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1. Inleiding
1.1. Onderzoek van en voor de pensioensector
Periodiek voert Sprenkels & Verschuren onderzoek uit naar groepen dienstverleners die
relevant voor de pensioensector zijn. In 2020 hebben wij het rapport ‘Administratieve
uitvoerders en softwareleveranciers’ gepubliceerd. Dat was een vervolg op vergelijkbaar
onderzoek uit 2014. In 2016 zijn de algemene pensioenfondsen beschouwd die open staan
voor toetreding door derden. In 2018 zijn partijen onderzocht die DC-regelingen voor
ondernemingen en pensioenfondsen uitvoeren.
Het eerstvolgende onderzoekrapport was eigenlijk in 2022 gepland. De overgang naar het
nieuwe pensioenstelsel en de noodzaak om hierover intensief te communiceren met
deelnemers hebben ertoe geleid dat we ook in 2021 een onderzoeksrapport uitbrengen. Het
onderzoek is grotendeels in de laatste maanden van 2020 uitgevoerd. Thans heeft u het
resultaat in handen; ons onderzoeksrapport ‘Specialisten in moderne pensioencommunicatie
en klantbediening’. Doelstelling van dit rapport is om de pensioensector een goed beeld te
geven van de ontwikkelingen in de klantbediening in het algemeen en in moderne pensioencommunicatie in het bijzonder. Hiermee wordt het complete pallet van werkzaamheden en
technologische hulpmiddelen bedoeld dat voortvloeit uit de bediening van deelnemers door
pensioenfondsen en pensioenuitvoerders. Het gaat hierbij dus niet om advieswerkzaamheden
van communicatiebureaus aan pensioenfondsen; dat is geheel iets anders.
Klantbediening in het algemeen en pensioencommunicatie in het bijzonder worden steeds
belangrijker voor pensioenfondsen. De werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, behelzen
alle contacten met deelnemers (en in voorkomende gevallen met de aangesloten werkgevers).
Veel van dergelijke werkzaamheden gebeuren door een helpdesk of klantcontactcenter. Het
gaat om kernwerkzaamheden van pensioenfondsen waarbij steeds meer gebruik wordt
gemaakt van moderne technologie om gericht en tijdig te communiceren met de deelnemer.
De tijd van de brief als belangrijkste middel voor interactie met de deelnemer is immers al
enige tijd voorbij. Klantbediening wordt steeds innovatiever en meer IT-gedreven.
Sommige pensioenfondsen vervullen zelf een groot deel van de werkzaamheden die onder
klantbediening geschaard worden, maar het gros kiest voor uitbesteding. Vreemd genoeg is
het aantal marktpartijen dat zich op dergelijke werkzaamheden specialiseert tamelijk gering.
Voorts valt op dat de werkzaamheden die dergelijke partijen aanbieden, uiteenlopend van
aard zijn. Reden om hier onderzoek naar te doen. Voor dit onderzoek hebben wij partijen
benaderd die vernieuwing doorvoeren in de klantbediening, en dergelijke werkzaamheden als
separate dienst kunnen uitvoeren, apart van de pensioenadministratie.
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Dit blijken enkele kleinere gespecialiseerde bedrijven te zijn, naast grote IT-leveranciers en
generieke pensioenuitvoerders1. Dit onderzoeksrapport is als volgt ingedeeld.
•
•

In de hoofdstukken 2 en 3 beschrijven wij de ontwikkelingen en de algemene visie vanuit
Sprenkels & Verschuren op het voorliggende thema.
Een overzicht van aanbiedende partijen en hun werkzaamheden (diensten en producten)
wordt in de bijlagen bij dit rapport getoond. Ter verkrijging van dat overzicht is een
vragenlijst aan aanbiedende partijen gestuurd. De antwoorden daarop zijn integraal
overgenomen. Enkel voor de leesbaarheid zijn sommige antwoorden ingekort.

Deze werkwijze betekent dat de vermelde antwoorden voor rekening van de desbetreffende
partijen zijn. Wij hebben de betreffende antwoorden inhoudelijk niet geverifieerd. Evenmin
spreken wij in dit rapport een waardeoordeel uit over specifieke partijen of hun producten.
Indien dat wel gewenst wordt, dan kunt u uw huidige adviseur bij Sprenkels & Verschuren
raadplegen. U kunt ook contact opnemen met de hierna vermelde auteurs.
1.2. Onderzoeksverantwoording
Sprenkels & Verschuren is zelf geen aanbieder van dienstverlening op het gebied van
pensioencommunicatie en klantbediening, noch van bedoelde technologische hulpmiddelen.
Wij staan daarom op voorhand volledig neutraal tegenover elke partij en elke dienst of product
op dit gebied. Wel overwegen wij, gezien de verstrekkende impact van het
consultatiedocument omtrent de pensioenstelselwijziging, strategische communicatieadvieswerkzaamheden te gaan uitvoeren voor onze opdrachtgevers.
Voor dit onderzoek hebben wij 16 marktpartijen benaderd van wie wij het idee hadden dat zij
moderne pensioencommunicatie en klantbediening als zelfstandige dienst aanbieden aan
pensioenfondsen. Niet alle partijen bleken geïnteresseerd of voldeden bij nader inzien toch
niet aan het profiel. Onderstaande partijen hebben positief op ons verzoek tot deelname
gereageerd en onze vragenlijst ingevuld en geretourneerd.
•
•
•
•
•
•
•
•

ActuIT
Cognizant
Employee Benefits Competence Center
Iwink
Keylane
Onsweb
Ortec Finance
Tata Consultancy Services (TCS)

Onze vragen en hun antwoorden vindt u in de bijlagen bij dit rapport. Wij wensen u veel
leesplezier.

1

Alle grote externe pensioenuitvoerders verzorgen klantbediening en communicatie, maar die zien beide tot op heden nog als bijproducten
van de pensioenadministratie. Klantbediening en communicatie kunnen daar niet als zelfstandige dienst worden afgenomen.

7

Voor opmerkingen over het huidige rapport of suggesties en ideeën met betrekking tot
volgende onderzoeken staan wij altijd open.

Marianne Doelman
Tel. 06 5188 2742

Tobias Bastian
Tel. 06 5354 9584

marianne.doelman@sprenkelsenverschuren.nl

tobias.bastian@sprenkelsenverschuren.nl
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2. Onderzoek naar pensioencommunicatie en klantbediening

2.1. Situatieschets
Als iemand een huis koopt, heeft hij daar meestal een hypotheek voor nodig. Dat activeert
hem om zich te oriënteren op een hypotheek, en op de aanbieders daarvan. De meeste
mensen kopen maar eens of tweemaal in hun leven een huis. Het overgrote deel van hun
leven zijn mensen dus niet geïnteresseerd in het hypotheekaanbod. Een soortgelijke
constatering geldt voor pensioen. Het product ‘pensioen’ is in de praktijk vaak (nog) niet
relevant en dus oninteressant. Toch zijn er diverse gebeurtenissen die van invloed zijn op het
pensioen zonder dat de consument (= deelnemer aan een pensioenregeling) actief of bewust
daarbij stilstaat. Laat staan dat hij daar actief op stuurt. Denk aan gebeurtenissen zoals een
huwelijk, echtscheiding en arbeidsongeschiktheid. Slechts weinigen zijn in dergelijke situaties
met de financiële gevolgen voor later bezig, laat staan dat ze die gevolgen goed kunnen
inschatten. Later wordt men wel met de consequenties van dergelijke gebeurtenissen
geconfronteerd. Dan is het vaak te laat om nog effectieve actie te ondernemen.
Voor de deelnemer die de moeite neemt om zich wel te informeren of zich in te lezen, is de
beschikbare informatie over pensioen – ondanks de huidige gelaagdheid – behoorlijk complex.
Dit schrikt deelnemers af om zich diepgaand in hun pensioen te interesseren. Een
communicatiespecialist vertelde collega’s van Sprenkels & Verschuren onlangs zijn geheim
om deelnemers te bereiken en te betrekken bij hun pensioensituatie. “Houd pensioenspecialisten zoals juristen en actuarissen weg van het schrijfwerk. Schrijf supereenvoudig in
Jip en Janneke taal. Halveer de tekst die je in eerste instantie bedacht had en gebruik een
plaatje of een video voor eventuele moeilijke begrippen die overblijven. Alleen dan heb je een
kans om deelnemers te bereiken.”
Het is dus voor pensioenfondsen een uitdaging om deelnemers te bereiken en te betrekken
bij hun pensioensituatie, laat staan zich te profileren ten einde de deelnemers te binden aan
het fonds. Door het Pensioenakkoord staan we aan het begin van een nieuw tijdperk waarbij
een (soort van) persoonlijk pensioenvermogen de norm wordt waaraan deelnemers hun
financiële oudedagsituatie moeten gaan afleiden. Pensioenaanspraken behoren binnenkort
tot het verleden. Dit heeft impact op de wijze van communiceren met deelnemers over hun
pensioen. Een vermogen of kapitaal is immers heel iets anders dan een aanspraak op een
jaarlijkse uitkering.
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De huidige uitdagingen in de pensioencommunicatie en bredere klantbediening kunnen als
volgt worden omschreven. Het gaat hierbij om het:
•
•
•
•
•
•
•

•

ondersteunen van werkgevers bij het uitleggen van het belang van de pensioenregeling
aan hun werknemers;
bereiken van deelnemers;
interesseren van deelnemers voor hun persoonlijke pensioensituatie;
informeren van deelnemers over hun pensioenregeling en deze projecteren op de
persoonlijk pensioensituatie;
uitleggen van de consequenties van mogelijke relevante gebeurtenissen zoals wijzigingen
in de burgerlijke staat, arbeidsongeschiktheid, pensionering en overlijden;
activeren van deelnemers tot het maken van keuzes, waar relevant;
delen van zodanige informatie dat werkgevers en deelnemers worden verleid tot tijdige
verstrekking van de benodigde gegevens en besluitvorming over keuzes die nodig zijn
voor uitvoering van de pensioenregeling;
‘binden’ van deelnemers aan het eigen pensioenfonds.

De wijze waarop pensioenfondsen hun deelnemers benaderen en informeren is volop in
ontwikkeling. Technologische ontwikkelingen, die resulteren in nieuwe communicatie-uitingen
vormen daarbij een belangrijke katalysator.
Communicatie over pensioen was voorheen eenduidig en voor iedereen op gelijke wijze van
toepassing. Individualisering in de maatschappij, versobering van overheidsvoorzieningen en
wettelijke ontwikkelingen, zoals de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd (waardoor deze
niet meer gelijk is aan de fiscale pensioenrichtleeftijd) hebben geleid tot onduidelijkheid bij
deelnemers over hun financiële oudedagsituatie. Pensioenfondsen bieden rondom
pensionering diverse keuzemogelijkheden. Dat is op zich prettig, maar kan ook keuzestress
veroorzaken. Om weloverwogen gebruik van de verschillende mogelijkheden te kunnen
maken, zullen deelnemers geïnformeerd en voorbereid moeten zijn. Deelnemers worden meer
en meer ‘gedwongen’ om hun financiële planning in eigen hand te gaan nemen. Interactieve
digitale communicatie helpt daarbij. Door de invoering van de Wet Pensioencommunicatie op
1 juli 2015 is het op digitale wijze verstrekken van (persoonlijke) pensioeninformatie wettelijk
gefaciliteerd. Pensioenfondsen maken thans de stap van simpele eenrichtingspensioencommunicatie naar bredere tweerichtingen-klantbediening.
De markt van aanbieders op het gebied van de bredere klantbediening is divers.
Pensioenuitvoerders werken aan interactiviteit en verdere digitalisering van administratieve
processen. Denk aan het implementeren van customer journeys in combinatie met het hosten
en functioneel beheren van de website en afgeschermde portalen en planners voor
deelnemers en werkgevers. Deelnemers moeten weten wat hun persoonlijk
pensioenvermogen oplevert. Met welke life events ze te maken kunnen krijgen en wat de in
de pensioenregeling afgedekte risico’s zijn.
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Het voornoemde maakt dat de wijze en de kwaliteit van de klantbediening meer en meer een
structureel en strategisch onderwerp op de bestuursagenda wordt.
Voor Sprenkels & Verschuren zijn dergelijke ontwikkelingen aanleiding om de onderliggende
aspecten van pensioencommunicatie en klantbediening te ontrafelen. Dit doen wij aan de
hand van de volgende thema’s:
•
•
•
•

de Wet Pensioencommunicatie;
moderne klantbedieningsconcepten;
het bereiken, opvoeden en activeren van deelnemers;
de rol van IT.

2.2. De Wet Pensioencommunicatie
Op 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Die wet is bedoeld om
het pensioenbewustzijn te vergroten. De deelnemer moet eenvoudig kunnen nagaan hoeveel
pensioen hij kan verwachten en wat dit betekent voor zijn gewenste levensstandaard.
Tegelijkertijd moet de deelnemer zich bewust zijn van de risico’s die hij loopt en welke risico’s
in de pensioenregeling worden afgedekt. Tot slot moet duidelijk zijn welke
keuzemogelijkheden hij heeft.
Met de Wet Pensioencommunicatie zijn onder meer de volgende wijzigingen en
vernieuwingen doorgevoerd.
•

•

•
•

Digitale communicatie is wettelijk gefaciliteerd. Daarmee is digitale communicatie de
standaard geworden. Deelnemers die hiertegen bezwaar maken, blijven informatie
schriftelijk ontvangen.
Pensioenfondsen zijn verplicht om op een openbare website informatie over de
pensioenregeling te verschaffen. De te verstrekken informatie moet tijdig, duidelijk, correct
en evenwichtig zijn, met wettelijke termijnen voor bijvoorbeeld de start- en stopbrief. De
communicatie moet aansluiten op de informatiebehoefte van deelnemers. Dit heeft onder
meer geleid tot de thans bekende gelaagde presentatie van informatie.
Het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) is vereenvoudigd waarbij de wettelijke verplichting
tot informatie beperkt is tot vermelding van de opgebouwde aanspraken.
De website www.mijnpensioenoverzicht.nl is uitgebreid waardoor de deelnemer een
overzicht krijgt van alle opgebouwde aanspraken bij verschillende pensioenuitvoerders.
Voorts wordt inzicht geboden in de koopkracht van het pensioen op basis van drie
mogelijke toekomstscenario’s: pessimistisch, verwacht en optimistisch.

Aan het begin van 2020 is de Wet Pensioencommunicatie geëvalueerd en heeft de Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover gerapporteerd aan de Tweede Kamer.
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Daarbij vielen de volgende conclusies op.
•

•

•

•

De ambitie met betrekking tot pensioencommunicatie bestaat tot op heden uit het
informeren van de deelnemer. Die ambitie moet uitgebreid worden naar het activeren van
de deelnemer zodat deze onderbouwde keuzes kan maken bij de diverse life events. Hij
moet dus kunnen begrijpen hoe die keuzes het pensioen beïnvloeden.
Jongeren vragen om bijzondere aandacht. Zij hebben weinig kennis van en weinig
interesse in hun pensioen. Daar moet meer aandacht voor komen. Het idee is om hen via
de juiste kanalen te bereiken met de voor hun levensfase relevante informatie over hun
pensioen.
Sowieso weet een te grote groep deelnemers onvoldoende af van hun pensioen. Het
louter beschikbaar stellen van de juiste informatie leidt blijkbaar onvoldoende tot
kennisopbouw, laat staan tot activatie. Ook externe pensioenuitvoerders hebben
benadrukt dat de focus meer moet liggen op kennisopbouw en activatie. Er is tot op heden
nog geen goede manier hiervoor gevonden. Het is wel duidelijk dat activatie het best op
een interactieve digitale wijze kan worden getriggerd. Dit geeft betere resultaten dan op
de traditionele schriftelijke (passieve) wijze.
De website www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt door veel deelnemers als nuttig
beschouwd. Het UPO draagt eveneens, zij het beperkt, bij aan het bereiken van de
gestelde doelen van de Wet Pensioencommunicatie. Het gelaagd presenteren van
informatie op de websites van pensioenfondsen blijkt daarentegen nauwelijks tot geen
effect te hebben. Inmiddels is beleid in het vooruitzicht gesteld dat de informatieplicht niet
wijzigt maar dat het pensioenfonds vrijheidsgraden geeft ten aanzien van de wijze waarop
informatie (digitaal) wordt aangereikt.

Kortom, pensioenfondsen (en hun externe pensioenuitvoerders) staan voor grote uitdagingen.
Wettelijke communicatiedoelstellingen zijn aangescherpt. Fondsen moeten hun doelgroepen
beter bereiken en ‘opvoeden’. Deelnemers moeten aan de hand van de aangeboden
informatie zelfstandig kunnen beoordelen wat hun pensioen oplevert, alsmede of risico’s
afdoende zijn afgedekt. Deelnemers moeten weten of het (in het uitzicht gestelde) pensioen
voldoende is om hun levensstandaard te kunnen bekostigen. Er moet in het nieuwe pensioenstelsel dus een vertaalslag van kapitaal of vermogen naar pensioen gemaakt worden.
Pensioenfondsen hebben de vrijheid gekregen om zelf invulling te geven aan de wijze waarop
deze aangescherpte doelstellingen bereikt worden. Veel fondsen kiezen voor interactieve
digitalisering van de pensioencommunicatie als onderdeel van een klantbediening die
intensiever en breder dan ooit is. De binding van de deelnemer en diens tevredenheid over
het pensioenfonds kan immers het verschil uitmaken tussen voortbestaan en liquidatie van
het pensioenfonds. Pensioencommunicatie en klantbediening zijn daarmee opgewaardeerd
tot strategische onderwerpen voor het bestuur.
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2.3. Moderne klantbedieningsconcepten
Voortschrijdende technologische ontwikkelingen genereren nieuwe mogelijkheden met
betrekking tot pensioencommunicatie en klantbediening. Onderzoek wijst echter uit dat
pensioenfondsen vaak nog onvoldoende kunnen duiden wat zij onder een ‘passende
communicatiestrategie’ verstaan en hoe zij de deelnemers en werkgevers met de inzet van
diverse communicatiemiddelen en moderne technologie gaan bedienen. Veel
pensioenfondsen hebben in hun missie wel iets opgenomen over binding van de deelnemer
maar lang niet alle fondsen zijn daar concreet in en hebben dit vertaald naar meetbare
communicatiedoelstellingen en duidelijke klantbedieningsconcepten.
Sommige pensioenfondsen timmeren wel degelijk aan de weg. De grote fondsen lopen
voorop, zeker de grotere ondernemingspensioenfondsen. Zij beschikken vaak wel over een
bewust communicatiebeleid en onderscheiden daarin diverse doelgroepen waaraan passende
communicatieboodschappen worden verzonden. Ook de algemene pensioenfondsen
(APF’en) zijn veel met dit thema bezig, als onderdeel van hun profilering. Veel middelkleine
en middelgrote pensioenfondsen laten hun strategie op dit thema daarentegen afhangen van
de mogelijkheden bij hun externe pensioenuitvoerder. Zij zijn te typeren als ‘volger’. De meeste
kleinere pensioenfondsen beperken hun inspanningen op dit thema simpelweg tot het voldoen
aan de noodzakelijke wet- en regelgeving. Zij hebben nog een stap te maken.
Hoe dan ook, een gedetailleerde invulling van het klantbedieningsconcept gedurende de
gehele levenscyclus van een deelnemer is nog vrijwel nergens ingevuld. Het gaat hierbij om
de concrete inzet van chatbots en/of videobellen en andere interactieve digitale tooling bij
specifieke life events, naast vormen van passieve digitale informatie (website, portals en mijnomgevingen, planners). Tevens blijven bepaalde vormen van fysieke contactmogelijkheden
(helpdesk, informatiebijeenkomsten) nodig. Een samenhangend pallet van middelen bedoeld
om de specifieke doelgroep-doelstellingen te bereiken is nog geen gemeengoed bij
pensioenfondsen. Te vaak is die invulling afhankelijk van de mogelijkheden en oplossingen bij
de externe pensioenuitvoerder.
Van pensioenfondsbesturen wordt verwacht hierover een duidelijke visie te ontwikkelen. Een
volgende stap is om de eigen doelstellingen ten aanzien van activatie en
deelnemerstevredenheid te beschrijven. Daarna kan invulling aan die visie en doelstellingen
gegeven worden, onder andere door middel van nieuwe technologische hulpmiddelen. De
overstap naar een meer digitaal klantbedieningsconcept vergt doorgaans zowel een
eenmalige investering in IT alsmede een jaarlijks budget hiertoe. Het wordt interessant of te
bezien of externe multi client uitvoerders bereid zullen zijn om een deel van dergelijke
investeringen te dragen. De opdrachtgevende pensioenfondsen zullen namelijk zeker niet
allemaal dezelfde wensen hebben.
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De vraag is of dergelijke uiteenlopende wensen te verenigen zijn binnen één uitvoerder, of dat
gespecialiseerde partijen zullen worden aangehaakt door de fondsen.
De ervaring leert dat deelnemers menselijk contact prettig vinden indien zij zelf het
contactmoment en de contactwijze kunnen bepalen of initiëren. En zeker bij de registratie en
afhandeling van klachten en geschillen is menselijk contact onmisbaar. Daarom denken wij
dat klantbediening altijd een hybride concept zal vereisen. Dit is een combinatie van tooling
en andere digitale middelen en menselijk contact via bijvoorbeeld een spreekuur op locatie of
een helpdesk. Sommige pensioenfondsen en externe pensioenuitvoerders werken met
deelnemerspanels om uit te zoeken wat de prettigst mogelijke en meest effectieve vorm van
communicatie en klantbediening is. Het onderzoeken en uitwerken daarvan vertaalt zich in
‘klantreizen’ oftewel ‘customer journeys’. De informatie die fondsen of externe
pensioenuitvoerders ontlenen aan het gebruik van de voorgeprogrammeerde klantreizen kan
leiden tot efficiencyverbetering, kwaliteitsimpulsen en capaciteitsplanning bij de uitvoerder.
2.4. Het bereiken, opvoeden en activeren van deelnemers
Voor de pensioensector kunnen andere bedrijfstakken zoals die van de banken, verzekeraars
en grote retailbedrijven dienen als een voorbeeld. Zo zijn banken en verzekeraars erin
geslaagd om hun dienstverlening aan particuliere klanten om te buigen naar digitale self
service concepten zonder dat de vraag naar hun producten en de klanttevredenheid is
afgenomen. Klanten kunnen veel van de door hen gevraagde producten zelfstandig digitaal
kopen en gebruiken via de laptop of (een app op) de smartphone. Mocht iets niet duidelijk zijn
dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen, op vrijwel elk gewenst tijdstip van de dag.
Deze wijze van dienstverlening is overgenomen van de grote retailbedrijven, waarbij
digitalisering c.q. het gebruik van het internet in de afgelopen 10 jaar grote veranderingen in
de klantbediening teweeg heeft gebracht. Een reductie van het aantal winkels en
kantoorfilialen is het gevolg. Voor het eigen personeel is deze ontwikkeling ongunstig
gebleken. Klanten hebben er blijkbaar minder moeite mee. Daar waar het kan wordt
dienstverlening digitaal verleend, daar waar nodig wordt persoonlijk contact aangeboden. De
menselijke interactie vindt overigens meer en meer buiten reguliere winkel- of kantoortijden
plaats, zoals in de avond of op zaterdag. Al naar gelang wat de klant het prettigst vindt.
Het bereiken, activeren en binden van deelnemers aan het pensioenfonds is hier niet 1-op-1
vergelijkbaar mee, omdat deelnemers zoals eerder toegelicht niet vaak met besluitvorming
omtrent hun pensioen te maken hebben. Althans, niet onder de huidige wet- en regelgeving
waarin de verplichtstelling weinig ruimte laat voor uitvoeringskeuzes. Enkel bij sommige life
events is die betrokkenheid nodig, vooral bij pensionering. De gevolgen van life events voor
het pensioen worden echter pas op een veel later tijdstip ervaren. Dit nodigt niet uit om actief
betrokken te zijn.
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De weinige keuzes die de deelnemer heeft (bijvoorbeeld omtrent het meeverzekeren van
partnerpensioen) zijn echter wel degelijk bepalend voor de latere financiële situatie. Hier is
een actieve rol voor de pensioenfondsen weggelegd. Van belang is daarom dat de deelnemer
reeds voorafgaand aan eventuele toekomstige life events op laagdrempelige wijze wordt
geïnformeerd en ‘opgevoed’ over de gevolgen voor het pensioen. Dit zal de activatiegraad
verhogen.
Activatie van de deelnemers kan eveneens gestimuleerd worden door hen centraal te stellen
in de communicatie en aansluiting te zoeken bij hun risicobereidheid en persoonlijke doelen.
Wanneer die risicobereidheid en persoonlijke doelen als uitgangspunt worden genomen,
kunnen de gevolgen van pensioenkeuzes worden toegelicht en wordt handelingsperspectief
geboden. Wij voorzien dat steeds vaker deelnemersenquêtes (of doelgroepenenquêtes)
zullen worden gehouden om te leren wat de deelnemer echt belangrijk vindt en hoe de
geleverde dienstverlening is ervaren. Ja, wederom in navolging van de retailbedrijven. Een
minder vergaande stap is om een cohort van deelnemers centraal te stellen in plaats van een
enkel individu. Dat is alleen nuttig indien vermoed wordt dat binnen zulk een cohort een
vergelijkbare risicobereidheid en vergelijkbare doelstelling bestaat. Geslacht is vaak een
onderscheidende factor hierbij, net als leeftijd en inkomen. Per (leeftijds)cohort kunnen
specifieke onderwerpen geadresseerd worden. Bij jongeren bijvoorbeeld gaat het dan om de
inkomensgevolgen van samenwonen of de aanschaf van een woning. Bij ouderen kan
werkeloosheid, overlijden of arbeidsongeschiktheid een relevant onderwerp zijn.
Hoe preciezer en gerichter het profiel van de individuele deelnemer in kaart is bij het
pensioenfonds, hoe beter de dienstverlening op diens risicobereidheid en doelstellingen kan
worden afgestemd. En andersom natuurlijk. Indien iemand geen kinderen heeft en ook niet
(meer) de leeftijd heeft dat kinderen worden verwacht, is het zinloos om te gaan
communiceren over wezenpensioen. Toch zijn bulkmailings van pensioenfondsen tot op
heden eerder de norm dan de uitzondering. Gebleken is dat dit de activatiegraad niet ten
goede komt.
2.5. De rol van IT
Technologische ontwikkelingen staan mede aan de basis van veranderingen in de
pensioensector. Dergelijke ontwikkelingen maken het mogelijk dat deelnemers online en op
ieder gewenst tijdstip van de dag hun persoonlijke pensioengegevens real-time kunnen inzien.
Interactieve planners maken projecties mogelijk waarmee de deelnemer kan bepalen in
hoeverre zijn pensioen toereikend is om zijn bestaande of beoogde levensstijl te kunnen
bekostigen. Helpdeskmedewerkers beschikken over geavanceerde telefoniesystemen in
combinatie met client relationship management (CRM) systemen. Hierdoor hebben zij snel en
volledig inzicht in het actuele digitale dossier van de deelnemer die contact opneemt.
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De vragen en de verstrekte antwoorden worden eveneens vastgelegd in dergelijke systemen.
Al deze informatie wordt gebruikt om het deelnemersprofiel aan te scherpen en om
doelgroepen te onderscheiden (= segmenteren).
Technologie wordt ook ingezet voor spraakherkenning, bijvoorbeeld om de emotie te duiden
van de deelnemer die telefonisch contact opneemt. De helpdeskmedewerker kan daar dan op
empathische wijze op anticiperen en reageren. Dit verhoogt de klanttevredenheid.
Technologie is eveneens beschikbaar om bredere financiële self service concepten te
ontwikkelen, bijvoorbeeld door koppeling van pensioengegevens aan de Nibudbudgetteringstool en bankapplicaties zodat het daadwerkelijke inkomsten- en uitgavenpatroon
van de deelnemer kan worden gebruikt in toekomstprojecties. Hier is privacywetgeving veel
meer een beperking dan de technologie.
Een andere toepassing maakt gebruik van machine learning en self learning. Aan de hand
van een digitaal vraag- en antwoordspel met (een applicatie van) de uitvoerder leert die
applicatie wat het kennisniveau is van de deelnemer die vragen stelt. Het niveau van de vraag
bepaalt de diepgang van het antwoord. Het bepaalt ook welke links naar aanpalende
pensioeninformatie ‘ter verleiding’ worden aangeboden aan de deelnemer, om verder te lezen.
Indien die informatie speels (doch niet kinderlijk) en ‘inhoudelijk op maat’ wordt aangeboden,
versterkt dit de verleiding om verder te lezen en te leren. ‘Serious gaming’ is de verzamelnaam
waarbinnen deelnemers op speelse manier geïnformeerd en voorbereid worden op het maken
van keuzes.
Externe pensioenuitvoerders zetten volop in op digitale communicatie die self service mogelijk
maakt maar ook interactief kan zijn. Bij veel fondsen kan bijvoorbeeld het toekenningsproces
al volledig zelfstandig digitaal worden doorlopen en voltooid. Voor werkgevers is een
afgeschermd werkgeversportaal beschikbaar waarin allerlei gegevens worden opgevraagd,
verzameld en bewaard, zoals salarismutaties en premiefacturen. Juiste, tijdige en makkelijk
toegankelijke informatie kan voor de externe pensioenuitvoerder resulteren in een lager
beroep op de helpdesk. Het is dus ook in het belang van die uitvoerder dat de deelnemer
digitaal goed wordt geïnformeerd, opgevoed en geactiveerd.
Technologie kan dus een nuttig hulpmiddel zijn, maar kan ook een drempel opwerpen.
Iedereen is het er over eens dat pensioeninformatie laagdrempelig en toegankelijk moet zijn,
anders zal de deelnemer er niet naar kijken. Die toegankelijkheid kan worden vergroot door:
•

meer gebruik te maken van de mogelijkheden van de smartphone zodat deelnemers op
ieder moment hun pensioengegevens en persoonlijk pensioenvermogen kunnen
raadplegen;
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•

•

boodschappen en informatie zodanig te verwoorden en vooral te visualiseren dat deze
aansluiten op de behoeften en vragen van de deelnemer, bijvoorbeeld via een te
personaliseren deelnemersdashboard dat online kan worden ingezien;
elke vorm van pensioencommunicatie te ontdoen van technisch aspecten (geen
vakjargon). De onderliggende techniek van het pensioenproduct moet vooral ‘onder de
motorkap’ blijven.

In het nieuwe pensioenstelsel zal er nog meer behoefte zijn aan overzicht van en inzicht in de
financiële behoeften van de deelnemer en de af te dekken risico’s. Financiële planning zal
ingeburgerd raken als standaarddienstverlening van pensioenfondsen. Technologische
innovaties worden gebruikt om de deelnemer gericht te bereiken met persoonlijke relevante
informatie. Anderzijds zijn dergelijke innovaties ook bruikbaar om het bedrijfsmodel van de
externe pensioenuitvoerder te verbeteren. Door moderne IT-systemen:
•
•
•

wordt de scope van de dienstverlening van pensioenfondsen verbreed;
wordt de kwaliteit van dienstverlening verbeterd;
worden efficiencyvoordelen behaald en kosten bespaard.

Een voorbeeld van dit laatste betreft het gebruik van chatbots om veel gestelde
standaardvragen te antwoorden. De uitdaging bestaat uit het avanceren van dergelijke
chatbots zodat deze in staat zijn om nog meer vragen te beantwoorden. Menselijk contact zal
echter altijd nodig blijven voor de beantwoording van de meest complexe vragen. Dit brengt
tevens met zich mee dat de helpdesk ruimere openingstijden moet gaan hanteren. Immers,
deelnemers worden geacht hun pensioenzaken meer zelf te gaan regelen en zullen dat
voornamelijk buiten de gebruikelijke kantoortijden doen. Sommige administratieve mutaties
kunnen door de deelnemer zelf digitaal ingelegd en afgehandeld worden. Voor andere zaken
zal ondersteuning nodig zijn. Daartoe zal hen de gelegenheid geboden moeten worden.
Voor zaken waarvoor geen menselijke ondersteuning nodig is, zal de procesvoering aan de
‘binnenkant’ van het pensioenfonds (of diens externe pensioenuitvoerder) zodanig moeten zijn
ingericht dat informatie straight through in de administratieve systemen wordt verwerkt. Anders
wordt de efficiency aan de buitenkant teniet gedaan door langzame en foutgevoelige
handmatige processen aan de binnenkant. Automatisering en digitalisering kunnen voorts
gepaard gaan met verhoging van de klanttevredenheid. Een manier om dit te bewerkstelligen
is door een soort van track and trace methodiek in te voeren. Hierdoor kan de deelnemer op
elk moment in de tijd zien wat de status is van zijn mutatieverzoek.
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3. Slotopmerkingen van Sprenkels & Verschuren
Diverse ontwikkelingen gaan de dienstverlening van pensioenfondsen in de komende jaren
drastisch veranderen. Nieuwe wet- en regelgeving is een van die ontwikkelingen. Vooral het
nieuwe pensioenstelsel zorgt voor verandering. Algemene ‘mondigheid’ van de consument is
een andere relevante ontwikkeling: in plaats van ‘trust me’ wordt ‘show me’ of ‘proof me’ de
norm. Burgers zijn wantrouwender jegens de overheid en instellingen (zoals
pensioenfondsen) dan voorheen. Technologische innovaties zijn deels een reactie hierop en
deels een aanjager hiervan. De grootschalige inzet van nieuwe technologie is beter te
bekostigen door grote pensioenfondsen (en grote externe pensioenuitvoerders) dan door
kleine partijen. Grote partijen beschikken over een investeringsbudget. Voor kleinere partijen
zijn de benodigde investeringen in IT nauwelijks te dragen. De schaalvergroting in de
pensioensector die al 20 jaar aan de gang is, zal dus doorzetten. Evenals het gebruik van
moderne technologie.
Binnen het deelnemersbestand bestaat thans nog een duidelijk verschil tussen de bekendheid
met en het gebruik van moderne technologie en digitale toepassingen. Zo zijn jongeren
vertrouwd met internettoepassingen via een smartphone en maken zij veel meer gebruik van
bijvoorbeeld WhatsApp en chatbots. Daarentegen voeren zij in veel mindere mate
telefoongesprekken, laat staan dat ze brieven schrijven. Om jongeren te bereiken zal dan ook
gebruik moeten worden gemaakt van andere communicatiekanalen zoals social media. Dit in
tegenstelling tot ouderen die nieuwe technologie onvoldoende begrijpen of vertrouwen, en
vasthouden aan menselijk contact en schriftelijke communicatie. Dit onderscheid is tijdelijk
van aard en zal in de komende 10 jaar afnemen. Er moet in de eerstkomende periode wel nog
rekening mee worden gehouden in de benadering van de verschillende doelgroepen.
Ter duiding van het belang van dit onderzoek sluiten wij ons aan bij de stellingname van een
van de partijen die deelneemt aan het onderzoek: ‘Pensioenadministratie wordt een
commodity, terwijl de front-office (de communicatie en klantbediening) een onderscheidend
aspect wordt voor pensioenfondsen’. De kunst is om de ‘menselijke maat’ bij de klantbediening
te handhaven in die zakelijke en grootschalige omgeving. Er kan door pensioenfondsen nooit
teveel aandacht aan dit onderwerp gegeven worden.
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Bijlagen: Vragen en antwoorden aanbiedende partijen
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1. ActuIT
I.

Feitelijkheden

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1.

Wat is de naam van uw organisatie die de dienstverlening inzake de Klantbediening
uitvoert?
ActuIT B.V.

2.

Hoe is de zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
De directie bestaat uit de twee oprichters en eigenaren Chris Vrolijk en Dirk Kuijpers.

3.

Indien uw organisatie onderdeel is van een groter concern, beschrijf dan de inbedding
binnen dat grotere concern.
ActuIT BV is een zelfstandige vennootschap en bestaat sinds 2002. In 2016 is de
softwaretak ondergebracht in een aparte vennootschap, Futurama B.V.

B. Aard van uw dienstverlening
1.

Welke diensten levert uw organisatie, dit kan ook breder zijn dan Klantbediening en
Pensioencommunicatie?
ActuIT opereert op het snijvlak tussen actuariaat, IT en communicatie. Wij verzorgen
interactieve oplossingen die financieel dienstverleners inzetten voor de communicatie op
het gebied van pensioenen en andere financiële producten. Daarbij maken wij gebruik
van ons eigen softwarepakket Futurama, waarmee we voor elke organisatie
maatwerkoplossingen kunnen realiseren.
Tot onze producten en diensten behoren:
• Deelnemersportalen
“Mijn-omgevingen” waarin een deelnemer op een veilige manier toegang heeft tot al
zijn vertrouwelijke pensioeninformatie (bijv. persoonlijke (contact-)info, documenten,
planner).
• Werkgeversportalen
Beveiligde omgevingen waarin werkgevers de gegevens van hun werknemers
kunnen beheren en muteren.
• Front-office toepassingen
Applicaties die de servicedesk van een pensioenuitvoerder in staat stellen sneller en
gemakkelijker met de deelnemers te communiceren, bijv. door beveiligd inzicht te
geven in de persoonlijke pensioenplanning van de deelnemer.
• Documenten genereren
Futurama wordt door veel pensioenuitvoerders ingezet om documenten zoals de
jaarlijkse UPO’s te genereren.
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•

•
•

Rekenengine
Futurama is geoptimaliseerd voor grote matrix-berekeningen en kan zowel in de
cloud als on-premise zeer flexibel geschaald worden. Daarmee wordt Futurama
veelvuldig ingezet bij het doorrekenen van grote aantallen scenario’s, bijv. ten
behoeve van de URM.
Perspectief
Financiële planning geïntegreerd binnen de bestaande pensioencommunicatie.
Futurama
Ons softwarepakket wordt door onze klanten (financieel dienstverleners) ook
gebruikt om bovenstaande toepassingen in eigen beheer mee te ontwikkelen.

2.

In welke sectoren is uw organisatie actief met de in de vorige vraag B1 genoemde
diensten (bedoeld wordt: buiten de pensioenfondssector)?
Naast de pensioensector richt ActuIT richt zich in haar dienstverlening ook op de
verzekeringssector.

3.

Beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie verricht als bedoeld onder
Klantbediening.
ActuIT maakt geen standaardproducten. De wens van de pensioenuitvoerder bepaalt
volledig de vorm, inhoud en functionaliteit van de applicatie. Ons werk bestaat eruit om
elke communicatiewens mogelijk te maken.
Ons softwarepakket stelt ons daarbij in staat om heel gemakkelijk op elk niveau
maatwerk te leveren. Voor vaak voorkomende functionaliteiten binnen een
communicatiewens gebruiken wij bewezen eigen standaardinrichtingen, maar deze
worden op elk detail vervolgens exact ingericht conform wens van de klant.
De onder B1 genoemde producten en diensten staan alle in het teken van
communicatie richting deelnemer (of werkgever).
ActuIT zorgt er daarbij voor dat de voorwaarden en mogelijkheden aanwezig zijn voor
een in de ogen van de pensioenuitvoerder zo optimaal mogelijke Klantbediening, bijv:
• Gelaagdheid.
De juiste informatie op het juiste moment, dat kiest de pensioenuitvoerder geheel
zelf.
• Segmentatie.
Segmentatie is op alle niveaus mogelijk. Verschillende groepen deelnemers
vereisen een andere communicatiebenadering (jong vs oud, actief vs inactief,
binnen- vs buitenland, etc).
• Vormgeving.
Pensioen is al complex genoeg, daar draagt een onduidelijke vormgeving niet aan
bij. Al onze applicaties worden in de huisstijl van het pensioenfonds of de
pensioenuitvoerder gerealiseerd (vaak samen met een extern webdesign-bureau)
en zo embedded dat ze onderdeel vormen van de totale communicatiestructuur,
geen verwarrende externe component.
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•

•

4.

Voert uw organisatie naast Klantbediening als zelfstandige dienst, ook
Pensioencommunicatie als zelfstandige dienst uit, dus los van de administratieve
uitvoering? Zo ja, beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie hierbij kan uitvoeren.
ActuIT kan alle digitale en/of geautomatiseerde pensioencommunicatie voor een
pensioenfondsuitvoerder of verzekeraar verzorgen. Voorbeelden daarvan zijn:
•
•
•
•
•
•

5.

Performance.
Gebruikers accepteren in deze tijd geen inefficiëntie in communicatie. Wij zorgen
daarom voor realtime-koppelingen met administratiesystemen, STP-verwerking van
gegevens, digitale communicatiemogelijkheden en altijd optimale laad- en
verwerkingstijden. Bij RFP trajecten rondom het inkopen van een snelle
rekenengine komen we vrijwel standaard als de snelste aanbieder uit de bus.
Flexibiliteit:
De pensioenwereld is altijd in beweging, de communicatie dient dan ook altijd up to
date te zijn. Onze applicaties zijn snel en gemakkelijk aanpasbaar, op elk niveau.
Voor kleine aanpassingen denken wij daarbij in enkele uren werk, door een
geautomatiseerde testaanpak kunnen we heel snel met voldoende kwaliteitsborging
de applicaties (door)ontwikkelen.

Het genereren van documenten zoals de UPO’s.
Het beschikbaar stellen van documenten via een online dossier met notificatiemails.
Het verzorgen van de aansluiting op het Pensioenregister.
Het faciliteren van contactmogelijkheden tussen fonds en deelnemer via bijv.
chatfuncties of contactformulieren.
Het inrichten van STP-processen.
Het geven van financieel inzicht (financial planning), geïntegreerd in de bestaande
pensioencommunicatie.

Op welke wijze onderscheidt uw organisatie zich in de pensioenfondssector met
diensten op het gebied van Klantbediening en eventueel ook Pensioencommunicatie?
We onderscheiden ons doordat wij een maatwerkoplossing bieden op basis van een
standaardsysteem. Elke applicatie is als maatwerk geconfigureerd, zonder dat er
programmacode op maat is geschreven.
We zien bij pensioenfondsen en -uitvoerders veel verschillende wensen. Iedere
organisatie heeft een ander administratiesysteem, een ander beveiligingssysteem, een
andere communicatieaanpak, etc. En daarnaast administreert ieder fonds andere
financiële producten waartussen soms grote verschillen kunnen bestaan. In de praktijk
hebben we veel (geparametriseerde) standaardpakketten gezien, waarbij onze ervaring
is dat deze altijd technische en functionele tekortkomingen hebben om de diversiteit in
pensioenregelingen, verzekeringsproducten en communicatie-wensen te kunnen
ondersteunen. Die conclusie is het uitgangspunt geweest voor het ontwikkelen van
Futurama.
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Futurama biedt als standaardpakket alle bouwstenen voor het bouwen van
communicatieoplossingen voor financiële producten. Alle functionaliteit is al beschikbaar,
onze werkzaamheden betreffen puur het implementeren van de specificaties van het
gewenste product en de bijbehorende communicatiewensen. Hiervoor gebruiken we
standaardcomponenten; verzamelingen van bouwstenen die samen de vaakst
voorkomende functionaliteiten in pensioenapplicaties vormen. Door deze aanpak kunnen
we zeer snel applicaties ontwikkelen en aanpassen.
C. Visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie
1.

Wat is uw visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie in de
pensioenfondssector? Wat ziet u gebeuren in de komende jaren?
Pensioen wordt met het nieuwe pensioenakkoord nog meer een individuele
aangelegenheid, waar je zelf ook verantwoordelijkheid voor draagt. In een wereld waarin
het pensioenbewustzijn nog steeds erg laag is, geeft dat een grote verplichting maar ook
een grote kans om het onderwerp pensioen dichterbij de deelnemer te brengen.
Pensioenfondsen, -uitvoerders en -verzekeraars zullen hun communicatie nog
individueler in gaan richten. Er is daarbij geen algemene beste methode, die is in onze
ogen altijd afhankelijk van meerdere factoren zoals de samenstelling van het fonds (bijv.
leeftijd en opleidingsniveau), maar ook het communicatiebudget per deelnemer. Onze
visie zal daarbij (blijven) zijn dat elke communicatiewens gehonoreerd moet kunnen
worden, waarbij onze aandacht dus verder uit zal gaan naar een meer individuelere
benadering van de deelnemers. Zie daarvoor ook onze antwoorden op de onderstaande
vragen.

2.

Op welke wijze kan tegemoet worden gekomen aan de in dit document beschreven
uitdagingen op het gebied van communicatie door pensioenfondsen?
Allereerst zien wij dat met het verdwijnen van aansprakenregelingen en de
doorsneesystematiek straks voor iedereen geldt dat er een veel concretere relatie
inzichtelijk te maken is tussen wat iemand maandelijks afdraagt aan salaris, en wat voor
pensioen dat straks oplevert.
Dit (visueel!) inzichtelijk maken creëert interesse en draagvlak. Pensioen is geen vervan-mijn-bed-show meer, het pensioen dat je ontvangt komt van de euro’s die nu
maandelijks bij het minteken op je salarisstrookje staan. Maar daarnaast is ook te zien
dat het te verwachten pensioen ver boven de som van de inlegde premies uitgaat. Dat
toont de toegevoegde waarde van het pensioenfonds.
Daarnaast is volgens ons segmentatie een sleutelwoord in de toekomstige
communicatie over alle wijzigingen die het nieuwe pensioenakkoord met zich
meebrengt. Er gaan termen verdwijnen die mensen misschien net begonnen te
begrijpen (aanspraak, dekkingsgraad), en er komen nieuwe termen bij die voor veel
mensen alleen maar verwarrend zullen zijn (‘hoezo verbeterde premieregeling, hadden
ze een fout gemaakt?’).

24

Om de deelnemer niet al op voorhand af te laten haken is het van vitaal belang dat hij
alleen geconfronteerd wordt met de informatie die ook direct voor hem of haar relevant
is. Doordat communicatie steeds meer digitaal plaatsvindt is dat ook gemakkelijk
mogelijk. Informatie over life-events hoeft alleen getoond te worden als deze ook direct
voor de gebruiker van toepassing kan zijn.
De individualisering van het pensioen (zoals ook de 10% lumpsum) maakt het verder
nog logischer en toegankelijker om deze mee te nemen in het bredere perspectief van
het totale toekomstige inkomsten- en uitgavenpatroon. Wij hebben de technologie om de
verschillende daartoe benodigde financiële componenten te verzamelen en vervolgens
te bewerken in onze module ‘Perspectief’ samengevoegd. Deze module kan ingezet
worden om financiële planning geïntegreerd binnen de bestaande communicatie toe te
voegen.
3.

Wat ziet u als voornaamste ontwikkelingen binnen uw organisatie op het gebied van
Klantbediening en Pensioencommunicatie?
In het algemeen, zoals hierboven al aangegeven:
• Meer aandacht voor individuele risico’s.
• Meer aandacht voor financiële planning.
Veel van onze pensioencommunicatie gaat over het doorrekenen van toekomstige
pensioenen.
De traditionele berekening daarvoor gaat verdwijnen, en in plaats daarvan zal nog meer
de nadruk op scenario-berekeningen komen te liggen. De aandacht die we in onze
softwareontwikkeling reeds hadden voor dit terrein zal zich dus bestendigen.
In onze pensioenapplicaties zullen we in samenspraak met de pensioenfondsen en
-uitvoerders op zoek gaan naar de beste manier om het inzicht in het persoonlijke
pensioenvermogen zo goed mogelijk te realiseren, met daarbij de benodigde aandacht
voor onzekerheden en risico’s. Wij geloven daarbij in visuele oplossingen, met grafieken
in plaats van lappen tekst, en met interactiviteit in plaats van opsommingen van
mogelijkheden.
De toegenomen risico’s en onzekerheden zullen naar onze verwachting ook meer
noodzaak geven tot financiële planningstools waarin de impact van die onzekerheid
binnen het totale inkomsten- en uitgaven-plaatje kan worden geplaatst.
Een tijdelijke ontwikkeling die we voorzien is dat er in de aanloop en transitie naar de
nieuwe contractvormen veel aandacht zal zijn voor “pensioenvergelijkers” waarmee het
te verwachten pensioen in de oude en nieuwe situatie met elkaar vergeleken kan
worden. Het benieuwt ons hoe de compensatiemaatregelen uit zullen gaan vallen, deze
zullen in onze ogen een belangrijke rol gaan spelen in de acceptatie en het draagvlak
van de wijzigingen. Gedeelde smart is halve smart, maar niemand wil erop achteruit
gaan als andere mensen er juist op vóóruit gaan.
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4.

In hoeverre kan technologie bijdragen aan een betere binding tussen de deelnemer/de
werkgever, en zijn pensioenfonds?
Technologie is onze gereedschapskist om die betere binding voor elkaar te krijgen,
waarbij in onze ogen nog een wereld te winnen is. Voor een betere binding tussen
deelnemer en pensioenfonds dient een applicatie aan te voelen alsof hij over jou
persoonlijk gaat. We hebben middelen als gelaagdheid en segmentatie daarvoor al
benoemd, maar zien de algehele trend van gepersonaliseerde informatie verder
doorgroeien met bijv. op jou toegespitste toelichtingen bij pensioenkeuzes als “x% van je
collega’s/leeftijdsgenoten kiest voor optie A”.
Ook in smartphone-gebruik valt nog weel winst te halen. De aangehaalde directere
relatie tussen premie-inleg en verwachte uitkering is ook op een smartphone inzichtelijk
te maken. In beleggingsland heeft elke broker een app waarmee een gebruiker realtime
de stand van zijn beleggingsvermogen kan zien. Wij verwachten dat de pensioensector
als gevolg van het pensioenakkoord ook een stap in die richting zal gaan maken. Je
pensioen wordt daarmee nog meer jouw persoonlijke pensioenspaarpotje bij het fonds.
De veelvuldigere inzet van API’s zal het ook steeds makkelijker maken om voor real-time
applicaties en STP-verwerking te zorgen. Applicaties zullen steeds meer up to date en
interactiever worden. Ook dat zal bijdragen aan een frequentere relatie tussen
deelnemers en pensioenfonds, je komt tenslotte eerder terug op een website waar je de
gegevens van nu dan van maanden geleden terugziet.

5.

Welke aspecten in de Klantbediening en de Pensioencommunicatie zijn en blijven
volgens uw organisatie ‘mensenwerk’?
Als technologiebedrijf ligt onze uitdaging juist in het realiseren van generieke applicaties
die voor de gebruiker toch aanvoelen als een persoonlijke benadering.
Deze applicaties dienen uiteraard op een goede manier gevoed te worden met de
benodigde communicatiestructuur. Bij de communicatie-afdeling ligt daarmee de
uitdaging die informatie zo goed mogelijk aan te leveren om daarmee voor het grootste
bereik te zorgen.
Zo kan technologie ervoor zorgen dat mensenwerk zo min mogelijk in “lopende band”modus nodig is, en daarmee beschikbaar blijft voor de individuele uitzonderingsgevallen
die om extra aandacht vragen.
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2. Cognizant

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1.
2.
3.

Wat is de naam van uw organisatie die de dienstverlening inzake de Klantbediening
uitvoert?
Hoe is de zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
Indien uw organisatie onderdeel is van een groter concern, beschrijf dan de inbedding
binnen dat grotere concern.

Cognizant Response:
Cognizant Technology Solutions Corporation (Nasdaq-100: CTSH) is one of the world’s
leading professional services companies. Cognizant has organised its services across
three service lines - Cognizant Digital Business, Cognizant Digital Operations (CDO) and
Cognizant Digital Systems & Technology. These services allow us to service our clients
from an end to end standpoint thereby integrating experience (digital business),
efficiency (digital operations) and technology (digital systems & technology) to deliver a
seamless experience. Important point to note is that these service lines are just logical
units of our services and not separate entities unlike most of our competitors.
Cognizant Digital Operations (or CDO) practice within Cognizant helps customers reengineer, digitize, manage and operate their most essential business processes to
lower operating costs, improve user experiences and deliver better outcomes and topline growth.
Cognizant is neither pension fund provider nor pension administrator. As a services
provider, Cognizant provides services to Pension funds and Pension administrators
across the wide variety of the end-to-end pension value chain.

B. Aard van uw dienstverlening
1.
2.
3.
4.

5.

Welke diensten levert uw organisatie, dit kan ook breder zijn dan Klantbediening en
Pensioencommunicatie?
In welke sectoren is uw organisatie actief met de in de vorige vraag B1 genoemde
diensten (bedoeld wordt: buiten de pensioenfondssector)?
Beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie verricht als bedoeld onder
Klantbediening.
Voert uw organisatie naast Klantbediening als zelfstandige dienst, ook Pensioencommunicatie als zelfstandige dienst uit, dus los van de administratieve uitvoering?
Zo, ja, beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie hierbij kan uitvoeren.
Op welke wijze onderscheidt uw organisatie zich in de pensioenfondssector met
diensten op het gebied van Klantbediening en eventueel ook Pensioencommunicatie?

Cognizant Response:
Cognizant Digital Operations helps clients reinvent their operating models, achieving
hyper-agility in core business processes by harnessing automation and intelligent, ondemand platforms and utilities.
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Cognizant Digital Operations provides following services:
1. Enterprise Services: Helping clients to combine outdated shared services processes into a
unified whole and rework operating model to streamline and automate workflows
2. Industry and Platform Solutions: By erasing the operating inefficiencies Cognizant helps
clients to create and capture value and improve business outcomes. With our industry
expertise and process expertise, we help clients to implement ready-made industry
solutions, platforms and processes. Together, they combine to accelerate clients’ digital
transformation to a more agile enterprise
3. Intelligent Process Automation (IPA): Cognizant’s IPA solutions make processes smarter.
We will elevate workforce productivity by automating not only mundane tasks, but also
end-to-end business operations. Combining robotic process automation with machine
learning and cognitive technologies to create intelligent operations.
Industry Sectors:
Cognizant Digital Operations has an impressive track record of working with reputed
global clients across below industry sectors helping to digitize, reengineer and manage
operational processes.
- Banking
- Capital Markets
- Communications, Media & Technology
- Consumer Goods
- Education
- Healthcare
- Information Services
- Insurance
- Life Sciences
- Manufacturing
- Oil & Gas
- Transportation & Logistics
- Travel & Hospitality
- Utilities
Cognizant Digital Customer Services:
We enable Clients to deliver proactive, predictive interactions across all channels their
customers prefer, supporting those with digital tools, including analytics and AI. We
create an outcome- driven, agile operating model that learns from its own customers
and delivers even more efficient, effective and enriched experiences.
Key Offerings include:
1. Digital Agent Enablement and Automation Services
We help design, implement and execute the introduction of digital agents in clients’
contact centre ecosystem to achieve call elimination, channel deflection, biometric
authentication and digital self-service. Our next-gen toolkit includes visual IVR, cognitive
chat bots, Conversational AI and personalized interactive videos.
2.

Human Agent Empowerment Services
We improve agent efficiency and effectiveness, both in assisting customers, in
upselling, and cross selling to generate more value. We deploy knowledge management
tools, Customer service platforms, comprehensive customer histories, analytics and AI
to inform next best actions

3.

Customer Contact Quality Improvement and Compliance Services
We deliver 100% quality assurance with improved insights into customer satisfaction
and sentiment, reducing churn and cutting the cost of regulatory compliance.
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Our capabilities include customer sentiment analytics, real-time interaction alerts and
monitoring predictive and prescriptive analytics
4.

Workforce Management and Transformation Services
We combine workforce management platforms, analytics and AI with our process
expertise to deliver multi-skilled forecasting, schedule optimization, intraday
management and advanced agent adherence reporting

Distinguishing Capabilities:
With our string domain expertise and digital accelerators based on conversational AI, we
are able to re-invent client services segment fuelling active communication via technology.
From client services and pension communications point of view, we aim to provide more
structured communication about consent and possibilities offering more personalised
engagement with our accelerators.
C. Visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is uw visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie in de
pensioenfondssector? Wat ziet u gebeuren in de komende jaren?
Op welke wijze kan tegemoet worden gekomen aan de in dit document beschreven
uitdagingen op het gebied van communicatie door pensioenfondsen?
Wat ziet u als voornaamste ontwikkelingen binnen uw organisatie op het gebied van
Klantbediening en Pensioencommunicatie?
In hoeverre kan technologie bijdragen aan een betere binding tussen de deelnemer / de
werkgever, en zijn pensioenfonds?
Welke aspecten in de Klantbediening en de Pensioencommunicatie zijn en blijven
volgens uw organisatie ‘mensenwerk’?

Cognizant Response:
1.

Introduction
We see the future trends and transformation in client service and pension
communication space essentially involves reshaping of attitudes, actions, processes
and supporting systems, which are deeply rooted in the pension models developed
since post world war II
We discern ‘individualization of pensions’ emerging as the long term trend as a common
outcome. Through different levers in the long term, the responsibility of ensuring
adequate and sustainable retirement income shifts from state to individuals.
Activating individuals to this future reality will be by far biggest challenge pension
stakeholders (Government, Pension providers, Employers) need to meet and customer
service and communication will have a critical role to play in this direction.
Activating individuals essentially involves nudging individuals from reactive transactional
interaction with their providers and employers to proactive advice seeking engagement.
One of the key levers in this direction is communication and we elaborated how
communication can be leveraged in this direction.
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We base our larger point of view on these needs, while focusing on near term
developments in these topics.

2.

Customer service & Communication transformation needs and opportunities
Pension provider’s customer service for long time is centered on products, contributions
management, member movement, retirement settlement etc. These needs will be valid
in future as well. We are witnessing digitalization aggressively pursued by Pension
providers in some functional areas while low activity in some other areas. We expect
digitalization to pick up acceleration along with increased breadth and depth in the near
term.
Providers gain by bringing a shift left in service request processing and associated
customer service. Aim of such shift shall be to give control to end members and
employers wherever possible. Customers expect Providers to assure and ensure human
support and assistance is always available to them.
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Self service and automated service supported by clear and simple illustrated
communication about different actions providers expect their customers to perform and
what it means to their policies and over all pension pots is very essential. The
intersection of communication and customer service on unified digital interfaces with a
human assurance is key for future engagement of customers.
While self-service and automation is picking up, contact centers continue to be important
and preferred touch points for both employees and employers. Needless to say, this will
be a key experience as well as cost area of focus for pension providers. Providers gain
by embedding key KPIs in quality and quantity of inbound traffic to customer contact
centers while redesigning customer service and communication
When it comes to transactional customer service, providers have large opportunity in
inverting the inbound customer traffic and redistribute the channel matrix. To achieve
such an inversion providers will have to re-imagine business process and customer
actions in customer context rooted in their insights and redesign the interfaces as well as
communication to nudge desired actions by customers.

While re-designing customer service, providers need to strike balance between standard
process across different product types vs specific needs of a process. This is a
challenging task for providers as most of them organized their operating units deeply on
product and process lines for long time. Inverting this to a customer centric and product
agnostic model will demand coordinated action on people, process and technology fronts
What it takes to achieve this shift:
In the near term, not all complexities might get resolved due to the large set of
underlying dependencies. This does not mean that there is no effort happening in this
direction. While, pension providers in general have good efforts invested in different
functional areas, often what we notice is that these interventions and investments are
more isolated and tactical than fully laid down on a continuous roadmap.
We briefly describe opportunities available for providers and employers in this direction
by taking some of the key functional/ Value chain areas:
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New Employer onboarding:
Onboarding of larger employer, pension funds is often long drawn process and we
foresee more margin pressure and the long cycles will continue in this space. However,
providers will be compelled to develop quicker onboarding process for SMB customers
which is a rapidly growing segment in key markets.
From communication point of view, there is a massive opportunity in this functional area
which is often less focused. This is a zone of opportunity for both employers and pension
providers to re-frame, rephrase and re position pension contributions and value of it to
employees. Similarly, employee contact information and consent are being captured
more mechanically, which will take longer time to rectify or reestablish in a right way.
Providers gain by ensuring a more structured communication about consents and
possibilities for more personalized engagement they can offer to employees with right
set of data.
Payroll and invoicing
Traditionally, this is one of the strong transactional zone of engagement with low
experience and high manual process between providers and employers. Payroll supply
and invoice generation is becoming more and more automated process through
connection of pension portals with HR systems directly or indirectly. In the last 2 years
thanks to digital technologies in some markets providers are turning this into a
differentiation by offering full automation and zero cost service. Automation of the
communication will be natural outcome of such development which providers/ pension
funds should be geared to consume in redesigning customer service and communication
Member movements
Transfer in and Transfer out requests are long standing functions for pension providers and
employers. Similar to payroll processing, this has been highly manual process among
stakeholders with long SLAs and poor updates to both employers as well as employees.
While there has been good work happened on employer and member portals to notify, track,
update the movements, these are often resulting into poor experience due to involvement of
multiple stakeholders. This function might witness a larger government/regulator actions
indirectly, as part of attempts to bring consolidation of pension assets and portability of
pension assets. Also initiatives like PEPP by EU and regulations to ease out inter country
movements within EU will demand newer actions by providers and pension funds. In the
longer run, when B2B actions become automated, a direct B2C communication and service
needs might emerge.
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Claims Management:
Claims as moment of truth is the most critical function from both customer service as
well as communication point of view and it will continue to be so in future as well.
Briefly we touch up on developments in this area by taking two claim types.
Age Pensions:
Retirement pension initiation on attainment of the designate pension age (Ex 67 years)
has been a pension provider action to trigger the communication and get required
information from employee and ensure pension is calculated accurately and
annuitization is done. This is fast changing and is getting inverted as employee trigger
action. Employees are encouraged to work beyond designated pension age and
regulations are being changed accordingly. We expect this mechanism will gradually
be the new norm in most markets in next 5 – 8 years. This is essentially changing the
conversation between pension providers, employers and employees.
Providers need to gear up to handle these conversations which are less of transactional
but advisory customer service in nature. It might require entirely new set of tools and
technologies which we have described in later parts of this document (under how
technology can bring better bond between employees and providers).
Disability pensions:
In key markets, disability pension is a coordinated benefit area between social benefits
from state and employer benefits. The process is often quiet time consuming and
communication intensive and in many markets its still paper based due to involvement
of different parties.
Though a radical improvement possible with newer technologies such as block chain,
due to inherent complexity of the subject and lack of centralized ownership in
administering the benefits we expect this might continue to be a slow area for
customer service and high on human intervention. However, a paradigm shift in the
long term cannot be ruled out. Digital technologies have potential to play a big role in
altering disability benefit management and targeting.

3.

Changing role of communication
While in the above section we described our view point on customer service and related
communication, here we describe our view point on potential proactive role
communication will have in the coming years besides transactional obligations:
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In coming years, receiving communication in preferred channel (letter, email, message,
push etc.,) will be more demanding from customers. Pension funds not only need to
equip themselves with consent and GDPR compliant means of sharing communication,
but also demonstrate it enough that they are compliant in terms of handling
subscriptions and un-subscriptions for different channels.
While different sources can send communication in transactional situation, it will be
more important for contact centers to be aware of the communication sent to customers
and easy to access while they address customer needs.
Pension funds will need to embark on an omni-channel customer engagement and
communication transformation in the longer run.
Pension Communication as a nudge tool:
In a full DC scenario, where individuals are expected to take control of their own
retirement preparedness, pension funds and employers will have larger and complex
responsibility of activating the employees. Pension funds will have to unveil digital tools
and platforms that can easily explain the pension gap and drive members to call to
action and guide them. However, proactive and re-in forcing communication nudging
employees to these platforms will be very critical.
Also an entirely new capability for pension funds will be to arrive at micro segments of
employees and use different combination of digital modes and communication
messaging. Cognizant research among different employee groups indicate that across
demographic groups employees differ in attitudes which play a key role in activating
them. Understanding such profiles will be important for pension funds in the longer run.

A key difference between transactional communication and nudge communication lies
in measurement of impact and ensuring that it reaches at right time to call for action.
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Cognizant research into employee groups of a leading Nordic pension provider revealed
some interesting insights which we provide as examples to illustrate this:
•
•
•

Emails sent to work mail ids were treated as spam by employees as they could not
connect with them in a work context.
Emails send to personal mail ids during a work hour were opened only during week
end as most of the employees used desktops to access their emails.
Similarly emails sent to employees in segments like hotels and catering services are
never opened as they are continuously on move.

Pension funds have critical challenges to overcome when it comes to communication:
In general customer digital expectations are every growing and in different sectors,
individuals expecting personalizing at different touch points. Given the low activity of
individuals in a pension context, the below trends might take longer time to get
established, but we expect they still will be relevant in future.

While availability of right set of tools and technologies is a critical need to deliver next
generation customer experience and communication, some of the basic challenges
which are more peculiar to pension funds need resolution:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Complexity of the schemes and provisions: Pension schemes itself have many
features and scenarios expressed more as a legal document and this is often
challenge to understand.
Regulations: While there are different digital technologies are coming into vogue to
simplify pension communication, still regulations are at micro level demanding paper
based communication (to protect customer interests).
Complexity numbers: pension statements (UPO) etc., are evolving continuously.
There is greater stress on transparency and giving detailed information to
employees, which in-turn might prove challenge to consume them in detail.
Communication in most of the transaction situation is timed at certain moments like
initiation and closure. As the process itself becomes opaque beyond some level, so
as the updates to customers.
Right customer information: When employees shift jobs and move to other
employers or occupations often pension funds lose contact with them.
Legacy systems: In general letters, emails generation with policy/contract level
details is less sophisticated and buried in legacy tools.
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4.

Role of technology
In future technology will have central and critical role in bringing employees, pension
funds and employers together where pensions will become more and more
individualized. We provide here below set of capabilities that pension funds will require
to build a greater bond with their employees.
Customer contact/service centres:
Pension funds service organization and contact centres, need feature rich platform(s)
designed for delivering superior customer & service agent experience

While some of the industries are moving upto embedded services, for pension funds to
begin with personalized servicing and being predictive of customer needs supported by
anytime anywhere support capabilities will be key capabilities to acquire in next 3-5
years span.
Customer Engagement Platforms:
CRM solutions are in vogue for quite a time as repositories of customer information.
They started moving to front as engagement tools especially with advancement in data
and analytics.
Powerful customer 360 views coupled with AI powered predictions are enabling
customer service representatives as well as case handlers to respond customer
conversations quicker and accurate. However, many providers are struggling in bringing
the right set of data to the customer engagement platforms as transaction data is struck
in legacy and dated systems.
Also, these platform are a natural conjunct for an omni-channel engagement strategy of
which communication is an integral part.
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Employer and Member Portals:
Employer portals for quiet time are transaction oriented touch points enabling employers
to upload payrolls, download invoices, notify member changes etc. We expect the core
functionality will still be valid in coming next years.
Cognizant research on employees of pension schemes indicates that employees trust
their employer when it comes to retirement advice and planning. A larger opportunity and
responsibility lies before pension funds to enable their employers as advisers in the
longer run. This can have a high positive influence on employers ability to retain their
best talent, at the same time, pension fund service providers to sustain their competitive
position. In this direction co-branded digital tools hosted on portals can lead to more incontext conversations between employers and employees with always available support
from pension fund service providers.
Digital Advisory Tools:
As mentioned earlier, employees will have lot more new questions such as ‘how much
pension savings is right savings’ to continue my life style, or what is the right age to
choose my retirement (partial or/ and full) etc. Employers, customer service advisors
etc., will need more data driven tools to provide and explain the answers. In Netherlands
already a strong foundation is in place through Mijnpensioenoverzicht.nl tool which can
bring in aggregated view of pension savings from three pillars. Such data sources will
get much refined in future and pension fund service providers need to be innovative in
designing differentiated tools and services to answer such questions. Pension fund
service providers also have larger role in creating awareness and pushing traffic to these
new digital tools in activating these conversations.
Data: Personalized and customized advisory and other services will have major role in
establishing a closer bonding with employees. In the longer term, pension fund service
providers will need to have capabilities to identify different personas of employees their
preferences and choices, manage different digital data input as part of Omni/channel
engagement. At the same time robust solutions to manage consents and reservations
will improve trust and transparency in the new digital engagement.
5.

While technology can bring new advantages, pensions being a slow money area human
intervention will be a critical and continuous need in the coming decade and following
aspects continue to be ‘people work’
• Customer advisory teams
• Customer service and contact center teams (both for individuals and employers)
• Claims handlers /case workers
• Complaints and dispute resolution
• Customer communication and content management
• Compliance and GDPR implementation and oversight
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3. Employee Benefits Competence Center (EBCC)

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1.

Wat is de naam van uw organisatie die de dienstverlening inzake de Klantbediening
uitvoert?
Coöperatie Employee Benefits Competence Center (verder: EBCC)

2.

Hoe is de zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
EBCC heeft 5 eigenaarsleden, waarvan ieder een vertegenwoordiger heeft in het
bestuur.
Tevens 5 associatieve leden.

B. Aard van uw dienstverlening
1.

Welke diensten levert uw organisatie, dit kan ook breder zijn dan Klantbediening en
Pensioencommunicatie?
De doelstelling van EBCC is de werkgever in staat te stellen de werknemer op het terrein
van alle arbeidsvoorwaarden een betrouwbaar en begrijpelijk inzicht te bieden tegen te
rechtvaardigen kosten/premies en waarbij aan alle wettelijke en fiscale voorwaarden
wordt voldaan.
I.v.m. de zich steeds meer manifesterende beperkingen in de pensioenketen hebben we
een Platform as a Service (PaaS) ontwikkeld, waardoor werknemers en werkgevers in
staat worden gesteld gevalideerde en gestandaardiseerde data beschikbaar te stellen
aan de pensioenfondsen en met name de Pensioenuitvoerder (PUO). Daardoor kan voor
het eerst integraal worden voldaan aan de volgende wetgeving: AVG, IORP II,
Pensioenwet, Pensioenwet Communicatie en Zorg- en Informatieplicht.

2.

In welke sectoren is uw organisatie actief met de in de vorige vraag B1 genoemde
diensten (bedoeld wordt: buiten de pensioenfondssector)?
HR en salarisorganisaties met als doelstelling de gevalideerde en alleen relevante
gegevens aan de uitvoerende partijen beschikbaar te stellen. Daarbij wijs ik op de
beperkingen van de UPA, waardoor bv. per mutatie er minimaal 141 dataelementen
beschikbaar worden gesteld. Voor de meest uitgebreide mutatie, de aanmelding van een
nieuwe medewerker, met een bepaald partnersysteem, zijn er maximaal 35 data
elementen relevant. De UPA geeft er o.b.v. dit voorbeeld 106 data elementen te veel
door – een ernstig punt van aandacht i.v.m. AVG wetgeving.

3.
Ook het proces i.v.m. Verzuim (Loondoorbetaling bij Ziekte en Arbeidsongeschiktheid)
kunnen volledig STP worden ondersteund.
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3.

Beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie verricht als bedoeld onder
Klantbediening.
EBCC beschikt over de PaaS waarin o.m. de gehele pensioenketen vanuit de Salaris-HR
bronmutatie t/m de pensioenadministratie een volledig STP proces beschikbaar wordt
gesteld en alle schakels in de keten aan alle wettelijke en maatschappelijke voorwaarden
kan voldoen. Tevens beschikt EBCC over de deskundigen om werkgevers en
werknemers op het terrein van alle arbeidsvoorwaarden, maar ook specifiek op het
terrein van Verzuim en pensioenen, te begeleiden en adviseren.

4.

Voert uw organisatie naast Klantbediening als zelfstandige dienst, ook Pensioencommunicatie als zelfstandige dienst uit, dus los van de administratieve uitvoering?
Zo ja, beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie hierbij kan uitvoeren.
Het portaal Werknemers Informatie distributie uitwisseling (validatie) systeem (WIdus =
portal-Clearing House – Proces) i.c.m. het Werknemer Informatie Standaard (WIS)
verzorgen de mutatie en communicatie tussen werkgever en uitvoerende partijen.

5.

Op welke wijze onderscheidt uw organisatie zich in de pensioenfondssector met
diensten op het gebied van Klantbediening en eventueel ook Pensioencommunicatie?
De beschikbaarheid van een neutraal en onafhankelijke PaaS biedt voor alle schakels in
de “Pensioenketen” een nu beschikbaar platform waardoor aan alle mogelijke
voorwaarden van het Pensioenakkoord kan worden voldaan. Daarvoor zijn geen
serieuze investeringen in tijd en geld meer nodig.

C. Visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie
1.

Wat is uw visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie in de
pensioenfondssector? Wat ziet u gebeuren in de komende jaren?
De Klantbediening en de Pensioencommunicatie blijken serieus tekort te schieten. Dat
besef begint heel langzaam post te vatten, mede of mogelijk beter doordat het
Pensioenakkoord om oplossingen in administreren en communiceren vraagt die in de
bestaande administratiesystemen niet beschikbaar zijn.
Dat leidt nu tot projecten die vragen om doorlooptijden van 5 tot 7 jaar, zoals de PUO’s
verklaren, om bestaande zeer gedateerde systemen “Pensioenakkoord rijp” te maken.
Dat zal niet of maar zeer beperkt slagen, waarbij er investeringsbedragen bij aanvang
van € 40 miljoen worden genoemd (de ervaring leert dat deze dan mogelijk
verdubbelen).

2.

Op welke wijze kan tegemoet worden gekomen aan de in dit document beschreven
uitdagingen op het gebied van communicatie door pensioenfondsen?
Bereid zijn om veel meer gemeenschappelijk en dan nadrukkelijk van uit het
inkomensbelang van de deelnemers met elkaar in overleg te treden, om te komen tot
oplossingen die beschikbaar zijn en direct inzetbaar zijn. De bestaande structuren en
belangen eens loslaten en het eigen belang ondergeschikt maken aan het
inkomensbelang van de deelnemers.
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3.

Wat ziet u als voornaamste ontwikkelingen binnen uw organisatie op het gebied van
Klantbediening en Pensioencommunicatie?
Het brede draagvlak dat al bestaat nog verder uitbouwen waardoor we als neutraal en
onafhankelijk Kenniscentrum op het terrein van arbeidsvoorwaarden worden gezien,
waardoor Belastingdienst, werknemers- en werkgeversorganisaties en politiek de
ontwikkelingen op o.m. het terrein van Pensioenen in Overlegtafels zouden kunnen en
willen mee helpen ontwikkelen.

4.

In hoeverre kan technologie bijdragen aan een betere binding tussen de deelnemer / de
werkgever, en zijn pensioenfonds?
Met behulp van moderne en geïntegreerde (ware STP processen) de deelnemers via de
werkgeveradministratie een Persoonlijk Dossier beschikbaar stellen, waardoor de
deelnemer de mede regie en daardoor een betrouwbaar en begrijpelijk inzicht over al zijn
arbeidsvoorwaarden wordt geboden en inzicht wordt geboden in wat er met zijn
(pensioen)premie gebeurd. Door moderne technologie kan daar op zeer korte termijn
aan worden voldaan en kan het aangetaste vertrouwen, mede m.b.v. mogelijkheden
Pensioenakkoord, worden hersteld.

5.

Welke aspecten in de Klantbediening en de Pensioencommunicatie zijn en blijven
volgens uw organisatie ‘mensenwerk’?
De advisering en begeleiding van de deelnemer over alle arbeidsvoorwaarden en de
inrichting van zijn persoonlijke Deelnemersdossier.
Tot Slot
Het is een voornaam aspect met elkaar vast te stellen, dat o.b.v. bestaande
ontwikkelingen van de afgelopen 40 jaar er serieuze beperkingen zijn opgetreden in bv.
de Pensioenuitkomsten. Zie bv. een ingrijpende verandering in de arbeidsverhoudingen,
men werkt bijna nooit meer 40 jaar bij dezelfde werkgever. Tevens zijn de bestaande
administratieve systemen vaak zeer gedateerd en niet ingericht voor de voorwaarden die
gesteld worden vanuit het Pensioenakkoord.
Deze zich nu steeds meer manifesterende beperkingen kunnen als argument gebruikt
worden om elkaar daarover aan te spreken. De ervaring leert dat alle schakels in de
(Pensioen) inkomensketen mede verantwoordelijk zijn voor deze beperkingen. Waar we
deze beperkingen samen hebben veroorzaakt deze ook samen op lossen door een
zorgvuldig overleg met elkaar aan te gaan.
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4. Iwink
A. Juridische entiteit en zeggenschap
1.

Wat is de naam van uw organisatie die de dienstverlening inzake de Klantbediening
uitvoert?
iWink

2.

Hoe is de zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
2 aandeelhouders (iWisselink BV & iWentink BV)

3.

Indien uw organisatie onderdeel is van een groter concern, beschrijf dan de inbedding
binnen dat grotere concern.
Geen onderdeel van een groter concern. We maken gebruik van de software van
Kirra BV (kirra.nl). Kirra heeft dezelfde aandeelhouders als iWink.

B. Aard van uw dienstverlening
1.

Welke diensten levert uw organisatie, dit kan ook breder zijn dan Klantbediening en
Pensioencommunicatie?
Wij leveren digitale communicatiemiddelen: websites, portalen, infograpcs, digitale
rapportages (PDF en online), nieuwsbrieven, narrowcasting en intranetten. Voor deze
middelen hebben we basispakketten die zijn uitgerust met het CMS: Kirra. Daarnaast
leveren we aanvullende diensten rondom de middelen in de vorm van: advies, design,
development, integraties, projectmanagement en support.

2.

In welke sectoren is uw organisatie actief met de in de vorige vraag B1 genoemde
diensten (bedoeld wordt: buiten de pensioenfondssector)?
•
•
•
•

Zorg & welzijn
Woningcorporaties
Corporate B2B
Onderwijs

3.

Beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie verricht als bedoeld onder
Klantbediening.
Wij leveren de digitale middelen waarmee onze klanten kunnen communiceren met
deelnemers.

4.

Voert uw organisatie naast Klantbediening als zelfstandige dienst, ook Pensioencommunicatie als zelfstandige dienst uit, dus los van de administratieve uitvoering?
Zo ja, beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie hierbij kan uitvoeren.
Wij leveren geen klantbediening als zelfstandige dienst. Wij leveren de middelen en
geven advies hoe deze zo goed mogelijk in te zetten ten einde de deelnemer optimaal
te informeren.
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C. Visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie
1.

Op welke wijze onderscheidt uw organisatie zich in de pensioenfondssector met diensten
op het gebied van Klantbediening en eventueel ook Pensioencommunicatie?Wij denken
‘digital first’ en hebben veel expertise in huis om ingewikkelde informatie begrijpelijk en
gebruiksvriendelijk te presenteren. We kennen de mogelijkheden (en beperkingen) van
het digitale landschap. Naast de kennis en adviesrol kunnen we ook daadwerkelijk de
middelen realiseren. Al dan niet met behulp van een van de partners
uit ons zeer uitgebreide netwerk.

2.

Wat is uw visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie in de pensioenfondssector?
Wat ziet u gebeuren in de komende jaren?
Een steeds grotere rol is weggelegd voor digitale communicatie. Enerzijds omdat digitaal
communiceren vele male efficiënter kan en ook steeds beter en persoonlijker wordt.
Maar ook omdat een steeds groter deel van de deelnemers het digitaal wil.
Een belangrijk aandachtspunt zal de veiligheid van de persoonlijke informatie blijven.
Er zal dus een steeds grotere nadruk komen te liggen bij pensioenfondsen en
toeleveranciers op het gebied van compliance.

3.

Op welke wijze kan tegemoet worden gekomen aan de in dit document beschreven
uitdagingen op het gebied van communicatie door pensioenfondsen?
Er zal nog meer persoonlijk digitaal contact en communicatie moeten worden
aangeboden aan de deelnemer. Denk aan (video)-chat, deelnemer-portals, apps. etc.
Daarbij is de persoonlijke data van de deelnemer het belangrijkst aangevuld met
communicatie die op hem/haar betrekking heeft.

4.

Wat ziet u als voornaamste ontwikkelingen binnen uw organisatie op het gebied van
Klantbediening en Pensioencommunicatie?
Er zal nog meer persoonlijk digitaal contact en communicatie worden aangeboden aan
de deelnemer. Denk aan (video)-chat, deelnemer-portals, apps. etc. Daarbij is de
persoonlijke data van de deelnemer het belangrijkst aangevuld met communicatie die
op hem/haar betrekking heeft.

5.

In hoeverre kan technologie bijdragen aan een betere binding tussen de deelnemer / de
werkgever, en zijn pensioenfonds?
Digitale technologie als (video)-chat was een paar jaar geleden nog nieuw, maar is nu al
een must wanneer deelnemers buiten kantoortijden contact willen zoeken en kan sterk
bijdragen aan persoonlijk contact op een efficiënte en effectieve manier.

6.

Welke aspecten in de Klantbediening en de Pensioencommunicatie zijn en blijven
volgens uw organisatie ‘mensenwerk’?
De support. Dus als er iets niet goed gaat. Echter kan dit nu ook prima via (video)chat.
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5. Keylane
A. Juridische entiteit en zeggenschap
1.

Wat is de naam van uw organisatie die de dienstverlening inzake de Klantbediening
uitvoert?
Keylane B.V.

2.

Hoe is de zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
Keylane B .V. heeft een tweekoppige Executive Board die ondersteund wordt door het
Executive Committee. Meer informatie vindt u op onze website:
https://keylane.com/nl/over-keylane/

3.

Indien uw organisatie onderdeel is van een groter concern, beschrijf dan de inbedding
binnen dat grotere concern.
Wij bedienen onze klanten in Nederland vanuit onze business line Leven & Pensioen
Benelux. Daarin zijn zo’n 150 medewerkers actief met implementatie en ondersteuning
van onze platforms en producten bij onze klanten. Hiernaast heeft Leven & Pensioen
Benelux teams voor productontwikkeling, SaaS-dienstverlening en corporate staff
(Directie, HRM, Finance, Risk management).
Naast de business line Leven & Pensioen Benelux zijn we ook actief in de volgende
branches en landen:
• Leven & Pensioen Nordics (Scandinavië).
• Non-Life (internationale activiteiten voor schadeverzekeraars, actief in Nederland,
Duitsland en de Nordics).

B. Aard van uw dienstverlening
1.

Welke diensten levert uw organisatie, dit kan ook breder zijn dan Klantbediening en
Pensioencommunicatie?
Keylane is leverancier van moderne, klantgerichte SaaS-software voor de verzekeringsen pensioensector.
Met onze SaaS platformen leveren wij oplossingen voor zowel
polis/deelnemers/pensioenaanspraken administratie als klant (werkgevers, cliënten,
deelnemers…) communicatie oplossingen voor de verschillende Keylane klanten.
Wij zien onze L&P markt een stap maken van efficiënte administratie naar
klantbediening waarbij dit steeds belangrijker wordt om het onderscheid te maken in de
markt. Keylane investeert veel om dit vanuit haar SaaS propositie te ondersteunen.
Daarnaast zien we dat BPO en ITO een steeds grotere overlap gaat krijgen. Dat verlangt
dat Keylane ook mogelijk stappen gaat maken in haar dienstverlening en een stap
vooruit maakt in de keten door ook BPO diensten aan te bieden.
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2.

In welke sectoren is uw organisatie actief met de in de vorige vraag B1 genoemde
diensten (bedoeld wordt: buiten de pensioenfondssector)?
Behalve in de pensioenfondssector is Keylane ook actief voor verzekeraars met
individueel leven en schade verzekeringsproducten.

3.

Beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie verricht als bedoeld onder
Klantbediening.
Keylane voert diverse werkzaamheden rondom Klantbediening uit.
Allereest biedt Keylane digitale portalen, waar deelnemers en werkgevers inzicht krijgen
in de persoonlijke pensioensituatie. Deelnemers hebben een digitaal dossier, een profiel
waar contactgegevens up-to-date gehouden worden en inzicht in de hoogte van de
pensioenaanspraken. Werkgevers krijgen via het portaal inzicht in de details van de
pensioenregeling en kunnen de gegevens van de medewerkers up-to-date houden.
Via de portalen krijgen de gebruikers toegang tot customer journeys. Alle
pensioenprocessen waarbij interactie met de deelnemer of werkgever nodig is, zijn
vertaald naar customer journeys. Dankzij deze customer journeys kan de eindgebruiker
bewuste, weloverwogen keuzes maken en eenvoudig wijzigingen doorgeven. De
customer journeys stellen de eindgebruiker in staat om zelf zaken voor het pensioen te
regelen, waardoor het aantal vragen en verzoeken aan het pensioenfonds afneemt.
De klantenservice/contact center heeft met een CRM-systeem inzicht in de
eindgebruiker en kan deze eindgebruiker effectief en klantvriendelijk helpen, omdat de
klantenservice precies weet welke notificaties de eindgebruiker heeft ontvangen en
welke acties de eindgebruiker vervolgens heeft ondernomen. Voor de afhandeling van
vragen kan de klantenservice meekijken in het portaal van de deelnemer. Vragen en
klachten van eindgebruikers kunnen ook worden vastgelegd in het CRM. Daarnaast
heeft Keylane een samenwerking met Surfly, waarmee de klantenservice via ‘cobrowsing’ de eindgebruiker kan ondersteunen.
Het digitale dossier van de eindgebruiker is gekoppeld aan een document management
system. Informatieverzoeken kunnen worden afgehandeld door het document in het
dossier van de deelnemer te plaatsen, waarna het document door de eindgebruiker
gedownload kan worden via het portaal. De deelnemer ontvangt automatisch een
notificatie met de melding dat er een nieuw document in het dossier staat.

4.

Voert uw organisatie naast Klantbediening als zelfstandige dienst, ook Pensioencommunicatie als zelfstandige dienst uit, dus los van de administratieve uitvoering? Zo,
ja, beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie hierbij kan uitvoeren.
Alle wettelijke communicatiemomenten zijn geïntegreerd in de customer journeys die
staan beschreven onder B3. Belangrijk onderdeel van deze customer journeys is de
activatie.
Eindgebruikers ontvangen notificaties (per e-mail, SMS, MijnOverheid of post) op
belangrijke pensioenmomenten, zodat de eindgebruiker actief en op de juiste momenten
wordt gewezen op pensioenkeuzes of gevolgen voor het pensioen.
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Aan de brengplicht voor wettelijke pensioencommunicatie wordt met deze
activatiesoftware ook voldaan, omdat de activatiesoftware de communicatie via het juiste
kanaal voor de deelnemer selecteert.
Er wordt rekening gehouden met de communicatievoorkeur en of de deelnemer ook
daadwerkelijk digitaal bereikbaar is (e-mail afgeleverd, geabonneerd op MijnOverheid).
Indien de deelnemer wettelijk niet bereikbaar is, wordt er een notificatie per post
verstuurd, zodat aan de wettelijke brengplicht wordt voldaan. Voor het aantonen van de
wettelijke brengplicht is een compliance rapportage beschikbaar. Keylane werkt voor de
fysieke (post) verzending samen met Pondres (print, verzending en logging).
Tot slot biedt Keylane aanvullende diensten met betrekking tot pensioencommunicatie,
zoals:
• Campagnes rondom verschillende thema’s (UPO/wijzigingen in de
regelingen/indexatie/digitale bereikbaarheid vergroten etc.).
• Aanvullende communicatie zoals: Populair (verkort) jaarverslag, (digitale)
magazines etc.
• Ontwikkeling van strategisch en tactisch communicatiebeleidsplan.
5.

Op welke wijze onderscheidt uw organisatie zich in de pensioenfondssector met
diensten op het gebied van Klantbediening en eventueel ook Pensioencommunicatie?
Keylane combineert kennis van financiële marketing en gedragspsychologie met
pensioenkennis. Dit resulteert in effectieve Pensioencommunicatie.
Keylane biedt klantbediening uiteraard in combinatie met haar pensioenplatformen
Plexus, Lifetime en LeanApps, waardoor integratie en data-uitwisseling met Keylaneadministratie standaard zijn geregeld.
Daarnaast integreren onze pensioencommunicatie oplossingen ook met systemen van
derden. Zo ondersteunen wij vele pensioenuitvoerders die de deelnemersadministratie
hebben uitbesteed of een ander pensioen administratie platform gebruiken.
Keylane biedt aan pensioenfondsen ook inzicht in de effectiviteit van de communicatie.
Omdat de interactie met de eindgebruiker voornamelijk digitaal verloopt, krijgt het
pensioenfonds met een KPI-dashboard inzicht in de effectiviteit van de
pensioencommunicatie en klantbediening. Welke notificaties leiden tot een hoge(re)
conversie, wordt er goed gebruik gemaakt van de self-service mogelijkheden etc.
Deze data zorgt voor gerichte verbeteringsslagen in de Klantbediening en
Pensioencommunicatie.

C. Visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie
1.

Wat is uw visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie in de
pensioenfondssector? Wat ziet u gebeuren in de komende jaren?
Klanten zijn gewend aan goede, digitale klantbediening uit sectoren als banking en retail
(denk aan CoolBlue, maar ook de bank-app). De klant bepaalt of, wanneer en hoe hij
contact heeft met een organisatie.
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Maar ook de verwachtingen van de klant zijn torenhoog: of het nu gaat om hoe de
klantenservice een klacht afhandelt, hoe eenvoudig het online bestelproces is, of het
geven van het juiste advies. En wil je de klant écht imponeren: dan moet je die
torenhoge verwachtingen ook nog eens overtreffen. Deze klantbediening verwachten
klanten ook van het pensioenfonds.
De pensioenfondssector zal zich kunnen gaan onderscheiden op een excellente
klantbediening, want een optimale klantbeleving (kortweg customer intimacy) wordt
naast product leiderschap en operational excellence gezien als een unieke,
onderscheidende eigenschap van een organisatie. De noodzaak om de deelnemer in
staat te stellen om online weloverwogen, bewuste keuzes te maken zal met de komst
van het pensioenakkoord alleen maar toenemen. Daarnaast dient klantbediening en
pensioencommunicatie ingezet te worden om stappen te maken in digitalisering om de
STP graad te verhogen en de administratie werkzaamheden in de operations te
reduceren.
2.

Op welke wijze kan tegemoet worden gekomen aan de in dit document beschreven
uitdagingen op het gebied van communicatie door pensioenfondsen?
Door slim gebruik te maken van bestaande data van eindgebruikers (uit de backoffice)
in combinatie met het online gedrag, kan de pensioenuitvoerder op relevante momenten
de eindgebruiker persoonlijke en relevante boodschappen sturen, waardoor de
eindgebruiker geactiveerd wordt om de benodigde acties te nemen voor het pensioen.
Bijvoorbeeld een verhuizing: het nieuwe adres van een klant wordt geregistreerd in de
administratie van het pensioenfonds. Of er is iets in het leven van de klant veranderd:
de klant gaat samenwonen of gaat juist uit elkaar, de klant heeft behoefte om groter te
wonen vanwege een geplande gezinsuitbreiding of de klant verhuist omdat hij een
nieuwe baan heeft. Maar ook het uitgavenpatroon van de klant verandert zeer
waarschijnlijk door de verhuizing: de klant heeft een huis gekocht of juist verkocht en
heeft hogere of juist lagere woonlasten. Allemaal veranderingen, die leiden tot het meer
openstaan voor een boodschap over financiële zekerheid voor de partner, het gezin, of
de financiële situatie na het werkzame leven. Er is een grote kans dat deze zaken zijn
besproken naar aanleiding van de verhuizing. Het is een relevant moment voor de klant
om over dit onderwerp na te denken. Met behulp van data-analyses is het pensioenfonds
in staat om de klant op een relevante en persoonlijke manier mee te nemen door dit
proces, waardoor de kans op het bereiken van de klant vele malen groter is dan met een
algemene boodschap op een willekeurig moment. Deze functionaliteit draagt bij aan het
(tijdig interesseren van deelnemers in hun pensioenregeling en het binden van de
deelnemers aan het fonds.
De customer journeys zijn ontworpen met inzichten uit de (economische)
gedragspsychologie. Om het ‘complexe’ product pensioen eenduidig en begrijpelijk uit
te leggen aan deelnemers en er voor te zorgen dat deelnemers in staat zijn om
weloverwogen, bewuste financiële keuzes te maken, maken de customer journeys
gebruikt van zaken zoals nudging, een slimme keuzearchitectuur, maar ook met veel
aandacht voor het user interaction en user experience design. Denk bijvoorbeeld aan het
tonen van de meest gekozen flexibiliseringskeuzes bij pensioneren, of ‘past het beste bij
jou’-opties die bij de persoonlijke situatie van de deelnemer passen, in plaats van de
deelnemer het pensioen te laten plannen in een volledige pensioenplanner waar alle
details van de pensioenregeling als keuze optie worden meegegeven.
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Het portaal bevat een track & trace-functionaliteit, waarmee de deelnemer ziet wat de
status van een mutatie/aanvraag is en de deelnemer kan ook een vervolgstap ondernemen
indien de actie bij de deelnemer ligt.
3.

Wat ziet u als voornaamste ontwikkelingen binnen uw organisatie op het gebied van
Klantbediening en Pensioencommunicatie?
De belangrijkste ontwikkeling is de ontwikkeling van blauwdrukken voor alle belangrijke
pensioen- en levenprocessen als customer journeys, waardoor configurabele software
ontstaat: standaard waar het kan, configurabel waar het moet, waarbij de eindgebruiker
het vertrekpunt van het ontwerp is.
Wij bieden in Denemarken al een uitgebreide life planner (OBEX) die op basis van
scenario simulaties klanten inzicht geven in de consequenties van hun financiële keuzes,
bijvoorbeeld voor hun fiscale situatie, sociale voorzieningen, investeringsplannen en
pensioenuitkeringen. Deze module willen wij ook lokaliseren voor de Nederlandse markt
zodra hier interesse in is. Meer informatie https://keylane.com/nl/platformen/obex/
Keylane is daarnaast bezig om het ecosysteem van partners uit te breiden. Wij denken
hierbij aan de integratie met een chatfunctie/chatbot, digitaal ondertekenen,
feedbacktools etc. Met deze aanvullingen op het product wordt de
pensioencommunicatie en klantbediening steeds meer allround.

4.

In hoeverre kan technologie bijdragen aan een betere binding tussen de deelnemer / de
werkgever, en zijn pensioenfonds?
Door slim gebruik te maken van data kunnen pensioenfondsen steeds persoonlijker en
relevanter communiceren met de deelnemer. We weten immers vanuit de backoffice in
combinatie met het klant gedrag in de portalen veel van deze deelnemer.
Zo communiceren we dan niet alleen reactief, maar - dankzij het inzicht dat ook de
klantenservice van het pensioenfonds heeft - ook pro-actief.
Het ecosysteem van Keylane zal leiden tot meer functionaliteiten en services die
bijdragen aan een betere binding tussen de deelnemer/werkgever en het pensioenfonds.

5.

Welke aspecten in de Klantbediening en de Pensioencommunicatie zijn en blijven
volgens uw organisatie ‘mensenwerk’?
De voornaamste taak zal zijn om die klanten te helpen die door een ingewikkelde
persoonlijke situatie niet via een zelfbedieningsoplossing geholpen kunnen worden.
Bijvoorbeeld een klant die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, maar niet meer in dienst is
bij een aangesloten werkgever helpen bij het plannen van het pensioen. Of een klant
met een verouderde regeling waardoor opgebouwde rechten uit het verleden afwijkende
regels hebben dan de actieve opbouw. Maar ook het behandelen van klachten of
coulance-zaken. Het ‘mensenwerk’ biedt voor deze klanten dan ook écht toegevoegde
waarde.
Het blijven optimaliseren van de pensioencommunicatie en klantenbediening zal ook
mensenwerk blijven.
Het interpreteren van de data, analyseren en doorvertalen naar nieuwe mogelijkheden
en processen, functionaliteiten of werking van de digitale omgeving.
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Hiervoor werken wij samen met Vasco Consult die met kennis en ervaring uit de telecom
en energie sector goed kunnen helpen om de processen continue door te ontwikkelen en
optimaliseren.
Tot slot
Keylane is op dit moment aan het overwegen om aanvullend op haar SaaS en
implementatie services ook BPO-services aan te gaan bieden. Dit geldt voor zowel BPOservices aan de administratie kant (backoffice) alsmede klantbediening kant (front
office). Dit onderwerp staat op de agenda van ons Executive Committee in september.
Keylane’s strategie is ook om een ECO-system te ontwikkelen waarin we met business
partners totaal oplossingen gaan leveren. Dit zijn zowel business partners die specifieke
tooling leveren binnen de klantbediening en pensioencommunicatie als business
partners die services leveren. Business partners in het domein klantbediening en
pensioencommunicatie zijn:
• Surfly voor co-browsing.
• Connectis en Signicat voor eID integratie (DigiD etc.).
• Expension en Hyarchis voor digitale documenten dossiers.
• Infosys voor helpdesk ondersteuning.
• Vasco Consult voor proces optimalisatie in het domain klantbediening.
• Pondres voor fulfilment services (print en verzending).
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Onderstaande customer journeys zijn beschikbaar vanuit het SaaS-product
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6. Onsweb

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1.

Wat is de naam van uw organisatie die de dienstverlening inzake de Klantbediening
uitvoert?
Wij zijn Onsweb, een internetbureau gericht op digitale transformaties.

2.

Hoe is de zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
We hanteren een platte organisatiestructuur om overhead te minimaliseren, maar ook
om vrijheden te geven binnen bepaalde keuzes die dagelijks gemaakt worden. Hierdoor
zijn we flexibel en kunnen we snel anticiperen op een veranderlijke situatie of
marktontwikkeling. Onze organisatie is hierbij onderverdeeld in meerdere kleinere teams
met hun eigen doelen, verantwoordelijkheden en expertises. Een Teammanager (TM)
draagt verantwoordelijkheid over maximaal twee teams en heeft bevoegdheden om
binnen afgekaderde richtlijnen beslissingen te nemen. De TM maakt ook onderdeel uit
van het Management Team (MT). Het MT rapporteert en overlegt maandelijks aan de
directie. Binnen het MT worden tevens besluitvormingen rondom strategische of
financiële thema’s genomen. De CEO is eindverantwoordelijke van het MT.

3.

Indien uw organisatie onderdeel is van een groter concern, beschrijf dan de inbedding
binnen dat grotere concern.
Onsweb is geen onderdeel van een groter concern. Wel hebben wij een buitenlandse
vestiging opgezet als onderdeel van onze vestiging in Rotterdam, om hiermee in de
vraag naar hoog opgeleide development teams te kunnen voorzien.

B. Aard van uw dienstverlening
1.

Welke diensten levert uw organisatie, dit kan ook breder zijn dan Klantbediening en
Pensioencommunicatie?
Onsweb is specialist in het adviseren en realiseren van digitale transformaties; nietdigitale, handmatige processen worden vervangen door digitale processen of oudere
digitale technologie wordt vervangen door nieuwere digitale technologie.
Door het organiseren van strategische en onderzoekende sessies komen we tot het
definiëren van zogenaamde ‘Customer Journey’s’ die we vertalen naar data gedreven
schaalbare intelligentie online platforms.
De platforms worden in de cloud als dienst aangeboden en bieden veel mogelijkheden
tot uitwisseling en integratie met andere databronnen (of platforms).

2.

In welke sectoren is uw organisatie actief met de in de vorige vraag B1 genoemde
diensten (bedoeld wordt: buiten de pensioenfondssector)?
Onze platforms kunnen vanuit onze zeer brede basis, nagenoeg in iedere organisatie
geïmplementeerd en passend gemaakt worden. We hebben geen specifieke focus op
een branche.
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Dat kan zijn van groot MKB, overheid tot nationale, of internationale organisaties zoals
wereldwijd IKEA. Het houdt ons scherp, biedt inzichten en ervaring die we in ieder
project goed kunnen gebruiken.
3.

Beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie verricht als bedoeld onder
Klantbediening.
•
•
•

Adviseren van organisaties bij digitale transformaties.
Het organiseren van strategische sessies.
Het in kaart brengen van doelgroepen, gebruikerswensen en vertaling naar customer
journey’s.

•
•

UX / UI research prototyping en design.
Het (door)ontwikkelen van online platforms in Scrum teams.

4.

Voert uw organisatie naast Klantbediening als zelfstandige dienst, ook Pensioencommunicatie als zelfstandige dienst uit, dus los van de administratieve uitvoering?
Zo ja, beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie hierbij kan uitvoeren.
Onsweb kan iedere organisatie ondersteunen bij het realiseren van digitale
transformaties. Te denken valt aan portals en informerende of converterende websites
om nieuwe werkgevers of klanten te werven en te ondersteunen in online dienstverlening.
Evt. (sub)diensten die buiten onze dienstverlening of focus vallen kunnen worden
ondergebracht bij ons partnernetwerk, of door gebruik te maken van bestaande partners.
Te denken valt aan promotie van online diensten (Online Marketing & Advertising).

5.

Op welke wijze onderscheidt uw organisatie zich in de pensioenfondssector met diensten
op het gebied van Klantbediening en eventueel ook Pensioencommunicatie? Onsweb is
niet enkel gericht op de pensioenfondsensector, maar ziet wel kansen voor deze sector
op alle lagen van de dienstverlening bijhorende doelgroepen. Doordat onze oplossingen
en platformen breed inzetbaar zijn en onze organisatie dus niet enkel gericht is op een
specifieke dienstverlening. We hebben veel ervaring en een heldere pragmatische kijk
op zaken binnen een bestaand framework aan technische oplossingen. Dit maakt ons
slagvaardig, houdt ons scherp en geeft vaak een verfrissende blik op zaken met
resultaten die goed meetbaar zijn.

C. Visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie
1.

Wat is uw visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie in de
pensioenfondssector? Wat ziet u gebeuren in de komende jaren?
Net als veel van oudsher opererende organisaties is het belangrijk om uit traditionele
gewoontes en patronen te stappen. Het scannen van veranderingen in de markt en bij
werkgevers en werknemers is een essentieel onderdeel voor een succesvolle
toekomstige tansformatie in de Pensioensector. Daarmee kan op de veranderende
behoefte van de gehele keten waarde toegevoegd worden, maar ook handig ingespeeld
worden op nieuwe uitdagingen.
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Vanuit deze gedachte verwachten we dat er nieuwe initiatieven of spelers op de markt
komen, die hun doelgroepen (tussenpersonen, werkgevers en werknemers) centraal
stellen in hun (online) oplossingen en communicatie om tot bewustwording te komen.
Onzes inziens zit daar los van technologie en communicatie wel een nog specifiekere
uitdaging bij de jongere doelgroep. En dan met name in de nieuwe generatie werkende
jongeren die niet meer in traditionele paden denkt en minder bezit heeft en ook niet wil
hebben (geen huis aflost met overwaarde om evt. pensioen mee aan te vullen). Dat kan
ook weer een kans zijn. Jongeren zijn gewend om maandelijkse bestedingen te
budgetteren. Ze kopen geen auto, maar leasen er een.
Ze kopen geen fiets, maar leasen er een. Het is daarom – met onze beperkte kennis
specifiek binnen de pensioenmarkt – onze visie dat er de komende jaren nieuwe spelers
op de markt zullen komen die hier slim op in gaan spelen door het aanbieden van
nieuwe online zeer flexibele producten voor werkgevers en werknemers.
2.

Op welke wijze kan tegemoet worden gekomen aan de in dit document beschreven
uitdagingen op het gebied van communicatie door pensioenfondsen?
Wellicht dat de overheid zich op dit thema nog specifieker moet gaan uitspreken om tot
snellere en grotere veranderingen te komen. Neem als voorbeeld hoe (digitale)
transformatie bij hypotheekadvies, zorgverzekeringen en de energiemarkt hebben
gezorgd voor een betere aansluiting in de keten.

3.

Wat ziet u als voornaamste ontwikkelingen binnen uw organisatie op het gebied van
Klantbediening en Pensioencommunicatie?
Onze oplossingen zijn breed inzetbaar voor Klantbediening en Pensioencommunicatie
door het aanbieden van platforms gekoppeld aan databanken. Voorbeeld van een
aanbieder die vanuit onze ervaring goed op weg is https://brightpensioen.nl/. Wij bieden
dit product zelf ook aan onze werknemers vanwege de technische mogelijkheden,
flexibiliteit en hybride mogelijkheden voor zowel werkgever en werknemer. Flexibiliteit is
in alle opzichten noodzakelijk binnen de gehele keten.

4.

In hoeverre kan technologie bijdragen aan een betere binding tussen de deelnemer / de
werkgever, en zijn pensioenfonds?
De vraag is hier niet kan, maar moet, er is geen andere weg.

5.

Welke aspecten in de Klantbediening en de Pensioencommunicatie zijn en blijven
volgens uw organisatie ‘mensenwerk’?
Snelheid en wendbaarheid zijn heel belangrijk. En waarom zouden deze processen niet
gedigitaliseerd kunnen worden? Dit soort type veranderingen vraagt om een hele andere
benadering. Het mensenwerk bevindt zich meer achter de schermen om databronnen te
beheren en communicatiekanalen aan de continue veranderingen te optimaliseren.
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Tot slot
De vraag naar Klantbediening en Pensioencommunicatie die vertaald worden in online
platformen zal blijven stijgen in de toekomst, dus speel hierop slim in. Elke organisatie
heeft een stroom die vertaalt kan worden naar een platform of communicatiemodel.
Begin klein, ga dit testen, vraag feedback, analyseer de data en ontwikkel door. Niet
alles hoeft in één keer op de schop. Kijk eens naar de customer journey van een product
of dienst binnen een keten. Waar in die customer journey zitten de momenten of fricties
waar je op in kunt spelen? Om aan de snelle wens van de klant te kunnen voldoen
moeten bepaalde schakels uit de waardeketen worden gedigitaliseerd, om sneller te
kunnen acteren en waarde te blijven creëren. Heb lef en leer van fouten. Zoek een
goede partner. Innovatie in Klantbediening en Pensioencommunicatie is continu leren,
aanpassen en vernieuwen.
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7. Ortec Finance
A. Juridische entiteit en zeggenschap
1.

Wat is de naam van uw organisatie die de dienstverlening inzake de Klantbediening
uitvoert?
Ortec Finance B.V.

2.

Hoe is de zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
Alle aandelen van Ortec Finance zijn volledig in handen van de medewerkers. Daarmee
opereert Ortec Finance volledig onafhankelijk.
Ortec Finance Holding B.V. heeft zes dochterondernemingen waarin zij een 100%
belang heeft. Dit zijn achtereenvolgens:
• Ortec Finance B.V.
• Ortec Finance Investment Consulting B.V.
• Ortec Finance (Switzerland) AG
• Ortec Finance Limited
• Ortec Finance Canada Inc.
• Ortec Finance Asia Limited
• Ortec Finance Australia Pty Ltd
De lokale kantoren in Australië, Canada, Hong Kong, UK en Zwitserland richten zich
vooral op verkoop, advies en 1e-lijns ondersteuning. Ortec Finance Investment
Consulting B.V. is opgericht ten behoeve van specifieke dienstverlening op
beleggingsgebied die onder toezicht valt van de Autoriteit Financiële Markten.
Naast de 100% belangen heeft Ortec Finance Holding B.V. een 67,5% belang in Ortec
Finance Big Data Analytics B.V. Het management van Ortec Finance Big Data Analytics
heeft een minderheidsbelang van 32,5% in de vorm van certificaten.

3.

Indien uw organisatie onderdeel is van een groter concern, beschrijf dan de inbedding
binnen dat grotere concern.
Niet van toepassing, Ortec Finance is volledig zelfstandig.

B. Aard van uw dienstverlening
1.

Welke diensten levert uw organisatie, dit kan ook breder zijn dan Klantbediening en
Pensioencommunicatie?
Ortec Finance is een gespecialiseerde aanbieder van technologie en solutions.
Onze missie is mensen in staat te stellen zelfstandig investeringsbeslissingen te
nemen in een complexe financiële wereld. Onze ambitie is om hiervoor wereldwijd
de standaard te zetten.
Klanten die hier gebruik van maken zijn pensioenfondsen, verzekeraars, banken,
vermogensbeheerders, financieel planners, woningcorporaties en gemeenten.
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Voor alle klantsegmenten leveren we passende oplossingen die aansluiten bij het
besluitvormingsproces binnen dat specifieke klantsegment. Onze klanten kunnen
hiervan gebruik maken door het afnemen van een abonnement of van een licentie op
onze beslissingsondersteunende systemen en/of kunnen zich door ons laten adviseren.
Aan de basis van al onze oplossingen ligt onze eigen dynamische economische scenario
generator.

Ortec Finance heeft meer dan dertig jaar ervaring in het toepassen van scenarioanalyse
op financiële besluitvorming en financieel risicobeheer voor zowel institutionele als
particuliere klanten over de hele wereld. Wij blijven door ontwikkelen en innoveren. Zo is
onze recente uitbreiding van onze eigen Climate scenario’s inmiddels ook ingebed
binnen de investeringsbeslissingen.
2.

In welke sectoren is uw organisatie actief met de in de vorige vraag B1 genoemde
diensten (bedoeld wordt: buiten de pensioenfondssector)?
Waar we initieel gestart zijn met ALM en Risicomanagement systemen voor
pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland, passen we deze techniek inmiddels
wereldwijd toe en hebben wij dit ook uitgebreid naar andere sectoren zoals
woningcorporaties in Nederland. Daarnaast hebben wij ons eigen performance attributie
systeem en een Financieel Planningsysteem voor banken en vermogensbeheerders. Het
Financieel Planningsysteem is aanleiding geweest om 4 jaar geleden ook verder uit te
breiden naar pensioenfondsen en verzekeraars om zo ook vanuit een integraal financieel
beeld de pensioencommunicatie naar een hoger niveau te tillen.
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3.

Beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie verricht als bedoeld onder
Klantbediening.
Bij Ortec Finance vinden we het belangrijk om mensen te begeleiden bij het nemen van
financiële beslissingen. Door ze aan de ene kant inzicht te geven in de financiële risico’s
die ze lopen, maar ook door ze handelingsperspectief te bieden en handvatten aan te
reiken om hun situatie te verbeteren. Eén van onze oprichters, Guus Boender zag het
belang hiervan als één van de eersten in de markt en was de grondlegger van onze ALM
modellen zoals we deze al jarenlang inzetten bij pensioenfondsen en verzekeraars. Het
mooie is dat we dezelfde techniek ook kunnen gebruiken in de financiële berekeningen
van de individuele deelnemer.
Het stelt wel andere eisen aan de communicatie van resultaten, deze moet duidelijk en
begrijpelijk zijn.
Uiteindelijk wil je mensen in staat stellen om de juiste financiële beslissingen te nemen
voor het bereiken van een goed pensioen en onbezorgde oude dag. De verplichtingen bij
pensioenfondsen zijn de doelstellingen van de individuele deelnemer. De communicatie
moet dan heel simpel en begrijpelijk zijn en de berekeningen moeten in zeer korte tijd
gemaakt kunnen worden. Dit maakt het mogelijk dat mensen zelf kunnen spelen en
daarmee hun inzicht vergroten.
Dat is wat centraal staat als het gaat om Klantbediening en de diensten die we leveren
met onze rekenengine OPAL. We ondersteunen pensioenfondsen en verzekeraars om
diverse online dan wel hybride klantbedieningsconcepten op te zetten. Bijvoorbeeld voor
werkgevers om financieel fitheidsvraagstukken te ondersteunen en mensen te
begeleiden bij de vraag of zij een dag minder kunnen werken, wat de consequenties zijn
van een sabbatical, maar ook minder leuke klantreizen zoals ontslag en overlijden.
Daarnaast ondersteunen wij ook pensioenfondsen die gericht zijn op zware beroepen
om te kijken of mensen minder kunnen gaan werken en het dan langer vol kunnen
houden of juist toch eerder kunnen stoppen met werken.

What is top of mind?
Am I able to pay my bills
in the future?
Can I work fewer
hours?
How much do I need to save
to achieve my goals?
At what age can I
stop working?
What if...?
What happens in case I pass
away or become incapacitated
How much do I need to save
achieve my goals?
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Uitgangspunt is dat de persoonlijke doelen van mensen centraal staan en dat we via
deze doelen het inzicht in pensioen doen vergroten.
Daar waar financiële doelen van mensen centraal staan kunnen wij onze rekenengine
OPAL beschikbaar stellen als API en kan deze in online klantreizen ingebed worden.
4.

Voert uw organisatie naast Klantbediening als zelfstandige dienst, ook Pensioencommunicatie als zelfstandige dienst uit, dus los van de administratieve uitvoering?
Zo ja, beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie hierbij kan uitvoeren.
Zeker, waarbij wij Pensioencommunicatie meer zien als onderdeel van de
Klantbediening. Pensioencommunicatie is voor ons geen doel op zich. We weten dat
pensioen ver weg is voor veel mensen en weinig interesse geniet. Wij geloven juist veel
meer in het centraal zetten van persoonlijke doelen / life-events en dan vanuit die hoek
pensioen onder de aandacht te brengen. Daarmee maak je pensioen meer persoonlijk en
laat je zien dat het op allerlei manieren ingezet kan worden om doelen te realiseren.
Dat is een veel tastbaardere manier van communiceren dan mensen de complexiteit van
het product uit te willen leggen. De complexiteit zit onder de motorkap en staat niet
centraal in onze pensioencommunicatie. De deelnemer staat centraal.

5.

Op welke wijze onderscheidt uw organisatie zich in de pensioenfondssector met diensten
op het gebied van Klantbediening en eventueel ook Pensioencommunicatie?
Wij onderscheiden ons door de diepgaande kennis die wij de afgelopen 30 jaar hebben
opgedaan bij de modellering van pensioenen in de ALM-modellen. De complexiteit van
het pensioenproduct is onderdeel van de motor en wordt vertaald naar simpele
communicatie naar de deelnemer. Wij zetten daarbij de haalbaarheid van de persoonlijke
doelen van mensen centraal.
Het pensioen is onderdeel van de gehele financiële situatie van een deelnemer en
daarmee wordt duidelijk hoe pensioen kan bijdragen in het halen van persoonlijke doelen.
Dit doen wij vanuit een integraal financieel beeld van de deelnemer en bij voorkeur vanuit
het perspectief van het huishouden. Veel financiële zorgen / vragen spelen op dat niveau
en daarmee kunnen wij de mensen pas echt goed verder helpen. De eerste vraag die
mensen stellen bij inzicht in hun pensioeninkomen is vaak “Oké, maar kan ik hiermee ook
leven zoals ik dat nu doe?” De vertaalslag van pensioeninkomen en pensioenvermogen
naar wat dit betekent voor de portemonnee van de mensen, is voor velen moeilijk te
maken. Dus waarom niet juist daar antwoord op geven wat mensen echt onder aan de
streep over houden en antwoord te geven of zij de doelen kunnen realiseren die zij voor
ogen hebben.
Dat kan alleen als je het volledige inkomen en vermogen van deze mensen in
ogenschouw neemt en daarbij dus ook deze doelen centraal stelt en niet begint vanuit
het pensioenproduct met alle bijbehorende complexiteit. Niet voor niets dat mensen
daarop afhaken.
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Daarnaast is het bij inzicht van belang dat uit wordt gegaan van realistische
uitgangspunten. Hier spelen onze economische scenario’s een belangrijke rol die ook
worden gebruikt voor ALM-studies. Deze economische scenario’s worden geïntegreerd
in klantbediening concepten om mensen mee te nemen in de economische risico’s die
ze lopen en wat dit betekent voor de haalbaarheid van hun doelen. Dat besef, haast
educatie van economische risico’s, is een belangrijke pijler voor goed
verwachtingsmanagement naar deelnemers.
Uiteraard weten we ook dat mensen geen nodeloos lange vragenlijsten gaan invullen om
hun financiële gegevens te delen die nodig zijn om een integraal financieel beeld te
kunnen maken. Vandaar dat wij in dergelijke projecten vaak samenwerken met Ockto en
Yellowtail. Met de Ockto App worden alle gegevens van de belastingdienst,
pensioenregister, UWV ed., welke via DigiD beschikbaar zijn, eenvoudig en veilig
opgehaald. Yellowtail zorgt met haar CORDFinance model dat deze data logisch wordt
vertaald naar onze rekenengine OPAL waarmee dan toekomstige projecties worden
gemaakt. Dit 3-luik van systemen is uniek en wordt inmiddels door grote
pensioenuitvoerders en verzekeraars gebruikt voor diverse online proposities, waaronder
ook Pensioencommunicatie, Life-cycle keuzes en Financieel Fitheid programma’s voor
werkgevers.
C. Visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie
1.

Wat is uw visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie in de
pensioenfondssector? Wat ziet u gebeuren in de komende jaren?
Activatie is de sleutel tot het succes. Daarin de belangrijke gebeurtenissen in het leven
van mensen centraal zetten en mensen daarin ontzorgen helpt daarin zeker.

Kopen woning

Arbeidsongeschikt?

Schenken
Andere baan?
Minder werken?

Gezin
Eerste
baan

20+

Heb ik
later
genoeg?

Plan je
pensioen

Studie
kinderen

30+

Pensioenkeuze

Eerder
stoppen

Extra
sparen

40+

50+

60+

De trend die nu al is ingezet door meer vanuit een integraal beeld deelnemers te
bedienen, zien wij zeker doorzetten. Daarmee geloven wij ook dat Klantbediening en
Pensioencommunicatie steeds meer naar elkaar toegroeit en als 1 geheel gezien zal
worden.
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De klant centraal zetten en vanuit die optiek diensten en services in gaan richten die
klanten verder helpen. Daarmee loop je automatisch ook tegen de grens tussen inzicht
en advies aan. Wij kunnen helpen om daar aan de goede kant van de streep te blijven.
Uiteindelijk gaat het erom dat de deelnemer goed geholpen en begeleid wordt om de
juiste keuzes te maken. Daar zal de taakafbakening voor pensioenfondsen verder
aangescherpt moeten worden, maar zal je ook nieuwe samenwerkingsvormen in zien
ontstaan. Is dat niet binnen de pensioenfondssector dan is dat wel daarbuiten. Door
digitalisering neemt de kwaliteit en kwantiteit van gegevens toe en zullen ook andere
partijen zich begeven op het gebied van pensioenen. Met de verdere verzelfstandiging is
het dus zaak voor de pensioensector om goed na te denken over hoe zij de deelnemer
meer aan zich kunnen binnen.
Kortom het verder digitaliseren van online klantreizen met ook verruiming van het
speelveld van aanbieders die zich op de Klantbediening en Pensioencommunicatie
richten, zal de komende jaren bepalend zijn wie het “gevecht om de deelnemer” gaat
winnen.
2.

Op welke wijze kan tegemoet worden gekomen aan de in dit document beschreven
uitdagingen op het gebied van communicatie door pensioenfondsen?
In Nederland lijken we met de richtlijnen, zoals pensioencommunicatie 1-2-3, verder te
gaan dan andere landen. Kaders zijn goed zolang ze bijdragen aan het doel: de
pensioengegevens van deelnemers op een uniforme manier en laagdrempelige wijze
beschikbaar maken. In de praktijk blijkt dat communicatie niet one-size-fits-all is.
De richtlijnen bewegen wel teveel die kant op. We participeren in meerdere projecten
en zien dat fondsen wel degelijk wensen hebben hoe zij de communicatie voor hun
specifieke doelgroep zouden willen inrichten, maar zich belemmert voelen omdat dit
afwijkt van de standaard. Niet dat dit overigens niet mag vanuit deze richtlijnen, maar
2 vormen van communicatie naar de deelnemer helpt al helemaal niet, dus wordt er dan
maar bij de standaard aangesloten. Dus mogelijk dat we daar als sector nog een keer
naar kunnen kijken hoe je met elkaar optimaal pensioengegevens van deelnemers
uitwisselt en meer vrijheden geeft in de manier van communiceren die bij het fonds of
specifieke groep van de deelnemers past.
Daarnaast opent digitaliseren en automatiseren nieuwe mogelijkheden voor het optimaal
afstemmen van klantbedieningen en pensioencommunicatie op de individuele
deelnemer. Daarin lopen we in Nederland enorm voorop als we kijken naar welke
gegevens digitaal beschikbaar zijn. Stringente kaders staan toepassing van nieuwe
technologieën mogelijk ook in de weg. Denk daarbij aan de taakafbakening die nodeloos
te strikt wordt nageleefd of een 2-factor-authenticatie van gegevens die ook voor extra
afhaakmomenten zorgt. Veiligheid van gegevens staat uiteraard voorop, maar is niet
altijd in het belang van de deelnemers om tot beter inzicht te komen. Daarin zal in de
toekomst ook verder de balans in gezocht moeten worden hoe veiligheid en klantgemak
optimaal samengaan.
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3.

Wat ziet u als voornaamste ontwikkelingen binnen uw organisatie op het gebied van
Klantbediening en Pensioencommunicatie?
Nederland staat hierin natuurlijk niet op zichzelf. We werken met OPAL ook
internationaal en kunnen daardoor ‘best-practices’ inbrengen. Voor ons is het altijd zaak
om aan de desbetreffende wet- en regelgeving te voldoen en onze rekengine ook
dusdanig flexibel te maken dat we daarmee diverse landen met dergelijke vraagstukken
kunnen bedienen.
Het nieuwe Pensioenakkoord staat dus zeker hoog op onze agenda. Daarin zien we
overigens ook dat we kunnen profiteren van ontwikkelingen die we elders reeds
uitgevoerd hebben. Goed voorbeeld daarbij is de Lumpsum onttrekking welke in de UK
al langer bestaat en nu ook in Nederland van toepassing gaat zijn en al in onze engine
beschikbaar is. Hier kunnen we ervaringen in andere landen meenemen bij het steeds
beter begeleiden van deelnemers om hen de juiste keuzes te helpen maken.
Verder heeft onze engine al veel optimalisaties in zich, denk aan wat moet je inleggen
om een bepaald pensioeninkomen te realiseren rekening houdend met de gehele
financiële situatie van de deelnemer, of wanneer kunnen mijn partner en ik samen met
pensioen zonder dat er tekorten ontstaan. Dit soort vragen zal je deelnemers meer en
meer in moeten begeleiden. Een eerste vraagbehoefte die mensen hebben zonder dat
ze daar direct voor naar een adviseur zullen stappen. Wij helpen daar door het advies
zoveel mogelijk te automatiseren. We kunnen daar enorm profiteren van de jarenlange
kennis die we hebben opgedaan bij banken en onafhankelijk adviseurs. We doen dat
overigens vaak in co-creatie. We geloven namelijk niet zozeer dat de adviseur van het
toneel verdwijnt, maar de rol en het type advies gaat wel degelijk anders zijn. Zeker
omdat we steeds meer hybride vormen van advies gaan zien waarin mens en
(reken)machine met elkaar interacteren om tot een optimale klantbediening te komen.

4.

In hoeverre kan technologie bijdragen aan een betere binding tussen de deelnemer / de
werkgever, en zijn pensioenfonds?
Wij geloven heel sterk in de bijdrage van technologie om de binding te vergroten. Niet
alleen onze rekenengine, maar ook met data-analytics is nog veel winst te behalen zoals
de Chatbots nu al in opkomst zijn, maar ook het meer monitoren van klant- en
productdata en daarmee actief triggers creëren om deelnemers pro-actief van dienst te
zijn op de voor de deelnemer relevante momenten.
De pensioencommunicatie en klantbediening kunnen door deze technieken veel
persoonlijker en daarmee aansprekender worden gemaakt. Machine Learning wordt al
toegepast binnen verschillende oplossingen binnen Ortec Finance, met name op het
gebied van vastgoedwaarderingen en die techniek zien we veel waarde toevoegen. Die
wereld gaat zo snel dat daar ook zeker wel toepassingen te bedenken zijn die kunnen
bijdragen aan het vergroten van de binding tussen fonds en deelnemer. Wij geloven
daarbij in hands on experimenten om samen met klanten de toegevoegde waarde van
nieuwe technologieën te toetsen.
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5.

Welke aspecten in de Klantbediening en de Pensioencommunicatie zijn en blijven
volgens uw organisatie ‘mensenwerk’?
Zoals ook eerder gezegd geloven wij sterk in een hybride vorm van advies en
begeleiding van deelnemers. In de bankensector kwamen de robo-beleggingsplatformen
ook als paddenstoelen uit de grond geschoten, maar er zijn er weinig succesvol. Steeds
vaker worden adviesprocessen geheel of gedeeltelijk ingebed in een meer hybride
concept. Financiële (pensioen) vraagstukken blijven nu eenmaal complex voor mensen.
Daarin zal je goed moeten afwegen welke onderdelen in de Klantbediening voor welke
doelgroepen het meest passend zijn en in welke vorm van service je dat wilt aanbieden.

Sommige onderdelen van een klantreis laten zich beter digitaliseren dan andere, maar
iemand die meekijkt en zegt “dit heb je goed gedaan”, dat blijft toch altijd mensenwerk.
Niet iedereen zal daar behoefte aan hebben en misschien voor het ene vraagstuk wel en
het andere vraag prima zelfstandig de keuze willen en kunnen maken. Er blijft echter
zeker ruimte voor een persoonlijke coach. We zeggen daarin bewust coach en niet
zozeer adviseur, want ook die markt zien we veranderen. De tijden van productverkoop /
push zijn daarin steeds meer achterhaald en een volledig financieel advies is voor veel
mensen ook weer een te hoge drempel. Niet alleen financieel een drempel, maar het
sluit niet aan bij de behoefte. Dus in een hybride vorm waarin mensen ook meer zelf
doen, zal je dus ook de adviesrol anders moeten vormgeven. Ook daarin zijn misschien
wel nieuwe services te bedenken die passen bij een pensioenfonds of bij een werkgever
en zien we ook daar nieuwe vormen van samenwerkingen ontstaan.
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8. Tata Consultancy Services (TCS)
A. Juridische entiteit en zeggenschap
1.

Wat is de naam van uw organisatie die de dienstverlening inzake de Klantbediening
uitvoert?
Tata Consultancy Services Netherlands B.V.

2.

Hoe is de zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
Tata Consultancy Services Netherlands B.V. is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht en staat als financiële deelneming ingeschreven
in het handelsregister van de KvK. Het is een 100% dochteronderneming van
TCS Limited, geregistreerd in India.

3.

Indien uw organisatie onderdeel is van een groter concern, beschrijf dan de inbedding
binnen dat grotere concern.
TCS Limited (TCS) maakt deel uit van de Tata groep, welke in 1868 werd opgericht.
De Tata groep is een wereldwijde onderneming, met het hoofdkantoor in India en 30
bedrijven verspreid over 10 clusters.

B

Aard van uw dienstverlening

1.

Welke diensten levert uw organisatie, dit kan ook breder zijn dan Klantbediening en
Pensioencommunicatie?
TCS Business and Technology Services helpt ondernemingen om klaar te zijn voor de
toekomst met zijn aanbod aan digitale technologieën, zoals te zien is in afbeelding 1.

Afbeelding 1: TCS Dienstenportfolio

Als organisatie voor IT-diensten, consulting en bedrijfsoplossingen is onze
organisatiestructuur domein gestuurd en in staat om klanten te helpen bij het bieden van
een one-stop-shop voor pensioen specifieke oplossingen. Ons volledige
dienstenportfolio (afbeelding 1) biedt klanten de flexibiliteit en kracht om
bedrijfsprocessen te optimaliseren voor een maximale efficiëntie. Wij bieden onze
klanten een combinatie van IT- en (remote) infrastructuurdiensten met kennis intensieve
diensten zoals consulting en cognitieve diensten. Als gevolg daarvan kunnen we
geïntegreerde oplossingen bieden om klanten te helpen snel waarde te behalen door de
kosten te verlagen en de bedrijfsflexibiliteit te verbeteren. Hierbij een overzicht van
belangrijke diensten voor het Pensioen en Verzekeringen domein:
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VERZEKERINGEN & PENSIOENEN
De verzekeringspraktijk van TCS biedt een breed scala aan diensten aan op alle
gebieden van de verzekerings- en pensioensector. Naarmate verzekeringsmaatschappijen blijven zoeken naar manieren om hun marktaandeel te vergroten, wordt
het verbeteren van de efficiëntie in de bedrijfsvoering een cruciaal ingrediënt om de
klanttevredenheid op een hoog niveau te houden. De kerngroep Verzekeringen binnen
TCS faciliteert domeinkennis, ontwikkelt en biedt oplossingen voor de verzekerings- en
pensioensector.
END-TO-END PENSIOEN PROPOSITIE
TCS biedt volledige diensten aan, waaronder IT, BPO en het opzetten en beheren van
de infrastructuur. Onze end-to-end oplossing voor de digitale administratie, genaamd
E-Pensioen wordt aangedreven door de TCS B@NCS product suite.
TCS levert een resultaatgerichte propositie die het hele scala aan diensten voor een
pensioenfonds omvat (afbeelding 2), van pensioen en product administratie tot
acceptatie, volledig pensioenbeheer tot pensionering - inclusief het opzetten en beheren
van het IT-platform, infrastructuur hosting, het opzetten van operationele processen voor
front- en backoffice activiteiten, Risk & Compliance en de algehele governance.

Afbeelding 2: TCS end-to-end E-Pensioen diensten

VERZEKERING & PENSIOENENEN INNOVATIE – digitaal is de standaard
TCS doet regelmatig aanzienlijke investeringen in het creëren van services in de
verzekerings- en pensioensector, wat resulteert in uitgebreide software artefacten,
componenten, modellen en kennis die de time-to-market verkort en het voordeel van
innovatie oplevert voor onze klanten. Augmented reality in leven en pensioenen,
pensioenchatbots en Customer 360 Analytics (voor segmentatie) zijn specifieke
voorbeelden van pensioengerelateerde innovatieoplossingen.
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Afbeelding 3 geeft aan wat we hebben gedaan rond klantgerichtheid, operationele
efficiëntie en het centraal stellen van data om de digitale klantbediening te verbeteren
voor een van de grootste pensioen administrateurs van werkgeverspensioenen in het
Verenigd Koninkrijk.

Afbeelding 3: Digital Customer Experience oplossing voor een van de grootste pensioen
administrateurs in het VK

Voor meer informatie over onze diensten, ga naar www.tcs.com, menu ‘Services’.
2.

In welke sectoren is uw organisatie actief met de in de vorige vraag B1 genoemde
diensten (bedoeld wordt: buiten de pensioenfondssector)?
De genoemde diensten van onze TCS Business and Technology Services Organization
worden aangeboden in alle in afbeelding 4 genoemde sectoren. Als strategische partner
voor onze klanten in 10 sectoren helpen we hen om hun bedrijfsdoelstellingen te
bereiken en om technologische veranderingen te realiseren. Pensioenfondsen maken
deel uit van onze Insurance Business.
Voor meer informatie over de manier waarop TCS de verschillende industrieën bedient,
kunt u terecht op www.tcs.com, menu 'Industries'.

Afbeelding 4: Sectoren waarin TCS actief is

64

3.

Beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie verricht als bedoeld onder
Klantbediening.
Klantenbediening maakt deel uit van onze Customer Experience Management
Capability. TCS is gespecialiseerd in het uitvoeren van end-to-end activiteiten binnen de
CEM-functies via meerdere kanalen zoals inkomende en uitgaande gesprekken, e-mail,
portalen, mobiele apps en webchat. Het TCS-klantbediening aanbod stelt u in staat om
een consistente multi-channel klantbediening te bieden en een 360 graden klantbeeld te
verkrijgen over verschillende contactpunten gedurende het hele klanttraject, met een
toewijding aan het leveren van een superieure klantervaring. Onze diensten op het
gebied van klantbetrokkenheid strekken zich uit over de hele levenscyclus van de klant,
van acquisitie, groei tot retentie. We bieden sectorspecifieke oplossingen en
brancheoverkoepelende best practices om ervoor te zorgen dat de strategie voor de
klantervaring voorop blijft lopen. Hieronder vindt u een weergave van onze Customer
Experience Management services:

Afbeelding 5: TCS CEM services

Als onderdeel van onze CEM-praktijk hebben we gebruik gemaakt van Best in Class ervaringen en hebben we een robuust raamwerk voor alle klantbediening activiteiten
ingezet:
•
Gebruik maken van synergie tussen IT en Procesvoering om de ervaring van de
eindklant te verbeteren en de activiteiten van het contactcenter om te zetten van een
kosten- naar een winstcentrum.
•
Traditionele contactkanalen en ons multi-channel aanbod zoals webchat, sociale
media en digitale tools zorgen voor één enkele merk- en servicebeleving voor
klanten.
•
Best-in-class oplossingen voor personeelsoptimalisatie om de algehele operationele
efficiëntie te verbeteren.
•
Aangetoond vermogen om een ommekeer teweeg te brengen in de Net Promotor
Score en First Time Resolution.
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Voor twee van de grootste werkgeverspensioenaanbieders in het Verenigd Koninkrijk
hebben we een sterk digitaal klantbedieningsmodel ontwikkeld. Een van hen betreft een
nationaal pensioenfonds, vergelijkbaar met een APF. De volledige klantenbediening via
de verschillende kanalen wordt door TCS verzorgd. Gemakkelijke toegang tot de
diensten is mogelijk via CRM, Live Chat, IVR STP, Secure message, Email, Chatbot en
Web. Het is een volledig digitaal model dat is ontworpen en gebouwd om self-service
gedreven papierloze operaties (inschrijving, bijdrage, waardeoverdracht, betalingen etc.)
tegen lagere kosten mogelijk te maken. Het model heeft tegenwoordig een 95% Straight
Through Processing ratio via Omni Channel Experience. En het is het 1e echte
E-Pensioen met superieure klantervaring op basis van klantreizen en gedragsanalyse.
4.

Voert uw organisatie naast Klantbediening als zelfstandige dienst, ook
Pensioen -communicatie als zelfstandige dienst uit, dus los van de administratieve
uitvoering?Zo ja, beschrijf welke werkzaamheden uw organisatie hierbij kan uitvoeren.
Momenteel voert TCS pensioencommunicatiediensten uit als onderdeel van de
administratie. Wij onderkennen de mogelijkheid om overkoepelende communicatie aan te
bieden als een zelfstandige dienst op organisatie-, regel- en categorieniveau. Deze zijn
gemeenschappelijk over homogene klantsegmenten en hoeven niet te worden
gedifferentieerd. Echter, deze wettelijk verplichte communicatie (en andere contextuele
communicatie op deelnemersniveau) wordt altijd bij voorkeur afgehandeld in combinatie
met de bijbehorende klantenservice, omdat inconsistentie tussen de dienst en de
communicatie mogelijk van invloed is op de klantervaring en vermijdbare verwarring kan
veroorzaken.
Als specifiek onderdeel van de pensioencommunicatie biedt TCS educatieve
programma's aan voor bepaalde cliënten via verschillende media. Sommige van deze
programma's zijn gericht op gebieden zoals beleggingsadvies, financieel advies met
betrekking tot lijfrente- en pensioengerelateerde adviezen enz. In het Verenigd Koninkrijk
verleent onze gereguleerde entiteit dergelijke diensten rechtstreeks of via adviesdiensten
aan een aantal verschillende klanten.

5.

Op welke wijze onderscheidt uw organisatie zich in de pensioenfondssector met diensten
op het gebied van Klantbediening en eventueel ook Pensioencommunicatie?
TCS biedt een E-Pensioen oplossing aan. Alle (wettelijke en niet-wettelijke) communicatie
wordt elektronisch verstuurd naar online brievenbussen, waarbij slechts een zeer klein
deel van de belangrijkste deelnemerscommunicatie ook op papier wordt verstuurd.
Enkele van de belangrijkste digitale mogelijkheden voor superieure klantervaring middels
gebruiksvriendelijkheid en zelfbediening zijn:
•

•

Voortdurende verbetering van de klantenervaring
o Begrijp de levensfase van de deelnemers via het in kaart brengen van empathie
gedrag en persona's.
o Vooraf gedefinieerde levensfasen.
o Voortdurend monitoren en verbeteren via levensfase analyse.
o Gedragsanalyse en het geven van een gedragsimpuls wanneer dat nodig is (met
behulp van behavioral economics).
B2B-oplossingen voor gegevensoverdracht voor werkgevers (bijv. geautomatiseerde
salarisintegratie via API/webdiensten, vergelijkbaar met UPA in Nederland) en
werknemers (bijv. waardeoverdrachten, vergelijkbaar met WOW).
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•

•
•
•

Introductie van geïntegreerde Live Chat
o Het gemakkelijk en eenvoudig maken om informatie te verkrijgen en
problemen/klachten op te lossen.
Integratie van IVR- en CRM-oplossingen.
Data Hub en Data Analytics voor klantgedrag en capaciteitsplanning
o Weten “Wat er nodig is” en “Wanneer”.
Oplossingen voor beveiliging en componentbewaking in de voortdurende
ontwikkeling van het IT – commandocentrum.

Afbeelding 6: E-Pensioen oplossing

Wij geloven dat onze kennis en ervaring samen met onze E-Pensioen oplossing zoals
hierboven beschreven gebruikt kan worden voor de Nederlandse pensioenmarkt om de
uitdagingen aan te gaan met Klantenbediening en Pensioen Communicatie.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de functionaliteiten van onze digitale
customer experience model en de belangrijkste voordelen die dit heeft opgeleverd voor
het pensioenfonds.

Afbeelding 7: TCS digitale oplossing voor superieure klantervaring voor pensioenfonds in VK
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C

Visie op Klantbediening en Pensioencommunicatie

1.

Wat is uw visie op klantbediening en Pensioencommunicatie in de
pensioenfondsensector? Wat ziet u gebeuren in de komende jaren?
De pensioenmarkt is een sterk gereguleerde omgeving. Alle pensioenuitvoerders
moeten voldoen aan de Wet pensioencommunicatie. De wettelijke verplichte
communicatiemodellen, zoals UPO en Pensioen 1-2-3, zijn sterk verbeterd en
gestandaardiseerd hetgeen heeft bijgedragen aan een hogere effectiviteit van
pensioencommunicatie. Daarnaast geven Mijnpensioenoverzicht.nl en de
Pensioenvergelijker een breed inzicht in alle opgebouwde pensioenaanspraken en
risico’s. Desondanks is het voor een pensioenfonds een hele uitdaging om haar
deelnemers echt te bereiken en actief te betrekken bij de te maken keuzes.
Door de stijgende levensverwachting, de verschuivende AOW-leeftijden, de dalende
rente, flexibele werkparadigma's en de beperkingen van de lijfrenteafdekking als gevolg
van het 'Pensioenakkoord' zullen mensen gedwongen worden om hun pensioensparen in
eigen hand te nemen. Dit zal resulteren in actieve betrokkenheid en interactie in zowel de
opbouw- als de uitbetalingsfase van de deelnemers. De statutaire informatie die de
toezichthouders verplichten, zoals het UPO en het Pensioenregister, geeft een jaarlijks
overzicht. Pensioenfondsen geven op dit moment niet veel aanvullende informatie, zeker
niet als het gaat om toegezegde pensioenregelingen.
Maar werkgevers en werknemers zullen interactieve, actuele pensioendiensten nodig
hebben en verwachten nog effectievere communicatie over de individuele
pensioensituatie. Onderwerpen als wanneer wil of moet ik stoppen met werken, hoe wil
ik dan leven en hoe krijg ik hier grip op, moeten de boventoon krijgen naast de focus op
risico’s en onzekerheden.
In dit verband zal het belang van klantbediening en pensioencommunicatie in de
pensioenfondssector binnen afzienbare tijd exponentieel groeien. De communicatie en
klantenservice naar werkgevers en deelnemers aan pensioenfondsen zal zich meer
richten op trends als zelfbediening, gemak, digitale ontsluiting, personalisering en
vereenvoudiging. In de toekomst zal een pensioenfonds niet alleen moeten
communiceren, maar ook comfort moeten bieden door middel van een dashboard dat
gemakkelijk mogelijke acties triggert.
In andere sectoren en markten heeft het gebruik van digitale hulpmiddelen (zoals
dashboards, Bots, Machine Learning, mobile apps) in marketingcommunicatie en
stuurmechanismen en focus op gebruikersinterface en gebruikerservaring, zijn waarde
ruimschoots bewezen.
De pensioen administratie wordt een commodity, terwijl de Front-office (de communicatie
en klantbediening) een onderscheidend aspect wordt voor pensioenfondsen.
De pensioenadministratie van pensioenfondsen richt zich echter op de uitvoering van
alle veranderingen als gevolg van het Pensioenakkoord. Hierdoor zal de focus van de
pensioenuitvoerders op klantbediening en pensioencommunicatie minder prioriteit
krijgen. Maar pensioenfondsen moeten nu handelen met het betrekken van werkgevers
en deelnemers.
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Dit zal nog belangrijker zijn wanneer de verplichtstelling wordt opgeheven voor de
bedrijfstakpensioenfondsen en de wetgever mogelijk effectieve fondseigen
communicatie makkelijker zal maken.
Hoewel TCS pleit voor een end-to-end benadering als het gaat om de dienstverlening
rond pensioenadministratie, zijn wij van mening dat het voor pensioenfondsen in
Nederland de moeite waard is om te kijken naar alternatieve oplossingen voor de
klantbediening en de pensioencommunicatie.
2.

Op welke wijze kan tegemoet worden gekomen aan de in dit document beschreven
uitdagingen op het gebied van communicatie door pensioenfondsen ?
De genoemde uitdagingen gaan over het creëren van interesse en het vergroten van de
kennis van complexe pensioenproducten en -diensten en de impact van relevante
gebeurtenissen bij de deelnemers. En het verkrijgen van de benodigde informatie van
werkgevers en deelnemers voor pensioenuitvoeringsprocessen.
TCS biedt verschillende oplossingen om de benoemde uitdagingen aan te gaan. Enkele
belangrijke oplossingen worden hieronder beschreven.
Customer experience management: Begrijp en heroriënteer de levensfase van een
klant/deelnemer door gebruik te maken van digitale marketing - en procesautomatiseringstools; stuur de transformatie van het frontoffice aan door middel van
procesinnovaties en -verbeteringen; schets initiatieven om de net promoter scores te
verbeteren; beoordeel de waargenomen klantervaring en definieer de juiste KPI's.
Channel reimagination en management: Maak gebruik van de kracht van digitale
tools, sociale media, gamification en digitale marketing, om bedrijven in staat te stellen
touchpoints en functionaliteiten toe te voegen aan hun bestaande kanalen, webcontent
te beheren, samenwerkingsverbanden met partners aan te gaan, de gebruikerservaring
te verbeteren en e-commerce-mogelijkheden toe te voegen.
Customer insights management: Gebruik Big Data analytics, machine learning, and
cloud om de contextuele betrokkenheid met klanten te stimuleren door gebruik te maken
van inzichten over het gedrag bij de verschillende contactmomenten.
Digitale Tools: Aangezien pensioenonderwerpen voor de Nederlandse bevolking nog
steeds als complex worden beschouwd, kunnen digitale tools helpen bij het bieden van
de (menselijke) interactie waar veel mensen op dit moment nog de voorkeur aan geven.
Het gebruik van dashboards, FAQ Bots, video- ondersteuning, virtuele assistent, ondemand klantenservice zal werkgevers en deelnemers in staat stellen om gemakkelijk
toegang te krijgen tot hun gegevens en de ondersteuning die nodig is .
Gamification: Dit is een beloningsgerichte aanpak om mensen aan te zetten tot
bepaalde acties. Het spelen van online ‘games’ is een boeiende manier om uw klanten
te betrekken. Het wordt beschouwd als een beproefde techniek voor het vermogen om
effectief te leren.
Gamification kan ook helpen bij het voorkomen van overbelasting van informatie en kan
deelnemers in staat stellen om informatie in kleine brokjes te verteren.
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Mensen zijn over het algemeen meer betrokken als iets leuk is en resultaat heeft. Zo kan
gamification bijvoorbeeld worden gebruikt om enige concurrentie te creëren tussen
leeftijdsgenoten om een 'pensioenheld' te worden als ze op schema liggen met hun
pensioendoelen.
Contextual engagement: Op basis van de levensfase waarin men zich bevindt of
waartoe men behoort in een peergroup, kan de personalisatie gedreven worden. Door
bijvoorbeeld te laten zien hoe mensen in dezelfde levensfase of leeftijdsgroep met hun
pensioen omgaan, kan men anderen aansporen om ook met meer belangstelling naar
hun pensioenregeling te kijken. Contextual engagement zal ook pensioenfondsen en
werkgevers helpen bij het opstellen van een effectieve communicatiestrategie over welke
communicatie en dienstverlening aan wie en wanneer nodig is.
3.

Wat ziet u als voornaamste ontwikkelingen binnen uw organisatie op het gebied van
Klantbediening en Pensioencommunicatie ?
Een aantal belangrijke ontwikkelingen die TCS waarneemt op het gebied van
Klantbediening en Pensioencommunicatie is de evolutie van Digital Customer
Engagement, geleid door self-service, cognitieve automatisering, levensfase
gebaseerde klantervaring en digitale communicatie.
We hebben ook een toegenomen gebruik van data-analyses in de pensioenwereld
waargenomen om gedragspatronen van klanten te begrijpen en gerichte maatregelen te
treffen om de communicatie en ervaring van klanten te verbeteren. Dit alles leidt ertoe
dat steeds meer Pensioenen administrateurs een digitaal bedrijfsmodel hanteren dat
wordt geleid door de filosofie van de klantervaring en dat mogelijk wordt gemaakt door
moderne technologie met cognitieve mogelijkheden.
Belangrijke thema's die volgens ons het meest zullen domineren binnen klantbediening
en communicatie in de komende jaren:

I.

Digitalisering
• Uitgebreide self-service mogelijkheden via onlineportalen en andere digitale
toepassingen.
• Meervoudige interactiekanalen waaronder traditionele methoden zoals webchat,
Email, 2- weg beveiligd berichtenverkeer etc.

II.

Gemak in communicatie
• Vereenvoudigde en eenvoudig te begrijpen klantcommunicatie zonder technisch
jargon.
• Meerdere distributiekanalen in de vorm van (beveiligde) e-mailboxen naast de
gebruikelijke papieren versie op basis van de door de klant gewenste optie.
• Het gebruik van Dashboards om comfort te geven over de huidige en toekomstige
status, spelen met what-if-scenario's en het gemak om potentiële acties te triggeren.

III.

Cognitieve Tools & Automatisering
• Automatisering van back-end processen door middel van verschillende
technologische hulpmiddelen.
• TCS' eigen suite van cognitieve hulpmiddelen om de klantbediening te optimaliseren.
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IV.

4.

Transformatie
• Proces herontwerp en vereenvoudiging van klantbedieningsprocessen.
• Optimalisatie van bedrijfsprocessen en verbetering van de straight throughput (STP)
ratio via integratie en automatisering.
In hoeverre kan technologie bijdragen aan een betere binding tussen de deelnemer/de
werkgever, en zijn pensioenfonds?
Technologie is de sleutel om de band tussen deelnemer/werkgever en zijn/haar
pensioenfonds te versterken en op te bouwen. Het heeft zijn waarde al bewezen in
andere sectoren. Bekende voorbeelden zijn KLM.COM (inclusief KLM Apps), Tikkie
(ABNAMRO), Hello Bank (BNP Belgium), VIPPS (Nordics), Uber, bol.com and
Booking.com. Natuurlijk bieden pensioenfondsen verschillende diensten aan. Maar wat
we van deze voorbeelden kunnen leren is dat de trend voor klantenbetrokkenheid
gebaseerd is op digitale ontsluiting, real time afwikkeling, self-service, gemak,
personalisatie en vereenvoudiging.
De deelnemer en werkgever verwacht in de toekomst met minder moeite hetzelfde of
een nieuw en meer op maat gemaakt product of dienst te kunnen ontvangen. Aangezien
dit ook in andere sectoren gebeurt, zal het ook voor de klantbediening en de
pensioencommunicatie van het pensioenfonds de verwachting zijn. Werkgever en
deelnemers verwachten dat ze toegang hebben tot hun informatie, dat ze hun
pensioensituatie kunnen bekijken en dat ze op elk moment, vanaf elk apparaat, kunnen
communiceren met hun pensioenuitvoerder, en deze communicatiekanalen maken een
vlotte communicatie tussen de partijen mogelijk en helpen bij het aanhalen van de
onderlinge relatie. In onze ervaring binnen en buiten het pensioendomein heeft
technologie een grote rol gespeeld om dit te bereiken.
Wat pensioenverzekeraars en -fondsen zoeken in de komende veeleisende markt is
intelligente procesautomatisering, innovatieve producten en de mogelijkheid om een
uitzonderlijke klantervaring te bieden over de distributiekanalen heen. Ten tweede
vereist de noodzaak om naadloos aan te sluiten bij derde dienstverleners en grotere
ecosystemen en schaalvergroting, dat zij in staat zijn om de voordelen te benutten die
een full-service cloud-hosted omgeving biedt, waaronder het voldoen aan steeds
ambitieuzere overeenkomsten op het gebied van serviceniveau en kostendoelstellingen.
Een van onze recente persberichten (september 2020, https://www.tcs.com/phoenixgroup-partners -with- tcs-to-introduce-enhanced-analytics -for-workplace-pension-clients)
over het gebruik van technologie om de betrokkenheid van klanten binnen het
pensioendomein verder te verbeteren, geeft de essentie weer van hoe technologie kan
helpen.
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5.

Welke aspecten in de Klantbediening en de Pensioencommunicatie zijn en blijven
volgens uw organisatie ‘mensenwerk’?
TCS erkent ten zeerste de noodzaak van de invoering van technologie in het hele
pensioenecosysteem. We erkennen echter ook in dezelfde mate de behoefte aan
"menselijke benadering" tijdens de kritieke momenten in de hele levensloop van het
pensioensysteem.
Interacties en transacties die routinematig, repetitief en gelukkig van aard zijn, worden
geacht volledig geautomatiseerd te zijn in die zin dat ze contactloze handelingen
mogelijk maken.
Echter, interacties en gebeurtenissen die emotioneel van aard zijn, vragen om empathie
en kunnen het beste worden beheerd als "mensenwerk", in ieder geval in het initiële
stadium van de interactie/dienstverlening.
Te denken valt aan:
• Melden van overlijden, invaliditeit, (ernstige) ziekte en gezondheidsproblemen.
• Echtscheidingen.
• Klachtenbehandeling.
We stellen echter ook vast dat de technologie geleidelijk aan werk heeft overgenomen
dat typisch menselijk is gebleven, vanwege het toenemende vermogen om menselijke
kernfuncties na te bootsen of uit te voeren. Of het nu gaat om dynamische herkenning
van emoties of de bijbehorende toon va n communicatie, geavanceerde AI heeft snelle
stappen gezet in het geleidelijk overnemen van functies die in het recente verleden in het
"menselijke" domein lagen, waardoor "mensenwerk" een dynamische classificatie krijgt
in de toekomst.
Tot Slot
TCS Perspectives is het thought leadership management magazine dat we publiceren
voor senior business executives. Het bevat artikelen van TCS-experts over diverse
digitale transformatieonderwerpen, interviews met vooraanstaande management- en
technologie-experts en casestudies over toonaangevende bedrijven. De 2019 editie
bevat een artikel over de verzekerings- en pensioenmarkt. Een deel van het artikel willen
we hier met u delen:
Article: A Digital Rebirth for Life Insurance, Annuities, and Pension Companies
“To take the experience from other life insurers and pension companies. Those that
achieved digital transformation are improving the customer experience and reducing
costs. They’re accomplishing this through three common actions:
• Getting their administrative IT infrastructure in order and on a digital platform.
• Mastering data management and analytics.
• Leveraging a wider range of business partners through digital ecosystems.
Link: https://www.tcs.com/perspectives/articles/a-digital-rebirth-for-life-insuranceannuities -and-pension- companies.
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Sprenkels & Verschuren
Wij zijn onafhankelijke strategische adviseurs en ontwerpers van ﬁnanciële en niet ﬁnanciële modellen.
Met ruim 70 professionals geven wij niet alleen advies maar helpen wij ook met de implementatie van
dat advies. Wij zijn denkers en doeners die kennis graag in co-creatie ontwikkelen.
Waarom? Omdat elk antwoord een vraag is geweest én geen enkele vraag hetzelfde is.

Disclaimer en intellectueel eigendom:
Indien in deze uitgave wordt verwezen naar een mannelijke vorm, kan het net zo goed een vrouwelijke
verwijzing zijn. S&V accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele vergissingen of omissies indien
u hierdoor enige vorm van schade ondervindt.
Niets uit deze uitgave mag zonder akkoord van de schrijvers worden gebruikt, gedeeld of gekopieerd
voor andere doeleinden.

