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Centraal Beheer APF zet met het portaal ‘Mijn Pensioen’ 
een nieuwe standaard in de deelnemer communicatie. 
Het digitale en toonaangevende portaal biedt een totaal 
inzicht in de oudedagsvoorziening van de actieve deel-
nemers over alle pijlers heen en communiceert in netto 
reële termen, ongeacht de vorm van de pensioentoezeg-
ging (zowel DB, CDC, DC netto & bruto). Dit portaal biedt 
tevens twee belangrijke innovatieve functionaliteiten.  
De ene functionaliteit speelt per ‘life event’ direct in op de 
specifieke behoefte van de deelnemer en de andere 
functionaliteit is een chatfunctie met een robot.  

Per ‘life event’ een overzicht
In mijn ‘Mijn Pensioen’ kan de actieve deelnemer zelf 
ontdekken wat de financiële gevolgen zijn van keuzes en 
belangrijke gebeurtenissen in zijn of haar leven, zoals 
meer of minder werken, stoppen met werken, kinderen, 
huwelijk, arbeidsongeschiktheid of een scheiding.  

Per ‘life event’ heeft het portaal een 
functionaliteit die direct inspeelt op 
de specifieke behoefte van de deel

nemer. Daarmee gaan we verder dan 
veel bestaande portalen waarbij alleen 

tekstueel de impact inzichtelijk wordt 
gemaakt. Via een rekenapplicatie kan de 

deelnemer gelijk de gevolgen zien van zijn 
persoonlijke situatie op zijn pensioen bij ver-

schillende ‘life events’. De deelnemer wordt daarbij 
ondersteund door filmpjes en content. Niet alleen in een 

gelaagde vorm, maar ook wordt multi-media benut 
conform de behoefte van de deelnemer.

Het opgebouwde pensioen dat de deelnemer ziet in  
‘Mijn Pensioen’ is vertaald naar een netto bedrag van 
vandaag de dag. Hierdoor krijgt de deelnemer een beter 
beeld van hoeveel pensioen er opgebouwd wordt.  
Daarnaast houdt het portaal rekening met de burgerlijke 
staat van de deelnemer en gebruikt het gegevens van  
het Nibud om de deelnemer ook inzicht te geven in zijn 
uitgavenpatroon voor nu en voor later. 

Samen doorontwikkelen
Centraal Beheer APF kan via ‘Mijn Pensioen’ op verschil-
lende manieren communiceren met de deelnemer:  
via tekst, online flows, rekentools of animaties. 

Als coöperatief pensioenfonds worden werkgevers en 
werknemers actief betrokken bij alles wat zich afspeelt 
rondom het onderwerp pensioen. Via de website en hun 
persoonlijk portaal hebben werkgevers en werknemers 
de mogelijkheid om informatie te vinden

over verkiezingen, het belanghebbende orgaan en te 
reageren op actuele thema’s of een vraag te stellen. 
Daarnaast organiseert Centraal Beheer APF regelmatig 
co-creatie sessies om het portaal door te ontwikkelen.  
De interactie en inspraak zorgt er ook voor dat initiatie-
ven als ‘Mijn Pensioen’ maximaal kunnen worden door-
ontwikkeld. En wat blijkt? Deelnemers hebben een  
duidelijke voorkeur voor de chatfunctie van het portaal. 

Inzet van artificial intelligence  
De voorkeur voor de chatfunctie heeft Centraal Beheer
APF meteen opgepakt. Er is al een chatrobot in gebruik
en daarnaast wordt nu een pilot gedraaid met een  
intelligente zelflerende chatrobot. Met deze pilot zetten 
we belangrijke stappen om te toetsen of een chatrobot 
binnen alle wettelijke- en security kaders onze deel-
nemers optimaal kan helpen. Over de resultaten hiervan 
zijn we zeer positief.
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