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Maak uw eigen werkende dialoog voor uw website en Mijnomgeving 

 
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(s) in één vloeiende stroom van 
activiteiten geholpen wordt. Dit wordt dan ondersteund door informatietechnologie die de website en 
Mijnomgeving naadloos aan elkaar koppelt. 

Uitvoering wet pensioencommunicatie tot nu toe 
De digitale dienstverlening is door de wet pensioencommunicatie (1 juli 2015) in een stroomversnelling 
gekomen. Doel van de wet is namelijk de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. Het bieden 
van handelingsperspectief is hierbij een essentieel element. De pensioendeelnemer wordt daarbij centraal 
gesteld. De ontwikkeling van pensioen 1-2-3 en het uniform maken van de UPO zijn gerealiseerde invullingen 
van deze doelstelling. 
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? 

Hoe nu verder? 
Tijdens deze in-house workshop laten wij  u zien hoe u uw digitale dienstverlening kunt inrichten, waarbij front 
– en back office en de Mijnomgeving vloeiend in elkaar overlopen. Eerst 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 slag met het geven van handelingsperspectief in een dialoog. Onze medewerkers zorgen ervoor dat u een 
kijkje krijgt in het gebruik van de Customer Journey tool en dat uw dialoog direct werkend zichtbaar is. Ook 
bespreken we de verschillende mogelijkheden van het inzetten van Customer Journeys binnen uw bedrijf en 
de mogelijkheden die het Customer Journey tool biedt. 

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

• Directeur Pensioenbeheer/Bestuursbureau 

• Manager front- en backoffice 

• Manager Klantprocessen 

• Medewerkers bestuursbureau 
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Programma 
30 min Wet Pensioen communicatie: klant brengen naar handelingsperspectief. 

Realisatie tot nu toe; maar hoe nu verder? 
60 min Digitale klantcommunicatie beheersbaar inrichten voor verschillende doelgroepen 

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. 
o Hergebruikt binnen life-events, Pensioen 1-2-3 en de digitale uitleg van UPO’s. 

15 min Pauze 
30 min Welke (fintech)tools zijn hiervoor (kant en klaar) beschikbaar op de markt? 
15 min Introductie van een live-voorbeeld 
90 min 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. 

15 min  Evalueren en afsluiten 
 

Locatie 
De workshop kan bij u op  
locatie worden gegeven.  
 

Informatie 
De workshop duurt +/- 4 uur. Wilt u meer informatie? Bel of mail naar: 
Léon van der Meer 
Tel.: 06 22 44 54 79 
Email: leonvandermeer@agileconsultants.nl 

Agile Business Consultants (ABC) 
Agile Business Consultants (ABC) is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in het inrichten van 
digitale dienstverlening voor pensioenorganisaties. Wij helpen onze klanten met het inrichten van hun 
pensioenbedrijf, zodanig dat deze zich snel en flexibel kan aanpassen aan een veranderende omgeving of 
veranderingen in wet- en regelgeving. 
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