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Beslissingen:
Ik ga op vakantie en ik neem mee….
Makkelijk 
(vroeger)

Moeilijk

(nu)

Hoe zorgen we er voor dat mensen goede keuzes maken als de toekomst niet altijd zonnig is



Pensioenbeslissingen door een econoom
Het levenscyclus model

max
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In theorie…

Optimale keuzes

• Consumptie

• Sparen

• Beleggen

• Werken

• Pensionering



Pensioenbeslissingen in de praktijk
Het levenscyclus model
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Poll: Kunnen jullie dit probleem oplossen?

• Tuurlijk, geen probleem

• Met een beetje hulp komt dat wel goed

• Ik heb werkelijk geen flauw idee



De praktijk…
Belangrijkste ingredienten voor levencyclus model

Wat wil je?

Voorkeuren voor

• Consumptie

• Vrije tijd

• Zekerheid

Meer abstract ook

• Risico houding

• Tijdsvoorkeur 

Hoe kun je dat bereiken?

• Inkomen vanuit werk

• Investeren / beleggen

• Risico nemen

• Risico delen



Wie heeft welke kennis?

Wat wil je?
• Preferenties 

• Nutsfunctie
• Risicohouding 

➢Domein van de deelnemer

➢Meten van voorkeuren

Hoe kun je dat bereiken?
• Context

• Economische scenarios
• Rendementen 
• Sterftekansen 

➢Domein van experts

➢Ondersteuning van pensioendeelnemer

Geen enkele partij is in staat een goede beslissing te nemen
zonder de andere partij



Deelnemers ondersteunen bij beslissingen

Geen…
• complex rekenwerk
• gedetailleerde kennis van financiële markten

Maar wel…
• inzicht in afweging risico en rendement
• inzicht in uitkomsten
• ervaren wat kansen en risico's zijn

➢De “Pension Builder”
➢Wetenschap voor de praktijk



Van wetenschap naar praktijk
Implementatie van de Pension Builder

Plaatje van de beleggingsbalans

http://www.marketingaterasmus.eu/pb/start_example.php


Achmea beleggingsbalans

• Implementatie traject
• Focus op deelnemerbegrip met testen

• Gamification
• Maak het niet te leuk, pensioen is serieus

• Houd het kort
• Ervaren van kansen duurt te lang

• Instructie/uitleg is nodig





Achmea beleggingsbalans

• Beoordeling door klanten in praktijk
• Kennis

• Inzicht

• Begrip 

• Doorontwikkeling
• Visualisatie bij eerste vulling

• Risk capacity – komt verderop terug

• Slider



Wat zou ik in de toekomst willen?



Poll: Bij welk inkomen na pensionering zou ik
tevreden zijn (7 op schaal van 10)
• Minder dan 60% van huidig inkomen

• 60% van huidig inkomen

• 70% van huidig inkomen

• 80% van huidig inkomen

• 90% van huidig inkomen

• 100% van huidig inkomen

• Meer dan 100% van huidig inkomen



Poll: Hoe zeker ben je hier van?

• Zeer onzeker

• Vrij onzeker

• Vrij zeker

• Zeer zeker



Beslissingsondersteuning voor behoeftes

Inzicht in toekomstige inkomsten en uitgaven

Onzekerheid zorgt ervoor dat mensen beslissingen uitstellen

Diverse tools gebruikt in de praktijk

• Pensioenchecker, toekomstselfie

• Budget module voorafgaand aan de beleggingsbalans



Budget tool Beleggingsbalans



Nieuw onderzoek gaat kijken naar

➢Goal activation: Welke doelen wil ik bereiken?

➢Option value: Wat is de waarde van flexibiliteit?

To be
Continued. . .



Optimale beslissingsondersteuning

Vereist integratie van de relevante kennis en inzichten

➢Bij goede ondersteuning is financiële kennis niet nodig

➢Kennis over de toekomst is wel nodig
✓Behoefte 
✓Onzekerheid
✓Flexibiliteit

Doel: 
Ontwikkelen van de best mogelijke beslissingsondersteuning voor deelnemers




