatie beschikbaar 

om de deelnemer in staat te stellen relevante 

informatie te vinden. Hierover was bij de deelnemers 

ook ontevredenheid. Het was niet altijd even 

makkelijk voor deelnemers om specifieke informatie 

uit het aangebodene te filteren. PMT heeft daarom 

besloten de website anders in te richten. Op basis 

van antwoorden in een dialoog wordt de deelnemer 

gebracht naar de informatie die voor hem of haar 

relevant is. Daarbij staat de deelnemer zelf aan het 

roer en bepaalt op die manier de reis die hij of zij 

gaat afleggen. Dit heeft een groot voordeel: Een zelf 

uitgezochte reis wordt veelal als positief ervaren. 

Aanpak dialoog waarin perspectief deelnemer centraal staat 

Om deze aanpak toe te passen moet er een duidelijk beeld zijn van wat de deelnemer bezig houdt; 

aan welke informatie heeft hij behoefte? 

De behoefte aan informatie wordt per life event gegroepeerd. Welke life events onderkend worden, 

is weergegeven in figuur 1. Binnen de life events wordt de informatie opgedeeld in brokken die tot 

de kleinst mogelijke eenheid van actie kunnen leiden, of die de kleinst mogelijke hoeveelheid 

samenhangende informatie bevatten, omdat een deelnemer soms alleen op zoek is naar informatie. 

Een volgende stap zorgt ervoor dat de deelnemer via beslissingen binnen het event alle eenheden 

informatie bereikt. Door deze beslissingen in een beslisboom te plaatsen is het kortste pad naar de 

informatie bepaald. Dit hoeft niet het optimale pad te zijn. Het is mogelijk dat in het kortste pad een 

vraag, die slechts voor een paar deelnemers relevant is, heel vroeg in de dialoog gesteld wordt. In 

zo’n situatie is het beter voor een optimale dialoog te kiezen in plaats van de kortste.  

 

Voorbeeld 

Bij PMT zijn er speciale regelingen voor deelnemers die voor 1999 al begonnen met de 

deelname aan de regeling en nog steeds onafgebroken deelnemen. Dit is op zich een kleine 

groep, maar deze groep heeft wel behoefte aan veel informatie. Toch worden de vragen 

hieromtrent relatief laat in de dialoog gesteld vanwege het feit dat het een kleine groep 

betreft. Hierdoor moeten deelnemers die tot deze groep behoren meer vragen 

beantwoorden dan in de kortste dialoog zou gebeuren. Metingen laten zien dat deze groep 

deelnemers hiertoe bereid is. 

Optimaal wil dus zeggen: zo min mogelijk vragen stellen, maar wel in een begrijpelijk en natuurlijke 

volgorde voor het grootste deel van de deelnemers. De vragen die zo ontstaan zijn de kennisregels 

die de toewijzing van informatie regelen en de daaruit voortvloeiende actie. 

Figuur 1: Life events voor deelnemers 
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Tot slot wordt gekeken of de toegewezen informatie zonder toelichting te begrijpen is. Als dat niet zo 

is, wordt de dialoog eerder gestopt en wordt de deelnemer gevraagd contact op te nemen met een 

expert die één en ander kan uitleggen. Deze expert beschikt over de mogelijkheid om inzicht te 

krijgen in de door de deelnemer gevolgde dialoog.  

Toekomstbeeld 

De gerealiseerde deelnemerdialogen zijn op twee manieren verder uit te breiden: 

 inrichten voor een andere doelgroep; 

 handeling als resultaat van handelingsperspectief. 

Inrichten voor een andere doelgroep 

PMT heeft intussen ook dialogen voor de doelgroep werkgevers. Doordat er voor deelnemers een 

duidelijke aanpak is ontwikkeld, is deze makkelijk te kopiëren naar andere doelgroepen. De life 

events voor een werkgever zijn veel beperkter, maar de diversiteit van handelingen is veel groter. 

Daardoor leidt de dialoog ook vaker tot handelingsperspectief. Bij de werkgever zijn de life events 

rond drie thema’s gegroepeerd: Starten en beëindigen van een onderneming, werknemers die in 

dienst komen, waarvan dienstverbanden wijzigen of die vertrekken en als derde thema administratie 

en financiële afwikkeling. Op basis van de events binnen deze thema’s is de dialoog voor de 

werkgevers ingericht. 

Handeling als resultaat van handelingsperspectief 

Doordat de dialoog is ingericht vanuit het handelingsperspectief is de koppeling naar de 

daadwerkelijke handeling één op één te maken. Handelingsperspectief zorgt ervoor dat de 

deelnemer op voorhand al weet wat hij of zij met die informatie moet en kan doen, bijvoorbeeld een 

aanvraag voor waardeoverdracht invullen. Daarna wil de deelnemer die actie ook uitvoeren. Een 

volgende stap is dus dat de handeling die bij het perspectief hoort in hetzelfde proces wordt 

afgewikkeld. Op dat moment is informatie over die specifieke deelnemer nodig. Dit vergt een 

vloeiende aansluiting zijn op het deelnemersportaal. Ergens in het proces, moet de deelnemer 

hiervoor inloggen, maar de dialoog moet niet veranderen. Deze moet in één handeling overgaan naar 

actie. 

Voorbeeld 

Als iemand gescheiden is, wordt via de dialoog het handelingsperspectief geboden om 

bijvoorbeeld door te geven dat de wettelijke standaardverdeling voor het 

ouderdomspensioen gewenst is en dat het partnerpensioen voor de partner beschikbaar 

blijft.  

Momenteel stopt de dialoog op dit punt. De deelnemer krijgt de mogelijkheid om 

formulieren te downloaden en deze (eventueel elektronisch) op te sturen. Op dit punt start 

een nieuw proces waarin de formulieren van de deelnemer gecontroleerd en 

geadministreerd worden. 

In de toekomst wil PMT dat dit één digitaal proces wordt. Door de gevolgde dialoog en de via 

DE BRP binnengekomen al bekende informatie, is bekend wat de deelnemer wil en kan de 

registratie digitaal worden gedaan waarna in dezelfde dialoog de controle en administratie 

kan plaatsvinden.  

In figuur 2 is boven te zien hoe de dialoog op dit moment gerealiseerd is en wat de rol van de 

deelnemer daarbij is. Er is sprake van 2 processen. Het eerste proces loopt via de website en biedt 
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handelingsperspectief op basis van de in formatie die de deelnemer verstrekt. Het tweede proces is 

een backoffice proces dat de gewenste handeling/actie daadwerkelijk uitvoert. 

Onderin figuur 2 is het proces te zien waarin de actie direct met de dialoog geïntegreerd is en wat 

dan de rol van de deelnemer is. Door het als één proces te zien kan veel beter invulling worden 

gegeven aan de brengplicht die de nieuwe pensioencommunicatiewet voorschrijft. Het is van belang 

dat een deelnemer in een zo vroeg mogelijk stadium herkend wordt en er dus gebruik kan worden 

gemaakt wordt van de informatie die over de deelnemer geadministreerd is. Hiervoor moet de 

deelnemer in een zo vroeg mogelijk stadium inloggen in een beveiligde omgeving. Op dat moment 

wordt de dialoog gevoed met informatie die al beschikbaar is. Hierdoor hoeft de deelnemer in de 

dialoog veel minder gevraagd te worden en kan direct actie plaatsvinden (bijvoorbeeld goedkeuring 

van de ingevoerde verdeling bij scheiding). Ook kunnen zowel deelnemer als partner bij scheiding 

steeds precies volgen wat er door de pensioenuitvoerder geadministreerd wordt. Dit zal een 

volgende keer er ook voor zorgen dat de deelnemer sneller tot actie bereid is. 

 

Figuur 2: Huidige dialoog met handelingsperspectief en het gewenste toekomstbeeld. 
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