
eBenefits – Allios
1 april 2022

everybody Benefits



Onze missie:

Deelnemers helpen
de juiste keuzes

nu te laten maken
voor later





Ons doel
Het beste pensioen 
communicatieplatform 
bieden in de markt.



Betrokken

Business en techniek

Samenwerking

Klant – Klantleveranciers - Netwerkpartners

Kritisch

Begrijpen, creatief meedenken

Betrouwbaar

Privacy, security en compliance hoog in het 
vaandel

eBenefits

Opgericht in 2007

25 FTE werkzaam

Onafhankelijk

Generieke softwarebouwer

Standaardisatie

Hergebruik van componenten

Eigen identiteit in style en content

Modulair en flexibel maatwerk

Creatief en innovatief
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Verzekeraars

Premie Pensioen Instellingen

Pensioenfondsen / APF / API

Pensioenuitvoerders











Pensioencommunicatie
-

Hoe moeilijk kunnen we het maken?



Pensioen
is in feite toch 

een simpel product?



Waar zit de complexiteit?



Complexiteit 
door 
wetgeving



Complexiteit in regelingen
Uitkeringsregeling (middelloon)

Premieregeling (beschikbare premie)

Bruto regeling
Netto regeling
Excedentregeling
Garanties
Lifecycles
Opbouwpercentages
Franchises
Premiestaffels
Verzekerde onderdelen
AOW
Etc…



Valkuil:

Alle mogelijkheden
gaan uitleggen
aan een klant



Stelling:

Mensen onderschatten het bedrag 
wat ze aan AOW ontvangen.

JUIST: structureel te laag ingeschat



Complexiteit in soorten doelgroepen pensioen



Valkuil:

Alle mogelijke
situaties gaan

uitleggen
aan een klant



Stelling:

30% van de jongeren verwacht dat er 
geen pensioen meer voor ze is

NIET JUIST : RUIM 40%



Vraag:

Wie vind dat je een klant
over de koopkracht van zijn pensioen

moet informeren?



Stelling:

Meer dan de helft van de deelnemers 
verwacht een lager pensioen na 

stelselwijziging

JUIST : 52% van de werknemers*

*Volgens onderzoek van NIDI in 2021



Vraag:

Is het nieuwe stelsel meer een 
beleggingsuitdaging of 

een communicatie-uitdaging?



Communicatietrends



Handelingsperspectief

Geef de klant een keuze, mensen willen keuze, dat geeft een gevoel van 
controle.

Wel vinden mensen het heel lastig om een keuze te maken.

Help mensen door goede en duidelijk voorlichting, maar bepaal vooral 
goede ‘defaults’



Deliberative mindset

Het tonen van positieve effecten van voorbeeldgedrag kan een 
deelnemer sturen richting keuzes.

Het idee is dat de effectiviteit van het strekken van sociale informatie 
over positieve gedragingen van andere wordt versterkt door het 
nadenken over de voor- en nadelen ervan.

Bijvoorbeeld door positieve verhalen van deelnemers die bewuste keuzes 
hebben gemaakt die er toe geleid hebben dat ze nu in een fijne situatie 
zitten.



Vraag:

Welvaartsillusie, wat is dat?



Positieve effecten

Laat opgebouwd pensioen zien in netto bedragen per maand (voorkom 
‘welvaartsillusie’)

Meer interactiviteit leidt tot meer aandacht en actief gedrag bij 
deelnemers

Beslissingen over de manier van leven tijdens het pensioen worden 
makkelijker genomen dan financiële beslissingen

Woordgebruik kan sturend werken, worden als zekerheid, vaste uitkering 
maken dat mensen neigen naar minder risicovol te beleggen



Pensioen

communicatie
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Maak het persoonlijk -> doelgroepcommunicatie

Continue blijven evalueren -> zorgplicht

Wees relevant -> triggers op data

Biedt handelingsperspectief -> keuzes



Vragen?



eBenefits : everybody Benefits


