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● De wereld verandert & trends
● Customer Journey
● Wat zeggen onderzoekers?
● Wat betekent dat voor pensioenfondsen?
● Hoe vertalen we dat concreet?
● Q & A

We gaan het hebben over...
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Trends
Wat gebeurt er om ons heen?
Wat vinden we prettig?



Wereld om ons heen
Pensioenfondsen
Deelnemers



“

”

Mobile First



“

”

Liever overzichtelijk en snel dan  
overdesigned maar traag



“

”

Originele content



“

”

Persoonlijke beleving





Change
Pollvraag

Maakt uw pensioenfonds gebruik van social media, 
en zo ja welke? (Meerdere antwoorden mogelijk)

• Twitter
• Facebook
• Whatsapp
• Instagram
• Youtube
• Anders
• Geen
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Hoe pakken we dat aan
Persoonlijke beleving van pensioen



Charlotte’s levensverhaal

Met Pensioen

65

Binnenkort 
met Pensioen

64

Hertrouwen

50

Terug bij 
werkgever

46

Uit dienst
Scheiden

Trouwen
Kinderen

33

Eerste baan
Samenwonen

24

Vakantiebaan

17 40



Uit dienst

● Stopbrief

● Link naar Mijn Omgeving

● Informatie over waardeoverdracht

● Informatie over wijziging email-adres

40 “Ik krijg vanuit mijn Pensioenfonds een 
Stopbrief met een link naar de informatie op 

de website. Op de website wordt mij stap voor 
stap uitgelegd wat ik allemaal moet regelen.
Ook kan ik kiezen voor waardeoverdracht via 
mijn nieuwe werkgever. Handig, want dat zou 

ik zo maar zijn vergeten.”
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Best in class customer 
experience
Het fundament



Customer experience

De fundering voor een goede 
klantervaring
Effectieve communicatie
Diverse onderzoeken:
• KPMG
• Kirkman
• The next Generation
• En vele, vele anderen



Customer experience: welke elementen?

Bron: KPMG

B ron KPMG



Empathy

⇧
Personalisation

⇧
Time & Effort 

⇧
Expectations

⇧
Resolution

⇧
Integrity

KPMG: 6 pillars of customer experience

Bron KPMG
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Customer experience
Deepdive



Integrity
Belofte nakomen

Binnen 1 dag bezorgen is niet over 2 dagen



Integrity
Betrouwbaarheid & DUO Verificatie



Integrity
Inloggen



Integrity

• Informatie moet juist
• Belofte nakomen
• Eigen informatie zien
• Duo verificatie

Samenvatting, voor een pensioenfonds



Resolution
Snel Reageren op socialmedia



Resolution
Maximale bereikbaarheid

• Ondersteuning van je 
helpdesk

• 24/7 bereikbaarheid 
• Empatisch door gebruik te 

maken van AI



Resolution
Snelle innovatie rondom consumentengedrag



Resolution
Software-as-a-Service (SaaS) aanpak



Resolution

Samenvatting, voor het pensioenfonds

• Chatbot 
• Contact via social media
• Video bellen ipv ontmoeten op kantoor
• SaaS oplossingen, snel reageren op 

verandering



Expectations
Verrassen
Live tracking van een pizza bezorger



Expectations
Pollvraag

Wie stuurt er wel een kaartje bij een life event?
Denk aan een nieuwe baan, een huwelijk of een geboorte kind 
• Ja
• Nee



Expectations
Financiële gevolgen tonen



Expectations
Self service opties



Expectations
Samenvatting, voor het pensioenfonds

• Laat de financiële impact van de keuze 
zien

• Self service opties met direct resultaat
• Underpromise and Overdeliver
• Contact bij life events

• Persoonlijk welkomstbericht bij indiensttreding
• De verjaardagskaart voor de deelnemer



Time & Effort
Gemak en any device



Time & Effort
Maak het de klant makkelijk



Time & Effort
Pollvraag

Gewetensvraag, wie leest er nog een hele 
handleiding door?
• Ja
• Nee





Time & Effort
Samenvatting voor het pensioenfonds

• Digitaal spreekuur d.m.v. Videobellen
• Contact via Facebook, Whatsapp en Chatbox
• Portaal on any Device
• Informatie moet snel te vinden zijn
• Gebruik maken van media (filmpjes)



Personalisation
Inspelen op voorkeuren klant

Spotify



Personalisation
Laat jezelf zien



Personalisation
Tijdstip 



Personalisation
Samenvatting voor het pensioenfonds

• Een goede CRM helpt om voorkeuren vast te leggen en de 
voorkeuren van de klant te herkennen en daarop in te 
spelen.

• Een klant wil herkend worden en zijn/haar naam terug zien, 
wel of niet tutoyeren.

• Houd rekening met het tijdstip
• Biedt een deelnemer informatie aan die past bij zijn/haar 

levensfase. 
• Laat zien met wie de klant contact heeft
• Zorg voor voorbeelden (interviews met deelnemers in 

dezelfde levensfase)



Empathy

Uber richt op de emotie vertrouwen “het komt allemaal goed”



Empathy

Iedere klant wordt om feedback gevraagd en 
een waardering



Empathy

Alles komt hier samen
• Een organisatie doet dit goed als de 

klantbeleving als excellent wordt ervaren

• Vraag je deelnemers naar de klantervaring 
en verbeter je organisatie
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Vertaling naar een 
pensioenfonds



Belofte nakomen
Informatie juist en op 
tijd
Veiligheid door Duo 
verificatie

Vertrouwen creëren
Leef je in
Vraag naar de gebruikerservaring 
Neem actie op verbeterpunten

Overtref de verwachting
Persoonlijke berichten
Self service

Herkenning van voorkeuren
Naam gebruiken
Communicatiemiddelen 
(Whatsapp, Chat, etc)
Informatie over levensfase

Eenvoudig contact 
leggen: Mobile first
Informatie snel vinden
Inzicht in (financiele) 
gevolgen 

Zorg voor positieve ervaringen
Snel reageren op problemen / 
klachten op social media
Maximale bereikbaarheid 
Snel veranderen/innoveren
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Deelnemersbeleving

Customer interaction met Charlotte in de hoofdrol,
Six pillars komen bij elkaar



Charlotte’s levensverhaal

Met Pensioen

66

Binnenkort 
met Pensioen

64

Hertrouwen

50

Terug bij 
werkgever

46

Uit dienst
Scheiden

Trouwen
Kinderen

33

Eerste baan
Samenwonen

24

Vakantiebaan

17 40



24 “Superhandig die verschillende media 
kanalen zoals chat, social media en mail. 

Voor persoonlijk contact kan ik de 
Servicedesk bellen of een video chat 

starten.”

In dienst & Samenwonen

● Aanmelding via werkgeversPortaal

● Leuke attentie en een startbrief 

● Inlog mijn omgeving

● Controleren en aanvullen

● Contact met de Service Desk



Customer journey: Integrity

Belofte nakomen
Informatie juist en op 
tijd
Veiligheid door Duo 
verificatie



Customer journey: personalisation

Herkenning van voorkeuren
Naam gebruiken
Communicatiemiddelen 
(Whatsapp, Chat, etc)
Informatie over levensfase



Customer journey: resolution

Laat de deelnemer niet zoeken 
maar geef direct informatie



Customer journey: time & effort

Eenvoudig contact 
leggen: Mobile first
Informatie snel vinden
Inzicht in (financiele) 
gevolgen 



Customer journey: expectations

Overtref de 
verwachting
Persoonlijke 
berichten
Self service



Customer experience: empathy

Hoe heeft u deze klantreis ervaren? 

Vertrouwen creëren
Leef je in
Vraag naar de gebruikerservaring 
Neem actie op verbeterpunten



Recap

• Ontwikkelingen in de wereld
• Theorie
• Praktijk



Q&A
We would love to see
your hands raised!



Bedankt voor uw aandacht!
Wij zijn altijd beschikbaar voor een goed 
gesprek

arjan.felix@ visma.com
erwin.frank@ visma.com
Tel. +31(0)6 51264570

mailto:erwin.frank@visma.com
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