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Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) 
Realisatie van website met Customer Journeys inclusief Pensioen 1-2-3 

Resultaat 

Een website waar deelnemers en werkgevers door het beantwoorden van eenvoudige vragen snel de 

informatie ontvangen die zij nodig hebben. De informatie wordt zodanig verstrekt dat deze toegespitst 

is op wat gezocht wordt; hierdoor krijgt de websitebezoeker geen overbodige informatie. Ook wordt de 

bezoeker, als hier aanleiding toe is, aangezet door actie. De customer Journeys sluiten aan op de life-

events. Via een aparte ingang kan de informatie zoals deze voor pensioen 1-2-3 vereist is, opgevraagd 

worden. Op laag 3 is weer de koppeling gemaakt naar de dialogen die voor de life-events zijn opgesteld, 

zodat ook daar handelings[perspectief ontstaat. Uit onderzoek van Netspar blijkt dat we hier uniek in 

zijn. 

Uitdaging 

De hoeveelheid informatie die beschikbaar was op de vele websitepagina’s en in de brochures, opdelen 

in kleine brokjes zodat elk brokje informatie een afgerond informatiebericht vormt met waarde voor de 

deelnemer/werkgever en, indien dit wenselijk is, eenduidig tot actie leidt. Daarnaast was het belangrijk 

om via de dialogenstructuur Pensioen 1-2-3 zodanig aan de life events te koppelen dat ook via Pensioen 

1-2-3 handelingsperspectief wordt geboden als er doorgeklikt wordt naar laag 3.  

De gerealiseerde oplossing is generiek. De nieuwe opbouw van de UPO is ook via de dialogenstructuur 

te koppelen aan life events. 

Korte samenvatting 

ABC heeft de dialogen geplaats in een webdesign dat al gerealiseerd was. Dit leidde ertoe dat er 

beperkingen waren aan de manier van presenteren. Dit heeft de doelstelling, zorgen voor 

handelingsperspectief en alleen relevante informatie verstrekken, niet beïnvloedt. Het hele traject is in 

een half jaar gerealiseerd. 

Oplossing 

Een dialogenstructuur in plaats van een paginastructuur om informatie te verstrekken. Hierdoor is 

gerichte informatie voor deelnemer en werkgever mogelijk. Met de dialoog kan gestuurd worden of een 

bezoeker van de website wel of niet contact moet zoeken met de afdeling klanteninformatie. Hierdoor is 

het aantal calls significant gedaald. 
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