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Waarom zijn we de ToekomstVerkenner begonnen?

Traditionele basismodellen 
zijn aan het verdwijnen

Introductie van nieuwe vormen 
van financiële dienstverlening

Consument Technologie

Fintech Wet & regelgeving

Inspelen op relevante veranderingen



Welke probleem lossen we op voor klant en pensioenbedrijf?
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Problemen van nu oplossen en relevant blijven 
voor de werkgevers en deelnemers in de nieuwe wereld.

Veel concrete 
en complexe vragen

Snelle en simpele 
antwoorden 

met de nieuwe services

PensioenbedrijfDeelnemer

AOW leeftijd
en gevolgen daarvan

Vitaal met pensioen
Arbeidsongeschiktheid

Financiële zaken 
worden steeds complexer
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Klantcontact
Behouden in de nieuwe wereld

Binding met 
werknemers en deelnemers

Logische Positie 
Veroveren In de nieuwe keten
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ToekomstVerkenner geeft invulling aan korte- en lange termijn vraagstukken
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Een krachtige applicatie en platform voor PF’s

• Concrete problemen 
van de deelnemer van 
NU  oplossen

• Klanttevredenheid 
verhogen

• Snel naar de markt  om 
als pensioensector een 
positie te veroveren

• Eerste applicaties  
introduceren

• TK doorontwikkelen tot 
een platform voor PF’s

• Centrale rol binnen de 
keten rondom oude 
dag. Inzicht geven 
deelnemers (ook 
werkgevers).

• Extra services 
toevoegen en daardoor 
kracht van platform 
vergroten.

• Koppeling naar andere 
(financiële) instellingen 
zodat  men direct kan 
handelen

Korte termijn Lange termijn

AOW leeftijd
en gevolgen daarvan

Vitaal met pensioen
A          arbeidsongeschiktheid

Financiële zaken 
worden steeds complexer

ToekomstVerkenner

Klantcontact
Behouden in de nieuwe wereld

Binding met 
werknemers en deelnemers

Logische Positie 
Veroveren In de nieuwe keten

Platform voor PF
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https://projects.invisionapp.com/share/N7GG4BDPF4T


Het vertrekpunt: probleem bij de klant
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Data is een middel om het probleem op te lossen!



ToekomstVerkenner: Eenvoudig, simpel en snel antwoord op complexe vragen 

In minder dan 10 minuten Volledig digitaal Zonder kosten Gebruiksvriendelijk

Kan ik eerder stoppen met werken en/of kan ik minder gaan werken?
Kan ik in mijn huis blijven wonen? Kan ik tijdelijk stoppen met werken?.... 



ToekomstVerkenner bij PFZW en PME geïmplementeerd
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Een white label oplossing

https://projects.invisionapp.com/share/5QUGXNRY9DT#/screens/389586471
https://invis.io/PRVI7FKUJY9


Gewenste situatie en afbakening van concrete vraag

Dialoog met Penny, een virtuele assistent



Real time berekening…
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…met een krachtig algoritme



Deelnemer kan zelf diverse scenario's verkennen

Ingewikkelde materie wordt simpel uitgelegd en gepresenteerd.



Voordelen van een gezamenlijke aanpak

In minder dan vijf minuten
Eenvoudig antwoord op 
bovenstaande vragen.

Voordelen pensioenfondsVoordelen deelnemer

Volledig digitaal en 
real time 

Zonder kosten
Voor de deelnemer

Zonder stress en 
voorkennis

Volledig veilig met 
gegarandeerde privacy

Aanzienlijk lagere licentie 
kosten door samen doen

Lagere kosten m.b.t. 
doorontwikkeling

Binding met de deelnemer 
door relevant zijn

Binding met de werkgever 
door relevant zijn

Logische positie in de 
nieuwe keten door een 
thema te claimen

De ToekomstVerkenner: één oplossing voor pensioenfondsen



Resultaten zijn zeer positief! 

Prioriteiten voor 2020: nieuwe micro vragen en nieuwe fondsen

Platform doorontwikkeling
White lable voor alle pensioenfondsen. 
Twee aangesloten. 
Nieuwe fondsen in 2020 aansluiten

Gebruik van de applicatie
Succesvoller dan een aantal vergelijkbare funnels
Verzamelen van data kan nog gebruiksvriendelijker

Positieve feedback
Verrast en enthousiast  

PFZW Livegang in 2018, PME in 2019
Diverse distributie modellen 
(digital en geholpen zelf doen)



Bekroonde tool
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De jury’s roemden:

• “Het werken vanuit het probleem van de klant.”

• “De snelheid en eenvoud om complexe materie weer te geven”

• “Het geboden totaalinzicht.”

• “De goede toepassing van state of theart technologie.”

• ‘De samenwerking die wordt gezocht binnen de 
pensioensector.”



Toekomstverkenner: Moonshot
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ToekomstVerkenner is slechts de eerste stap in het bouwen van een  platform  waarop elke Nederlander antwoorden  op de vragen 
omtrent financiële situatie en de impact van keuzes voor de ouder dag kan krijgen, zoals:

Kan ik eerder stoppen met werken en/of kan ik minder werken?
Kan ik tijdelijk stoppen met werken?

Kan ik in mijn huis blijven wonen als ik met pensioen ben?

Welke impact heeft een scheiding op mijn pensioen? 

01

02

03

Het platform wordt stapsgewijs opgebouwd. Samen met andere partijen vraagstukken identificeren, 
prioriteren en doorontwikkelen.

Keuzes rondom nieuwe pensioenstelsel…’Wat kan ik straks opnemen?’. 04

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf-r7rndvZAhXSesAKHf4ZCJIQjRwIBg&url=http://moonshot.us/capabilities&psig=AOvVaw0LvRIso317sO40vv1UPPht&ust=1520547169744203


De ToekomstVerkenner als een platform

15

Platform

Vitaal met pensioen

Gebruikers

PF

Financiële 

instellingen/

3rd parties

Werkgevers

Multi-sided business model



Advies: persoonlijke en/of digitaal
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Op weg naar persoonlijke digitale coach



Discussie
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