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Hoe helpen we lezers bij navigatie?

Vier aspecten van documentontwerp:

• Groeperen: wat hoort bij elkaar?

• Volgorde bepalen: wat komt het eerst?

• Detailleren: tot hoever maken we subgroepen?

• Formuleren van titels: hoe wijzen we de weg?
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Groepering – wat hoort bij elkaar? (1)

Laag 1: twee groepen
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Waarom zijn dit twee aparte 
groepen? 

Hoofdgroep:

Over de regeling en de organisatie

Hoofdgroep:

Over de deelnemer: wat kan en 
moet hij (soms) doen?



Groepering: wat hoort bij elkaar? (2)

Keuzes en Acties
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Welke keuzes heeft u zelf?

• waardeoverdracht
• pensioenregelingen vergelijken
• extra pensioen opbouwen
• aparte pensioenregeling voor als 

u meer dan € 101.519 verdient
• ouderdomspensioen ruilen voor 

partnerpensioen <en 
wezenpensioen>

• partnerpensioen ruilen voor 
ouderdomspensioen

• pensioen vervroegen of 
uitstellen

• beginnen met een hoger of lager 
pensioen 

Wanneer moet u in actie komen?

• als u verandert van 
pensioenuitvoerder

• als u arbeidsongeschikt wordt
• als u gaat trouwen of een 

geregistreerd partnerschap 
aangaat

• als u gaat scheiden of een 
geregistreerd partnerschap 
beëindigt

• als u verhuist naar het 
buitenland

• als u werkloos wordt
• mijnpensioenoverzicht.nl
• als u vragen heeft



Acties en Keuzes bij TNO

8 | 25

Acties:
- Wijzigingen
- In dienst
- Uit dienst
- Gepensioneerd

Keuzes:
- Waardeoverdracht
- Kiezen tussen uitvoerders
- Extra opbouwen
- Partnerpensioen
- Eerder – later
- Hoger - lager



Volgorde van informatie (1):

Zet de twee hoofdgroepen bij elkaar

• Wat krijgt u in onze 
pensioenregeling?

• Wat krijgt u in onze 
pensioenregeling niet?

• Hoe bouwt u pensioen op?

• Hoe zeker is uw pensioen?

• Welke kosten maken wij?

• Welke keuzes heeft u zelf?

• Wanneer moet u in actie komen?
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Pensioen 1-2-3: volgorde van informatie (2):

Of gaat de deelnemer voor?

• Wanneer moet u in actie komen?

• Welke keuzes heeft u?

• Wat krijgt u?
• Wat krijgt u niet?

• Hoe bouwt u op?

• Hoe zeker is uw pensioen?

• Welke kosten maken wij?
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Heeft dat ook meer urgentie?

En is dat niet een mooie afsluiting?



Detaillering van de structuur

twee of drie niveaus?
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Het probleem van 
detaillering hangt samen 
met  groepering: 

de laatste drie punten 
kunnen ook onder B 
geplaatst worden



Een alternatief in twee niveaus
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Hoe bouwt u pensioen op?

• Met de AOW via de overheid

• Met het pensioen via uw werk
U en uw werkgever betalen allebei
In een middellloonregeling
Met een opbouwpercentage

• De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt



De formulering van de wegwijzers

Kwaliteit van titels: wek de juiste verwachting
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De eerste titel wekt een verkeerde 
verwachting

Welke keuze heeft u zelf? Onze 
keuzes en uw keuzes?

Alternatief: Wat zit er in 
uw pensioenregeling?



Pensioen 1-2-3: de formulering van de wegwijzers

Kwaliteit van titels: Vermijd jargon
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Geen jargon in de titels van de 
eerste laag

Maar in de tweede laag  (niet 
verplicht):

Waardeoverdracht
(‘pensioen meenemen naar een 
nieuw pensioenfonds’)

opbouwpercentage

middelloonregeling. 



Pensioen 1-2-3: de formulering van de wegwijzers

Kwaliteit van titels: Houd titels kort en krachtig
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In de eerste laag: 
veel korte titels

Maar in de tweede laag (niet verplicht):

premievrije voortzetting van uw 
pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

als u overlijdt terwijl u niet meer in dienst bent, 
is er geen partner- en wezenpensioen

arbeidsongeschiktheidspensioen



Pensioen 1-2-3: de formulering van de wegwijzers

Kwaliteit van titels: Laat subtitels goed aansluiten
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Geen 
aansluitingsproblemen in 
de eerste laag

Maar in de tweede laag:

• Wat krijgt u in onze 
pensioenregeling?

• pensioenreglement

• Welke keuzes heeft u zelf?
• pensioenregelingen 

vergelijken

• Wanneer moet u in actie komen?
• mijnpensioenoverzicht.nl



Maatwerk in Pensioen 1-2-3?

Maatwerk is niet goed mogelijk : 

• Mensen met een modaal of laag inkomen krijgen informatie over de 
extra regeling voor inkomens van boven de ton. 

• Singles krijgen informatie over partnerpensioen.

• Kinderloze ouders krijgen informatie over het bedrag waar kinderen 
recht op hebben bij het overlijden van de pensioendeelnemer. 

• Maatwerk op leeftijdsgroep is niet mogelijk.

• In laag 3 krijgen deelnemers geen specifieke informatie die op hun 
van toepassing is (behalve bij twee uitvoerders).
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Conclusies

• Groepeer op informatie over de regeling en handelingen
• En bepaal daarop de volgorde
• De deelnemer voorop?
• Groepeer efficiënter op keuzes en acties

• Detaillering: de paragraaf over pensioenopbouw kan zuiniger

• Formulering van titels:
• Wat krijgt u wekt misschien onjuiste verwachtingen (laag 1)
• Vermijd jargon en lange titels in laag 2
• Zorg voor goede aansluiting van subtitels in laag 2

• Maak ruimte in het beleid voor maatwerk
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Vooraf 

• Where to invade next?

• Een sector die verantwoordelijkheid neemt



Onze onderzoeksvragen

1. Hoe vindbaar is Pensioen 1‐2‐3?

2. Hoe houdt P123 het geheel overzichtelijk?

3. In hoeverre maakt P123 navigeren tussen lagen mogelijk?

4. In hoeverre kan binnen laag 2 genavigeerd worden?

5. In hoeverre is laag 3 geïntegreerd in het ontwerp?

6. In hoeverre biedt P123 maatwerk?

7. Hoe bruikbaar is de informatie op P123?

8. Hoe verhoudt P123 zich tot de rest van de site?



Materiaal: sites van 20 grote fondsen



Vindbaarheid van P123 op de 20 sites

• Via Google: 85%

• Via homepage: 50%



Vindbaarheid 
P123 op 
de ABP‐site



P123 
bij 
Shell
laag 1



P123 
bij 
Shell
laag 2



Overzichtelijkheid; navigeren tussen lagen

• Blijft P123 in het menu zodat terugkeren makkelijk is?

• Is duidelijk in welke laag we ons bevinden?

• Is duidelijk wanneer we P123 verlaten?

• Is navigeren tussen lagen mogelijk?

• Begin juli was dit bij zeven fondsen minder goed geregeld. 

Inmiddels zien we hier en daar verbeteringen (bv. PGB, 

ING), dus pin ons niet vast op dit getal.



Hoe blijft P123 onoverzichtelijk



Hoe blijft P123 
overzichtelijk 1



Hoe blijft P123 overzichtelijk 2



Hoe blijft P123 overzichtelijk 3



Hoe blijft P123 overzichtelijk 3



Navigeren 
binnen laag 2:
9 maal 
onmogelijk



Navigeren 
binnen laag 2:
9 maal 
onmogelijk



Is laag 3 
geïntegreerd? 
Meestal niet



Integreer 
laag 3, 
deel 1



Integreer laag 3, deel 2



Integreer laag 3, deel 3; maatwerk deel 1



Integreer laag 3, deel 4; maatwerk deel 2



Integreer laag 3, deel 5; maatwerk deel 3



Integreer laag 3, 
deel 6;
maatwerk deel 4



Hoe bruikbaar is de informatie op P123? 4 scenario’s 

1 Uitleg regeling
Wat voor soort pensioenregeling heb ik en wat betekent dat?

2 Pensioen geregistreerd partner
Ik woon al tien jaar samen en we hebben een geregistreerd partnerschap. Krijgt 
mijn partner wel pensioen als ik voortijdig overlijd terwijl ik nog deelnemer ben?

3 Financiële situatie
Hoe staat mijn pensioenfonds er financieel gezien voor? Dreigt er een tekort en 
zijn er dan maatregelen genomen?

4 Starten met lager pensioen
Mijn partner werkt nog een poosje door als ik met pensioen ga (met een flink 
inkomen), maar heeft daarna nauwelijks pensioen. Kan ik die eerste periode een 
lager pensioen aanvragen en daarna een hoger pensioen?



Resultaten scenariovragen



Hoe verhoudt P123 zich tot de rest van de site?
• Er is vaak geen duidelijke rolverdeling tussen P123 en de 
rest van de site; soms komt informatie twee keer voor, 
soms een keer, soms geen enkele keer

• Bij bv. Shell stelt dit probleem zich helemaal niet, omdat 
daar volledige integratie plaatsvindt

• Bij veel andere fondsen is P123 een nieuwe afdeling in het 
informatieaanbod



Aanbevelingen 
1. P123 op de homepage zichtbaar maken zonder scrollen
2. Maak overal duidelijk waar je zit
3. Maak navigeren tussen lagen per onderwerp mogelijk
4. Integreer laag 3 in dit navigatiespel
5. Geef waar nodig en mogelijk maatwerkinformatie voor 

specifieke deelnemerssituaties
6. Indien P123 en de site niet geïntegreerd zijn: neem een

besluit over waar je bepaalde informatie vermeldt
7. Licht termen als uitkeringsovereenkomst en partner toe
8. Discussiepunt: is P123 geen goed model voor de site 

voor de actieve deelnemers?


