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Samenvatting 

 
Technologische innovaties stromen in hoog tempo de markt op, de arbeidsmarkt is dynamischer dan 

ooit tevoren en de trend van individualisme zet voort. Is de pensioensector klaar voor grootschalige 

veranderingen als gevolg van technologische innovatie? In dit paper hebben we dit onderzocht aan de 

hand van de volgende onderzoeksvraag: 

 

Hoe helpt FinTech (of PensTech) deelnemers en werkgevers bij het realiseren van hun 

pensioentoekomst, en wat zijn de implicaties voor de huidige pensioenaanbieders? 

 

Bij het beantwoorden van de vraag kijken we zowel naar wat er op dit moment al is op het vlak van 

innovatie als naar trends en ontwikkelingen in algemene zin. De uitkomsten daarvan zijn uitgewerkt in 

een viertal scenario’s voor de toekomst. Deze vier scenario’s zijn gedefinieerd op basis van 2 assen: 

collectief versus individueel en bestaande pensioenuitvoerders versus FinTech. Daarmee variëren ze 

van weinig verschil met de huidige situatie (collectief door bestaande pensioenuitvoerders)  tot 

volledige omverwerping van huidige pensioenfondsen en uitbestedingspartners in een volledig 

geïndividualiseerd pensioenlandschap.  

 

Welk scenario ook van toepassing is, duidelijk is dat bestuurders van pensioenfondsen in actie moeten 

komen. De consument en de werkgever vragen er immers om, sterker nog, ze eisen het nu zij 

gemakservaringen van andere financiële diensten en websites naadloos projecteren op pensioen als 

zijnde de standaard maatstaf van beleving. 

 

Bestuurders moeten hun uitvoeringsorganisatie aansporen mee te gaan met alle ontwikkelingen of, als 

de verwachting is dat deze dit niet snel genoeg kan doen, zich oriënteren welke FinTech-speler dit wel 

kan. Noodzakelijk daarbij is om de regelingen zoveel mogelijk te versimpelen zodat uitvoerders deze 

makkelijker naar deelnemers kunnen ontsluiten. Ook om een standaardisering en daarmee een 

eventuele overstap mogelijk te maken is deze versimpeling van eminent belang. 

 

Een kerncompetentie om in de zich snel ontwikkelende wereld mee te kunnen is wendbaarheid. 

Logheid breekt op. Bestuurders moeten kijken of deze competentie in hun gremium en bij hun 

uitvoeringsorganisatie in voldoende mate aanwezig is of snel ontwikkeld kan worden. 

 

Tot slot moeten bestuurders van fondsen er snel voor zorgen dat administraties ontsloten worden. 

Daardoor kunnen derde partijen hierop gaan innoveren en vooruitgang in de sector aanjagen. Dit komt 

ten goede aan de deelnemers en werkgevers die daardoor meer gemak zullen ervaren. En alleen 

daarmee kan het pensioenfonds ook in de toekomst relevant blijven in het snel ontwikkelende 

pensioenlandschap. 
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Voorwoord  

 

Dit paper dient als eindopdracht van het TIAS Netspar Pensioen Innovatie Programma 2017-2018 dat 

door TIAS | School for Business and Society is georganiseerd.  

 

Het programma bestond uit vier tweedaagse onderdelen met de volgende onderwerpen:  

· Pensioenstelsel in transitie (september 2017).  

· Inzicht in de pensioenconsument: van opbouw naar uitkering (november 2017).  

· Risicomanagement van financieel dienstverlener en consument (februari 2018).  

· Pensioenregelgeving, toezicht en governance (april 2018).  

 

De onderlinge samenwerking die en het persoonlijke contact dat wij met zijn allen hadden tijdens het 

schrijven van dit paper was voor ons een prettige ervaring, net als de inbreng die ieder van ons op 

basis van zijn eigen achtergrond, ervaring en opinie kon doen. In combinatie met reguliere 

werkzaamheden en privé was het een stevige uitdaging, echter wel een hele leuke waar wij met veel 

plezier op terugkijken!  

 

Wij willen Alwin Oerlemans bedanken voor de prikkelende begeleiding van ons paper en kijken uit 

naar de presentatie en discussie op de Executive & Student Pension Day op 25 juni 2018.  
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1 Inleiding 

 

1.1 Is de pensioensector klaar voor grootschalige verandering? 

De wereld om ons heen verandert, is de pensioensector klaar om mee te veranderen? Technologische 

innovaties stromen in hoog tempo de markt op, de arbeidsmarkt is dynamischer dan ooit tevoren en 

de trend van individualisme zet voort. Is de pensioensector klaar voor grootschalige veranderingen als 

gevolg van technologische innovatie? Welke impact zien wij op de instituties in de pensioensector en 

wat moeten bestuurders doen om in de toekomst als partij relevant te blijven? 

 

1.2 Aanbevelingen voor bestuurders 

Hoe kijken pensioenfondsen, toezichthouders en pensioenuitvoeringsorganisaties naar de impact van   

FinTech op hun domein? Wij schetsen de perspectieven en werken toekomstscenario's uit om inzicht 

te geven in de veranderende rol van deze partijen.  

We behandelen de belangrijkste FinTech-innovaties voor de pensioensector en de kansen en risico's 

die deze bieden aan deelnemers, werkgevers en instituties. We geven aanbevelingen aan besturen van 

pensioenfondsen over hoe zij aan de slag moeten gaan met FinTech om voorbereid te zijn op de 

toekomst. 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

Vanuit TIAS is in het kader van deze eindopdracht de volgende vraag voorgelegd: hoe ziet het ontwerp 

eruit van de pensioenaanbieder die FinTech omarmd heeft en wat betekent dat voor de strategische 

keuzes van andere pensioenaanbieders? 

Wij zijn echter meer geïnteresseerd in het product 'pensioen' op deelnemersniveau en wat FinTech 

kan bijdragen aan een beter product. Met dit in het achterhoofd hebben wij de vraagstelling dan ook 

als volgt gedefinieerd: 

 

Hoe helpt FinTech (of PensTech) deelnemers en werkgevers bij het realiseren van hun 

pensioentoekomst, en wat zijn de implicaties voor de huidige pensioenaanbieders? 

 

Ons perspectief is nadrukkelijk bottom-up. De deelnemer en werkgever die een goed pensioen willen  

staan centraal. We gaan niet in op specifieke innovaties of toepassingen, daar deze morgen alweer 

verouderd kan zijn. We kijken naar de trends in onderliggende technologieën. 

 

De specifieke eigenschappen van het Nederlandse pensioenlandschap die we expliciet in ogenschouw 

willen nemen, zijn: 

 Lange termijn: sparen/beleggen met een ambitie 

 Collectiviteit/solidariteit 

 Relatie werkgever/werknemer 

 Verplichtstelling (klein en groot) 

 Sociaal contract versus financieel contract 
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De beantwoording van de vragen leidt tot aanbevelingen voor bestuurders van pensioenfondsen en 

andere partijen in de pensioensector. Hoe moeten zij zich aanpassen om ook in de toekomst relevant 

te blijven? Welke zaken moeten pensioenfondsbestuurders nu al op hun agenda gaan zetten? 

 

1.4 Wat kunt u in dit paper verwachten? 

Voordat we naar scenario’s gaan kijken, besteden we aandacht aan innovaties, technologische en 

maatschappelijke trends. In hoofdstuk 2 bespreken wij de literatuur met betrekking tot innovatie, 

waarbij gekeken wordt naar innovatietheorie en de impact van innovatie op producten.  

In het volgende hoofdstuk besteden we aandacht aan de ontwikkelingen op zowel maatschappelijk als 

technologisch vlak, die de pensioensector raken. We beschrijven de belangrijkste technologieën en 

actuele FinTech-initiatieven in de pensioensector. In case studies worden perspectieven van 

verschillende instituties in de pensioensector op FinTech gegeven. 

 

In hoofdstuk 4 maken wij vervolgens een scenario-analyse van de impact van FinTech op de 

pensioensector. Hiertoe werken we vier scenario’s voor de toekomstige pensioensector uit.  

 

Hoofdstuk 5 bevat onze conclusies en aanbevelingen voor bestuurders in de pensioensector. 
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2 Wat leert de literatuur ons over innovaties in de pensioensector? 

 

Hoe kunnen pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties het best innoveren en zichzelf aanpassen aan 

verandering? Wat mag de deelnemer hiervan verwachten? Wat kunnen we leren van innovatie 

literatuur en welke aanknopingspunten volgen hieruit voor bestuurders?  

 

De levenscyclus van een organisatie 

De manier waarop organisaties innoveren hangt sterk samen met de levensfase van een organisatie. 

Hier zijn vele modellen voor en één van deze modellen (Lester, Parnell & Carraher, 2003) is toepasbaar 

op alle organisaties, over het algemeen in lijn met de meeste andere literatuur en definieert de 

volgende 5 fases in het leven van een organisaties: 

 

Lester et al (2003) hebben ook gekeken hoe je kunt meten in welke fase een organisatie zit en welke 

kenmerken dan bepalend zijn. Eén hiervan is de strategie waarbij, niet verrassend, organisaties in de 

eerdere fase vooral vooruitlopers zijn en in de latere fase meer defensief.  

De meeste pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties zijn volwassen of zitten in de vernieuwingsfase 

en zijn dus meer defensief. Daarbij proberen zij wel innovatiever te worden, zeker nu de 

ontwikkelingen om hen heen zo snel gaan. Een belangrijke vraag voor bestuurders is dan ook wat er 

van deze vernieuwingsfase dan verwacht kan worden? 

 

Radicale innovatie in volwassen organisaties  

Henderson (1993) laat zien dat volwassen bedrijven meer investeren in incrementele innovatie en daar 

meer uithalen door hun grootte, maar minder effectief zijn in het doen van radicale innovatie dan 

nieuwkomers. Assink (2006) heeft een brede literatuurstudie gedaan en verdiept verder op de 

barrières voor grote organisaties met betrekking tot disruptieve innovatie. Hij onderscheidt vijf 

clusters van factoren die disruptieve innovatie tegenhouden, waarvan 1 en 2 leidend zijn en 3-5 

aanpalende clusters: 

Geboorte

Overleven

Volwassen

Vernieuwing

Neergang

De organisatie is 

in handen van 

één of een paar 

eigenaren en is 

bezig zijn 

bestaansrecht 

op te bouwen. 

De organisatie is 

vooral bezig 

voldoende 

omzet te 

genereren om te 

blijven bestaan 

en te groeien.

De organisatie is 

groot geworden 

en vele 

processen zijn 

geformaliseerd. 

De focus is 

meer op het 

voortbestaan 

dan op 

innovatie. 

De organisatie 

probeert weer 

innovatiever te 

worden door 

mensen meer 

vrijheid te geven 

in de bestaande 

bureaucratie. 

Leden in de 

organisatie zijn 

meer bezig met 

eigen doelen 

dan organisatie 

doelen. Winst 

en omzet lopen 

terug. 
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Vanuit de praktijk zijn bovenstaande punten zeer herkenbaar. Veel financiële instellingen worstelen 

bijvoorbeeld met legacy-systemen (belemmerende infrastructuur) en hebben niet de juiste mensen 

om veel te innoveren (competenties). Dit impliceert ook dat pensioenfondsen en bestaande 

uitvoeringsorganisaties niet leidend zullen zijn bij radicale innovatie in de pensioensector. Maar zullen 

zij het dan geheel gaan afleggen tegen disruptieve innovators? Of is er ook een middenweg mogelijk?  

 

Belemmeringen voor radicale innovatie 

Naast redenen waarom volwassen organisaties vaak niet slagen in disruptieve innovatie, is het ook 

moeilijk voor partijen die wel disruptief innoveren om op de pensioenmarkt te komen. Wessel & 

Christensen (2012) beschrijven de volgende vijf barrières voor disruptieve innovatie (van makkelijk 

naar moeilijk te overkomen):  

1. Klanten zijn gewend aan wat zij hebben en blijven daarnaar neigen 

2. Technologische uitdaging om te implementeren 

3. Er is een bestaand ecosysteem dat zou moeten veranderen 

4. De technologie voor de verandering bestaat nog niet 

5. De innovator moet dezelfde kostenstructuur hanteren als bestaande partijen 

Vanuit deze barrières is direct duidelijk dat disruptieve innovatie in de pensioensector ook zeer 

complex is. Zo is er een bestaand ecosysteem (van sociale partners, pensioenfondsen en 

uitvoeringsorganisaties) dat gedragen wordt door wet- en regelgeving en voor een significant deel de 

kostenstructuur bepaalt. Disruptieve partijen zullen dus tot op zekere hoogte ook te maken krijgen 

met gelijke kostenstructuren waardoor het onderscheidend vermogen lager wordt.  

 

Meer praktisch onderzoek door Roland Berger (2016) in opdracht van Holland FinTech laat zien welke 

kritische succesfactoren in het algemeen nodig zijn voor de ontwikkeling en acceleratie van innovatie 

(radicaal of incrementeel) en de FinTech-sector in Nederland: 

1. Werkomgeving: beschikbaarheid van services en professionele werkomgeving 

2. Talent en vaardigheden: beschikbaarheid gemotiveerd, opgeleid en meertalig personeel 

3. Customer base: grootte van markt, sector en mobiele/online penetratiegraad 

1. Inertia: 

Doordat de inrichting volledig is 
bepaald door successen uit het 
verleden en daar van geleefd 

wordt.

3. Risico-aversie:

Te hoge risico-aversie in bestaande 
organisatie. 

2. Mindset-barrier:

Doordat ideeën uit het verleden 
niet losgelaten kunnen worden en 
er geen mensen met de skills zijn 
om de status quo te challengen. 

4. Innovatie management:

Suboptimaal innovatie 
management.

5. Infrastructuur:

Belemmerende infrastructuur 
waardoor innovaties 

implementeren te langzaam gaat.
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4. Communities voor ondernemers: beschikbaarheid van ondernemers en start-up hubs 

5. Financieel/fiscaal klimaat: belastingklimaat en beleid rondom bonussen en expats 

6. Financieringsmogelijkheden: sectorfondsen of mogelijkheid tot andere financiering 

7. Wet- en regelgeving: duidelijke en samenhangende wet- en regelgeving 

8. Toezichthouder: kwaliteit van en samenwerking tussen toezichthouders 

9. Samenwerking tussen partijen: mate van open en gezamenlijk systeem van innovatie    

 

Het onderzoek laat zien dat Nederland op met name de drie laatstgenoemde factoren achterblijft bij 

de Europese benchmark. Dit sluit aan bij de hierboven genoemde vijf belemmeringen voor innovatie. 

Voornamelijk wet- en regelgeving maken het heel moeilijk voor nieuwe partijen om radicale innovaties 

in de pensioensector te ontwikkelen, doordat de pensioenmarkt nu nog zo beschermd is en innovators 

deels met dezelfde kostenstructuur te maken krijgen.  

 

Toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben dit 

overigens ook onderkend en hebben in 2017, in navolging van toezichthouders in andere Europese 

landen, een regulatory sandbox opgezet. Dit is een nieuwe aanpak die beoogt innovatie in de 

financiële sector te stimuleren door belemmeringen in wet- en regelgeving (tijdelijk of deels) weg te 

nemen. Er wordt bij het toelaten van nieuwe innovatieve dienstverlening voortaan nadrukkelijk 

gekeken naar de ruimte die de wetgever biedt bij de naleving van de regels. De toezichthouders kijken 

bij de beoordeling van innovatieve concepten nadrukkelijk naar het achterliggende doel van de 

regelgeving. 

 

Recent heeft de OECD (2017) een onderzoeksrapport uitgebracht over de mogelijkheden van FinTech 

voor de pensioensector en met name de rol van overheden om dit te stimuleren. De OECD laat in dit 

rapport zien dat steeds meer overheden en toezichthouders innovatie stimuleren door maatwerk in 

wet- en regelgeving aan te bieden. De OECD roept overheden op tot betere facilitering van FinTech 

ontwikkelingen. Pensioenfondsen en uitvoerders doen er goed aan om voldoende aandacht en 

middelen te besteden aan de razendsnelle technologische ontwikkelingen. Juist in deze tijd van 

voortdurende kostendruk is dat van groot belang. 

 

Innovatie door pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties 

Uit bovenstaande concluderen we dat pensioenfondsen en bestaande uitvoeringsorganisaties niet de 

organisaties zijn die zelf radicale innovatie gaan brengen, maar dat het voorlopig ook moeilijk is voor 

disruptieve innovators om dat in de pensioensector te doen. Het ligt dan ook voor de hand dat 

innovatie meer incrementeel wordt en/of dat bestaande partijen en disruptieve innovators gaan 

samenwerken. 

 

De trend van benodigde samenwerking is al te zien in de bredere financiële sector, zoals ook blijkt uit 

het PwC Global FinTech Report 2017. Gemiddeld genomen werkt in 2017 45% van de financiële 

instellingen al samen met start-ups versus 32% in 2016. In een aantal Westerse landen als Duitsland, 

België en Nederland ligt dat percentage boven de 65%, terwijl dat in enkele landen in Zuid-Amerika en 
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Azië een stuk lager ligt. In vrijwel alle landen geeft een groot deel van de respondenten (minimaal 

64%) aan het aantal verwachte partnerships in de komende 3 tot 5 jaar te zien stijgen.  

 

Een alternatieve manier van innoveren is nog volgens het model van O’Reilly & Trushman (2004). Zij 

onderzochten waarom sommige bedrijven succesvol zijn in zowel incrementele innovatie voor 

bestaande producten en diensten als meer disruptieve innovatie voor het ontdekken van nieuwe 

gebieden. De conclusie die zij trekken is dat de meest succesvolle bedrijven in beide vormen van 

innovatie 'ambidextrous' zijn. Dat wil zeggen dat beide vormen van innovatie in aparte units plaats 

vindt en dat de verbinding hiertussen wordt gecreëerd via een geïntegreerd management team. Deze 

vorm van innovatie lijkt op hoe uitvoeringsorganisatie APG dat organiseert in de Groeifabriek. Daar 

experimenteren zij  -los van de dagelijkse business- met allerlei FinTech-initiatieven binnen de 

pensioensector. Deze manier van innoveren kan dan ook gecombineerd worden door in de aparte 

innovatie units intensief samen te werken met andere FinTechs.  

 

Waar pensioenfondsbestuurders andere uitvoeringsorganisaties kunnen kiezen die efficiënter zijn en 

een betere klantbediening bieden, is het voor bestaande uitvoeringsorganisaties van levensbelang om 

mee te gaan in de huidige golf van verandering. Toezichthouders heffen wet- en regelgeving barrières 

steeds meer op en dus zullen steeds meer FinTechs de markt betreden. Uitvoerders kunnen het best 

gaan samenwerken met deze FinTechs zoals veel andere financiële instellingen dat al doen. Hetzij door 

vroegtijdig in FinTechs te investeren of samenwerkingsverbanden aan te gaan.  

 

Impact op consumenten 

Naast operationele efficiëntie zijn de meeste innovaties gericht op verbeteringen voor de deelnemer 

(consument). Voor wat betreft de impact hiervan biedt het PWC Trendrapport over FinTech en nieuwe 

technologieën (2016) een aantal goede inzichten. Dit rapport is vooral gericht op de bankensector, 

maar aangezien de bankensector voorloopt op de pensioensector, zijn de uitkomsten prima bruikbaar.  

 

Het trendrapport van PWC spreekt over het ontstaan van zogenaamde 'super consumers'. Dit is een 

groep klanten die “voortdurend nieuwe en hogere eisen stelt aan dienstverlening en 

gebruikerservaringen, en die bovendien minder loyaal is aan bedrijven en merken dan andere 

klantengroepen”. Meer specifiek kan deze groep omschreven worden als een groep die: 

 zich meer laat leiden door peer reviews dan merk loyaliteit; 

 hogere verwachtingen heeft. Deze worden onder andere gecreëerd door ervaringen bij 

retailers als bol.com en booking.com. Zij werken via zeer gebruiksvriendelijke en mooi 

vormgegeven gebruikersinterfaces; 

 beter geïnformeerd zijn en kunnen overstappen. Daardoor zou de beperkte beweging die bij 

bankproducten zichtbaar is (mensen wisselen bijvoorbeeld weinig van bank voor 

betaalrekeningen) verleden tijd kunnen worden. 
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Het gevolg van bovenstaande is dat de concurrentie zal toenemen en dat het gemak voor de 

consument steeds groter zal worden. Daarnaast zullen de kosten omlaag gaan vanwege de verdere 

commoditisering van producten, wat de winstgevendheid zal doen verlagen. 

 

Een vergelijkbaar effect doet zich voor in de zorgsector. Ondanks dat deze sector zwaar gereguleerd is, 

met bijvoorbeeld een verplicht basispakket, is het gemak voor consumenten de laatste jaren enorm 

toegenomen. En zijn kosten steeds transparanter geworden, waardoor vergelijkingen eenvoudiger 

worden. Het enige dat hier nog niet is te zien, is dat mensen makkelijker overstappen. In 2017 stapte 

namelijk slechts 5,9% van de mensen over (zorgwijzer.nl).  

 

Voor de pensioenbestuurder is één ding zeker: gedreven door ervaringen bij andere organisaties, 

zullen consumenten steeds veeleisender worden en informatie op een eenvoudige en heldere manier 

gepresenteerd (willen) krijgen. En ook werkgevers zullen steeds eenvoudigere manieren van 

gegevensaanlevering en communicatie verwachten. Of consumenten en werkgevers ook makkelijker 

gaan overstappen valt nog te bezien, maar in ieder geval zal het leven van de consument en werkgever 

een stuk eenvoudiger worden.  
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3 Maatschappelijke trends en FinTech-initiatieven 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die we in onze 

macro- en micro omgeving zien. Paragraaf 5.1 geeft op grove wijze inzicht in de trends die we in de 

westerse samenleving zien en die beslissingen van consumenten beïnvloeden. Vervolgens gaan we in 

5.2 in op de onderliggende technologische trends waar FinTechs gebruik van maken. In case studies 

laten we zien hoe FinTech wordt toegepast door verschillende instituties in de pensioensector. In 

hoeverre kijken bijvoorbeeld een pensioenuitvoerder, toezichthouder en pensioenfonds anders tegen 

FinTech aan? 

 

3.1 Maatschappelijke trends 

De wereld verandert snel en daarmee veranderen ook de behoeftes van klanten van pensioenfondsen. 

Zo onderscheidt Hans van der Heijden (2017) zeven megatrends die de wereld waarin wij leven 

behoorlijk radicaal zullen veranderen:  

Trend Kenmerken 

Digitaler Internet of Things, big data, blockchains, 3D printen 

Grenzeloos Internet, veranderende arbeidsmarkt, minder vaste 

taakomschrijvingen en rollen, deelnemen in meerder 

projecten 

Pluriformer Veranderende wensen, eisen en behoeften 

Onzekerder Werkgelegenheid verandert, angst voor terrorisme 

Verantwoordelijker Toenemende eisen aan bedrijven, instanties en organisaties 

om verantwoordelijkheid te nemen 

Vitaler Mensen leven langer, toenemende zorgbehoefte, langer 

doorwerken 

Ondernemender Nieuwe start-ups, winst maken sec niet meer het 

belangrijkste, meer zelfstandigen 

 

Wij zien onderstaande trends in de Nederlandse maatschappij en pensioensector. Deze trends zijn niet 

de oorzaak of het gevolg van FinTech-ontwikkelingen. Ze spelen echter wel een rol in de 

pensioensector en zullen daarom waarschijnlijk leidend zijn in de richting waarin de technologie in de 

sector zich beweegt. Ook kan technologie deze trends versterken.  

 

 Individualisering, keuzevrijheid en zorgplicht 

- Overgang richting een meer Defined Contribution-stelsel  

- Solidariteit onder druk 

- Mogelijk wegvallen van de (grote) verplichtstelling op termijn 

- Meer vraag naar keuzevrijheid en maatwerk 

- Flexibilisering van arbeid en meer dynamische arbeidsmarkt 

- Regelgeving op het vlak van privacy  
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- Aandacht voor zorgplicht en bescherming van de consument 

 

 Wantrouwen in instituties en in het bijzonder gebrek aan vertrouwen in pensioen 

- Lage dekkingsgraden, betaalbaarheid van pensioen 

- Druk op kosten bij uitvoering pensioen 

- Gebrek aan vertrouwen in pensioenfondsbesturen 

 

 Vergrijzing 

- Langer doorwerken 

- Minder actieven/meer gepensioneerden 

- Langer leven 

 

Om hierop in te spelen is het voor pensioenfondsen en hun uitvoerders noodzakelijk om klaar te zijn 

voor deze veranderingen. Hoe kan FinTech inspelen op de geschetste trends en issues? 

Dit werken we uit in onze scenario-analyse. 

 

3.2 FinTech: welke technologieën zijn van belang? 

In veel commerciële sectoren veranderen de verwachtingen van klanten door technologische 

ontwikkelingen. Denk daarbij aan het gebruik van mobiele applicaties in de bancaire sector. De inzet 

van nieuwe technologieën biedt kansen aan individuele partijen om zich te onderscheiden van 

concurrenten.  

De pensioensector heeft echter een andere marktstructuur en dynamiek. Zo is de pensioensector als 

geheel geen commerciële sector, daar met name wet- en regelgeving en CAO-onderhandelingen 

bepalen aan welk pensioenfonds of verzekeraar een bedrijf pensioenpremies afdraagt. Individuele 

werknemers van bedrijven (deelnemers aan pensioenregeling) hebben geen keuze bij welke partij aan 

te sluiten. De Nederlandse pensioensector wordt gekenmerkt door uitbestedingsrelaties en 

commerciële adviesdiensten. Grote delen van pensioen- en vermogensbeheer worden uitbesteed aan 

commerciële partijen, die zich kunnen onderscheiden op aspecten als kwaliteit, betrouwbaarheid, 

transparantie en prijs. Door technologische ontwikkelingen veranderen de verwachtingen van 

pensioenfondsbesturen, pensioendeelnemers en betrokken werkgevers en wordt het belang van 

technologische ontwikkeling in de sector groter. 

 

Onderstaande technologieën zijn interessant voor pensioenfondsen of kunnen dat worden. De meeste 

van deze technologieën hebben volgens een rapport van PwC (2016) ook voor de bancaire sector een 

grote impact op hun dienstverlening in de toekomst. Bij elk van de technologieën bespreken we de 

positieve en negatieve voorbeelden van toepassingen in het buitenland. 
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Big data: worden alle data straks aan elkaar geknoopt?  

Big data is uitgegroeid tot een modewoord. Volgens Gartner (2018) gaat het bij big data om drie V’s: 

‘volume’ (hoeveelheid), ‘variety’ (diversiteit aan data) en ‘velocity’ (snelheid waarmee data 

binnenkomt of wordt geanalyseerd). Andere factoren die in definities van big data voorkomen, zijn 

'variability' (variatie in de data), 'veracity' (kwaliteit/echtheid van data) en 'value' (waarde).  

Hoewel de definities variëren gaat het samenvattend over de toename van te gebruiken 

data/informatie en geavanceerde analyses om verbanden tussen al die data te vinden. Onder 

advanced en predictive analytics worden technieken verstaan voor het voorspellen van uitkomsten en 

het vinden van nieuwe correlaties op basis van grote datasets. In de pensioensector zien wij 

mogelijkheden voor toepassing van big data en advanced analytics bij de risicobeheersing van 

beleggingsportefeuilles. Risicomanagement valt en staat met het gebruik van data en het vinden van 

correlaties. Pensioenuitvoerders kunnen big data gebruiken om processen efficiënter uit te voeren; het 

wordt eenvoudiger om snel grote hoeveelheden data te kunnen analyseren en beoordelen.  

Big data analyses kunnen ook worden gebruikt om deelnemersdata te analyseren en voorspellingen te 

doen over de levensverwachting van groepen deelnemers. Dit kan leiden tot andere selecties op basis 

van solidariteit. Wij zien hierbij echter nog wel wat juridische en ethische hordes op de weg. 

 

Aan de pensioenkant kan door big data en betere analyses betaalgedrag van werkgevers beter worden 

voorspeld, zodat hierop preventief kan worden ingespeeld. In het buitenland zijn er voorbeelden van 

banken die door het analyseren van inkomsten en uitgaven van klanten in het verleden voorspellen 

wat de klant nog gaat aanschaffen in een bepaalde periode. Analysetools om uitgaven in de toekomst 

te kunnen voorspellen kunnen ook voor pensioenfondsdeelnemers interessant zijn. 

 

Blockchain: gaat dit de pensioensector fundamenteel veranderen? 

Blockchain is een gedeelde database waarin deelnemers transacties en afspraken met elkaar 

vastleggen, op een manier die een centrale of onafhankelijke partij hiervoor overbodig maakt (PwC, 

2016). Blockchain-technologie kan de financiële sector veel voordelen bieden, vooral in de vorm van 

Technologie 

Verwachte mate van 
impact op dynamiek 
pensioensector Op welk gebied verwachten wij verandering? 

Big data groot risicomanagement, solidariteit, voorspellingen 

Blockchain groot pensioenadministratie, portabiliteit, beleggen 

Mobiele 
technologie klein kennisdeling, inzicht in keuzes consument 

Integrale financiële 
planning middel data-integratie, compleet financieel plaatje huishouden 

Kunstmatige 
intelligentie middel robo-advisering (beleggen, communicatie), tekstanalyse 

Cloud computing groot uitbesteding IT-infrastructuur 

Biometrie klein authenticatie bij pensioenoverzichten 

Robotica groot chatbots, verwerken niet-gestructureerde data 
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kostenbesparingen, maar ook doordat er minder tussenpartijen betrokken zijn bij transacties.  

 

In de pensioenindustrie wordt FinTech het meest geassocieerd met blockchain. Een toepassing hiervan 

is bijvoorbeeld een pensioenadministratie die niet meer centraal wordt verwerkt, maar continu 

decentraal wordt gesynchroniseerd. APG en PGGM experimenteren met een universele 

rechtenadministratie. Die zou een efficiënter alternatief kunnen zijn voor de vele verschillende 

administratiesystemen van pensioenuitvoerders en de waardeoverdrachten tussen pensioenfondsen. 

Er leven overigens nog twijfels bij de praktische toepasbaarheid van blockchain voor bijvoorbeeld de 

pensioenadministratie. Het maakt de aanwezigheid van zogenaamde ‘smart contracts’ 

(programmeercode die ervoor zorgt dat gemaakte contractafspraken zelfstandig door de blockchain 

worden uitgevoerd) namelijk wel noodzakelijk en dit blijkt nu nog een uitdaging. 

 

Er wordt veel geëxperimenteerd met blockchain in de financiële sector. Ook in de pensioensector zien 

we hier voorbeelden van. Bijvoorbeeld Auctus, dat een gedecentraliseerd pensioenplatform ontwikkelt 

en tot doel heeft op deze manier jongeren te interesseren voor pensioen. Of Nestegg, een 

blockchainexperiment die de gebruiker in staat stelt een groot investeringsproject in kleine stukjes te 

knippen en zo’n stukje toe te kennen aan een persoon. Deze voorbeelden van blockchaintoepassingen 

stellen deelnemers in staat hun pensioenkapitaal op een andere wijze te beleggen.  

 

Mobiele technologie: kunnen mobiele toepassingen meer inzicht in pensioen bieden? 

Mobiele toepassingen worden in sectoren als de bancaire en nutsbedrijven in toenemende mate 

ingezet om consumenten inzicht te bieden in hun persoonlijke situatie. Internetbankieren en 

mCommerce (online betalingen op een mobiele drager) zijn op grote schaal ingeburgerd nu bijna 

iedereen een mobiele telefoon of tablet heeft. Dit is een ontwikkeling die ook in de pensioensector tot 

verandering kan leiden. Wij zien dit in de pensioensector met name een effect hebben op de 

betrokkenheid en belevenis van deelnemers bij zijn of haar pensioenopbouw. Met mobiele 

toepassingen wordt het inzicht in de eigen pensioenopbouw transparanter. Mobiele toepassingen 

bieden ook mogelijkheden om deelnemers makkelijker keuzes te laten maken over hun pensioen. 

Tenslotte zien we een rol weggelegd voor social media bij het delen van kennis over pensioen. 

 

Integrale financiële planning: het totale financiële huishouden in één app? 

In de samenleving lijkt steeds meer aandacht te ontstaan voor de integrale financiële gezondheid van 

huishoudens. Dit leidt tot de opkomst van financial planning apps, die niet enkel inzicht geven in 

pensioen, maar een integraal overzicht bieden van de financiële huishouding. In afgelopen jaren zien 

we een toenemend gebruik in applicaties van bijvoorbeeld KNAB en planning tools als AFAS. Ook 

pensioenuitvoerder PGGM biedt een dergelijke tool (Toekomst Verkenner) aan haar deelnemers aan. 

Wetgeving als PSD21 zal leiden tot nieuwe bedrijven die financiële planningsproducten gaan 

                                                             
1 PSD2 staat voor Payment Service Directive II, een nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten. De richtlijn moet 

zorgen voor meer concurrentie en innovatie en de drempels voor nieuwe toetreders op de betalingsmarkt wegnemen 

(bron: www.consumentenbond.nl) 
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aanbieden. Data vanuit banken, belastingdienst en andere bronnen kunnen worden gekoppeld om 

mensen op basis van meer financiële (en andersoortige) data keuzes te laten maken. 

 

Kunstmatige intelligentie: nemen computers de taken van pensioenprofessionals over? 

Het gaat hier om intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen 

oplossen. Toepassingen kunnen variëren van digitale (robo-)adviseurs, voor het beantwoorden 

van klantvragen op de website tot volledig geautomatiseerde, op algoritmes gebaseerde beslissingen. 

In de pensioensector kan predictive analysis, een vorm van kunstmatige analyse waarbij 

voorspellingen of toekomstscenario's worden gemaakt, ingezet worden om bijvoorbeeld 

pensioenkapitaal op een slimmere wijze te beleggen. De beleggingen worden aangesloten op 

gebeurtenissen die mensen waarschijnlijk in hun leven doormaken. 

Ook wordt kunstmatige intelligentie ingezet om grote hoeveelheden tekst te lezen, zoals investment 

reports en jaarverslagen. DNB experimenteert al met de inzet van zogenaamde machine learning voor 

het op een automatische wijze beoordelen van jaarverslagen van pensioenfondsen.  

Een andere toepassing van machine learning zien we terug bij robo-advisering. Robo-advies maakt het 

mogelijk dat vragen van deelnemers op elk moment kunnen worden beantwoord. Steeds meer 

beleggingsbeslissingen worden overgenomen door machines die leren op basis van data uit het 

verleden en analyses van de toekomst. Grote vermogensbeheerders als BlackRock en Charles Schwab 

investeren fors in ontwikkeling van robo-adviesdiensten en bedrijven die de achterliggende 

technologie ontwikkelen. Een ranglijst van robo-advisors, per kwartaal uitgebracht door Backend 

Benchmarking, geeft aan dat deze technologieën aan een opmars bezig zijn. 

 

Cloud computing: houden pensioenfondsen een eigen IT-infrastructuur? 

De toepassing van cloud-oplossingen bij financiële instellingen varieert op dit moment van 

zogenaamde private clouds (cloudoplossingen waarbij de servers exclusief door de instelling worden 

gebruikt) tot aan volledige outsourcing van de IT-infrastructuur aan een publieke cloud-oplossing. 

Schaalbaarheid, flexibiliteit, kostenbesparingen en het snel kunnen beschikken over de nieuwste 

technologie zijn beweegredenen voor instellingen om over te gaan op cloud computing. 

Binnen de pensioensector zien we al steeds vaker de uitbesteding naar cloud-oplossingen, zoals 

Amazon Web Services. 

 

Biometrie: hoe bewijzen we wie we zijn? 

Biometrie-toepassingen betreffen authenticatie of autorisatie door middel van menselijke kenmerken 

zoals vingerafdrukken, irisscans, stemherkenning of zelfs gezichtsherkenning. Biometrie kan worden 

ingezet om de interactie tussen deelnemers en instellingen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door het 

vereenvoudigd autoriseren van een betaling of door sneller te authentiseren ('ik ben wie ik zeg dat ik 

ben'). In de pensioensector zien we momenteel weinig toepassingen op dit gebied ontstaan, hooguit 

om de authenticatie via mobiele apparaten te verbeteren. 
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Robotica: wordt alles nog sneller en goedkoper? 

Robotica is de studie naar en toepassing van robots of robotachtige processen in het dagelijks leven 

om processen te versnellen of te optimaliseren. In de pensioensector zien we dit toegepast worden bij 

het automatiseren en verbeteren van huidige systemen (met name pensioenadministraties) en 

processen (dan noemen we het robotics process automisation), maar ook voor het verbeteren van de 

ervaring van deelnemers die een website bezoeken. Naast simpele activiteiten zoals het begroeten van 

klanten door bijvoorbeeld chatbots, kunnen klantwensen en behoeften door robotica sneller worden 

geregistreerd en kunnen de beste reacties of oplossingen sneller worden aangedragen. Daarnaast 

maakt robotica het ook mogelijk om niet-gestructureerde data te verwerken, bijvoorbeeld het 

controleren en verwerken van een ingescande brief met handtekening van deelnemers. 

 

Technologieën die de pensioensector indirect beïnvloeden 

De levensverwachting van mensen is een belangrijke variabele in onze pensioensector. De 

ontwikkeling van technologieën die zorgen voor een langere levensverwachting kan cruciaal zijn voor 

de betaalbaarheid van onze pensioenregelingen. Daarbij denken we aan technologieën op het gebied 

van virtual reality en augmented reality, die ingezet worden om uitgevallen hersenfuncties te 

(her)activeren. Ook de mogelijkheden van biotechnologie worden steeds groter. Zo is het mogelijk om 

voorafgaand aan de geboorte te controleren of een baby (chronische) ziektes of afwijkingen zal 

hebben. Ziektes worden in een steeds eerder stadium opgespoord en genezen. Deze technologieën 

hebben een positieve impact op de levensverwachting. Dit heeft gevolgen voor de uitkering van 

pensioenen (deze stijgen), maar ook de solidariteit binnen en tussen groepen mensen verandert (het 

worden meer homogene groepen). 

Andere technologieën waar momenteel veel over wordt gesproken binnen de financiële sector, zoals 

peer-to-peer lending of internet of things hebben impact op de wijze waarop en het gemak waarmee 

consumenten gebruik maken van financiële producten. Hierdoor kan het verwachtingsniveau van 

consumenten in financiële diensten, dus ook in pensioen, hoger komen te liggen. 

 

FinTech leidt niet altijd tot succes 

Succes in FinTech zijn er niet zonder vele experimenten en praktijkvoorbeelden die mislukken. 

Bijvoorbeeld met betrekking tot de pensioensector is het opmerkelijk dat veel nationale 

pensioenregisters of dashboards niet doorbreken vanwege te hoge kosten, technische uitdagingen en 

de kwaliteit van informatie.  

Een risico van FinTech is dat consumenten er op vertrouwen dat de techniek wel de juiste keuzes voor 

hen maakt. Het gevoel dat robots of machines weten wat optimaal is kan reden voor consumenten zijn 

om af te haken of het gevoel te hebben dat zij geen invloed hebben. Het betrokken houden van 

consumenten, veel testen en juist framen van beslissingen blijft daarom essentieel. 

  



17 
 

3.3 Hoe kijkt de pensioensector zelf momenteel naar FinTech? 

Er zijn vele manieren waarop FinTech toepassingen in de pensioensector gebruikt kunnen worden. De 

OECD (2017) heeft hier uitgebreid aandacht aan besteed in een rapport en ziet onder meer de 

volgende toepassingsgebieden: 

- Versterking van de communicatie met deelnemers en hun betrokkenheid bij pensioen 

- Vergroting van de efficiency in de operationele processen 

- Vergroting toegankelijkheid voor mensen om in pensioen te investeren (door bijvoorbeeld 

robo-advisering) 

 

Tegelijkertijd doet zich ook een aantal (nieuwe) risico’s voor en zullen de toezichthouders zich opener 

moeten opstellen om de ontwikkeling van nieuwe technologieën niet onnodig te frustreren. 

 

PWC (2016) verbindt aan de toepassing van FinTech in de pensioensector een aantal randvoorwaarden 

die essentieel zijn voor een succesvolle toepassing. Volgens hen kunnen we in de sector de volgende 

zaken leren van start ups:  

- Stop met focus op producten en zoek naar oplossingen voor concrete problemen van klanten 

- Betrek klanten in een vroeg stadium bij het ontwikkelen en testen van ideeën 

- Een positieve ervaring en beleving van de klant is leidend voor de zoektocht naar oplossingen 

- Hanteer een hoge snelheid van ideeën generatie, probeer ze uit en test ze 

- Ontwikkel in korte cycli deeloplossingen 

- Maak fouten 

- Leg je focus op een klein onderdeel van de waardeketen 

- Werk intensief in kleine, multi-disciplinaire teams 

 

In onderstaande kaders kijken we naar FinTech-toepassingen vanuit verschillende typen instituties en 

toezicht binnen de pensioensector. 

 

Case study 1: het toezicht op pensioenfondsen verandert als gevolg van FinTech 

DNB houdt materieel en prudentieel toezicht op pensioenfondsen en levensverzekeraars. Eén van de 

hoofdthema's voor DNB in de recent gepubliceerde Visie op Toezicht (2017) is het inspelen op 

technologische vernieuwing. DNB zal meer aandacht gaan besteden aan het gebruik en kwaliteit van 

data en (zelflerende) algoritmes binnen instellingen en hoe het toezicht op data (de zogenaamde 'data 

governance') binnen instellingen is ingericht, inclusief de mate waarin vereiste gespecialiseerde 

expertise beschikbaar is. Het uitgangspunt zal blijven dat instellingen de gehele keten van 

uitbestedingsrelaties actief beheersen. Er worden specifieke cyberonderzoeken gestart, bijvoorbeeld 

gericht op de effectiviteit van de beveiligingscentra van instellingen. Ook worden gesimuleerde 

cyberaanvallen via eigen teams van hackers ingezet. Uitkomsten van onderzoeken gebruikt DNB om 

instellingen en systemen weerbaarder te maken en kennis te vergroten. DNB heeft veel aandacht voor 

het verandervermogen van pensioenfondsen en haar uitbestedingsrelaties. Pensioenfondsen doen er 

goed aan om actief na te blijven denken over technologische ontwikkelingen die de relevantie van 

partijen in de sector kunnen doen veranderen.   
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DNB past in de eigen organisatie als volgt FinTech toe: 

-  machine learning en natural language processing (kunstmatige intelligentie) voor de analyse van 

rapportages en jaarverslagen van pensioenfondsen;  

-  oprichting van InnovatieLab, waar onder meer wordt geëxperimenteerd met robotisering.  

 

Wij verwachten dat de inzet van FinTech bij toezichthouders intern in de komende tien jaar aanzienlijk 

zal toenemen. Bijvoorbeeld bij het analyseren van data en andere informatie om risicobeoordelingen 

te onderbouwen. Maar ook om op directe wijze en real time toegang te kunnen krijgen tot allerlei 

gegevens in de systemen van instellingen, waardoor de toezichthouder niet afhankelijk is van 

verouderde informatie of gegevens die al in een bepaald format zijn vastgelegd. Toepassingen hiervan 

zien we al in Oostenrijk, waar de centrale bank op real-time basis inzicht heeft in de data van banken. 

 

 

Case study 2: de pensioenuitvoerder en FinTech 

Een pensioenuitvoerder als PGGM is op diverse vlakken met FinTech bezig. Het participeert in 

Startupbootcamp en kijkt samen met onder meer APG naar toepassingen voor blockchain. Ook wordt 

met diverse kleinere FinTech partijen gekeken naar vormen van samenwerking. Tevens worden met 

businessvertegenwoordigers korte trajecten gedaan met behulp van innovatieve start ups om het 

principe achter innovatie breder in de organisatie te borgen. In deze trajecten wordt een issue op 

pressure cook achtige wijze in een periode van acht weken onder de loep genomen, inclusief kort 

cyclische experimenten om zaken meteen te testen. 

 

Recent heeft PGGM, samen met zijn grootste klant Pensioenfonds Zorg en Welzijn, de Toekomst 

Verkenner uitgebracht. Met deze Toekomst Verkenner kunnen deelnemers en hun partners samen 

binnen een veilige omgeving binnen vijf minuten al hun persoonlijke financiële gegevens verzamelen. 

Dit is dan inclusief andere inkomens, hypotheken, spaargelden. Deze  worden gecombineerd uit 

bestanden van de Belastingdienst, mijnpensioenoverzicht.nl en het UWV. Deelnemers krijgen direct te 

zien wat hun financiële gezinssituatie nu, op AOW leeftijd en eventueel bij minder werken of eerder 

stoppen met werken is.  

 

 

Case study 3: hoe is de verzekeraar bezig met FinTech? 

Ook verzekeraars zijn op verschillende vlakken bezig met innovatie. In lijn met de hierboven 

beschreven impacts van FinTech, hebben deze vooral impact op het gemak dat de klant ervaart en 

operationele efficiëntie. Specifieke zijn twee van de belangrijkste ontwikkelingen hierbij financiële 

planning en blockchain. Verzekeraars zijn net als pensioenuitvoerders bezig met totale financiële 

planning applicaties. Dit geeft consumenten inzicht in hun geldzaken, voor nu en in de toekomst.  

 

Daarnaast is er een initiatief in de verzekeringssector (B3i), waarbij verschillende partijen 

samenwerken om onderlinge processen efficiënter te maken via blockchain. Omdat data hier in de 
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blockchain zit, is er maar één waarheid van de data, waardoor niet elke partij meer een kopie van de 

data nodig heeft. Dit voorkomt onderlinge verschillen en is ook voor dataprotectie handig. Als de klant 

data wil verwijderen, kan dat op één plek en is het ook overal verwijderd.  

 

 

Case study 4: hoe kijkt een pensioenfonds aan tegen technologische innovaties? 

Pensioenfondsen zullen mee moeten in de veranderende wensen van hun deelnemers. Imago en merk 

opbouwen zijn daarbij van belang, ofwel top-of-mind zijn bij de consument. Gezien de vele belangen 

die er in het bestuur te managen zijn, is dat een lastige, maar tegelijkertijd onontkoombare stap die 

gezet moet worden. De vraag die ontstaat is of een fonds dan, al dan niet samen met zijn 

uitbestedingspartner, nieuwe platforms zelf moet maken, deze (of de betrokken FinTechs) moet kopen 

dan wel met diverse partijen moet samenwerken. Dat kan per platform verschillen. Integratie van 

systemen is van groot belang, net als keten- en start up management, wat weer hele andere 

competenties vraagt van de betrokken mensen. Het gaat er vooral om dat er meerdere (kleine of 

grotere) ecosystemen worden opgebouwd waarbinnen experimenten worden uitgevoerd. 

 

 

Case study 5: het perspectief van FinTech op de pensioenmarkt 

Er zijn recent al nieuwe partijen in de pensioenmarkt gestapt. De meest in het oog springende 

voorbeelden hiervan zijn Centric en Riskco. Centric is van oorsprong een echte ICT-dienstverlener. In 

2017 hebben zij alle processen (pensioenadministratie, financiële administratie, communicatie, etc.) 

voor een aantal bedrijfstakpensioenfondsen overgenomen van Syntrus Achmea en daarmee hun 

positie in de pensioenmarkt verstevigd. Dit past bij de groeistrategie van het bedrijf dat zich 

voornamelijk richt op de uitvoering van ingewikkelde administratieve processen. Met zijn oorsprong in 

de ICT kan Centric weleens een grote uitdager worden van bestaande uitvoeringsorganisaties  

 

RiskCo is een FinTech-startup uit 2005. De specialisatie van RiskCo zit in rekenkernen die zij kunnen 

koppelen aan vele portals. Hiermee ondersteunen zij bijvoorbeeld financiële planners en kunnen ze de 

datakwaliteit van administraties controleren. Met de overname van de administratie van een aantal 

pensioenfondsen van AON begeeft deze partij zich nu expliciet op de markt van pensioenadministratie.  

 

Beide partijen zijn goede voorbeelden van organisaties die zich vanuit een meer technische 

achtergrond op de pensioenmarkt begeven. Met hun ervaring op het gebied van software 

ontwikkeling en administratie zullen dit soort partijen de markt voor uitvoeringsorganisaties steeds 

verder opschudden. De vraag die pensioenbestuurders dan rest is of ze op een gegeven moment de 

overstap moeten maken? 
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4 Impact-analyse van FinTech voor de pensioensector 

 

4.1 Opzet scenario-analyse 

In het voorgaande hebben we zowel de (macro) maatschappelijke en technologische trends als de 

specifieke (micro) technologische ontwikkelingen in de pensioensector benoemd. 

In deze paragraaf brengen we de analyses bij elkaar en onderzoeken de impact hiervan op de 

strategische keuzes die de verschillende instituties in de pensioensector kunnen of mogelijk zelfs 

moeten gaan maken. Hiervoor gebruiken we de volgende route: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Scenario’s 

We werken vier scenario’s voor de toekomst van FinTech in de pensioensector uit. Dit doen we aan de 

hand van twee assen. Enerzijds een as die, vooral aansluit op de beschreven maatschappelijke trends 

in paragraaf 3.1. Voor de discussies over het pensioenstelsel zien we de individualisering, en in 

hoeverre die doorzet als de belangrijkste maatschappelijke trend. Dit sluit ook aan bij de ‘super 

consumer’ uit de innovatietheorie.  

De andere as is vanuit de innovatietrends. Hier zien we het onderscheid tussen innovatie binnen en 

buiten organisaties. Zoals in hoofdstuk 3 beschreven is de vraag of de huidige pensioensector 

voldoende veranderkracht heeft om zelf te veranderen, of dat er disruptieve spelers op de markt 

zullen komen.  

 

 

Trends en 
ontwikkelingen 

• Individualisering van het stelsel 
• Wantrouwen in instituties  
• Vergrijzing 
• Onderliggende technologieën (blockchain, planning 

tools, AI, big data) 
• Flexibele en dynamische arbeidsmarkt 

Scenario's 

• Financiële planning voor de pensioendeelnemer 
• Massa-maatwerk  
• Integrale financiële planning door FinTechs  
• BigTechs beheersen de pensioenmarkt 

Impact op bestaande 
partijen (kansen en 

risico's) 

• Consument 
• Werkgever 
• Instituties in pensioensector 
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1) Individueel versus collectief 

Dit is een onderscheid dat voor veel ontwikkelingen in de pensioensector geldt. Het huidige stelsel is 

sterk collectief, met verplichte deelname en weinig keuzevrijheid. De maatschappelijke en politieke 

ontwikkeling is richting een individueler stelsel met meer keuzevrijheid. In een individueler stelsel is de 

verwachting dat de rol van FinTech groter zal zijn, omdat er meer rechtstreeks met de consument of 

werkgever wordt gecommuniceerd en er meer data gebruikt kan worden. Maar ook in een collectief 

stelsel kan er ruimte zijn voor FinTech. Zowel in de administratie, als eventueel ook bij 

beleggingskeuzes, bijvoorbeeld door gebruik van  kunstmatige intelligentie.   

 

2) Pensioen- versus tech-aanbieder 

Zorgt de adaptatie van FinTech voor een langzame verandering van het huidige systeem, of vindt er 

een disruptie plaats waardoor het huidige systeem en de huidige spelers zullen verdwijnen of minder 

relevant zullen worden? Zal de huidige pensioenaanbieder leidend blijven op het gebied van pensioen, 

wordt hij slechts de aanbieder van data aan de FinTech-sector, of verdwijnt hij helemaal?  

 

In onderstaand figuur staan de verschillende scenario’s bij de verschillende assen. Hierbij ligt het 

huidige stelsel linksboven. Een volledig disruptief scenario zou helemaal rechtsonder in het figuur 

liggen.  

 

 

 

In alle scenario’s zullen de meeste technologieën, zoals in paragraaf 3.2 genoemd, impact hebben. De 

mate van impact verschilt echter per scenario, daarom worden bij ieder scenario de technologieën 

met de meeste impact genoemd.   
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4.3 Structuur van het stelsel 

In het huidige stelstel is de (collectieve, verplichtgestelde) pensioenovereenkomst tussen werkgever 

en werknemer. Deze wordt ondergebracht bij een derde partij, de pensioenuitvoerder. Dit is een 

pensioenfonds, verzekeraar of PPI. Deze pensioenuitvoerder besteed vervolgens weer zaken uit bij zijn 

uitbestedingspartners: pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO), beleggers, ICT-leveranciers, etc. 

 

 

 

 

De verschillende scenario’s hebben effect op, of zijn het gevolg van veranderingen in de drie 

bovenstaande partijen.  

 

Het lijkt logisch dat FinTech in eerste instantie impact heeft op de uitbestedingspartners. Hierbij zijn 

twee mogelijkheden: ofwel FinTech wórdt de nieuwe uitbestedingspartner. Dit zorgt ervoor dat de 

oude uitbestedingspartners op een zijspoor komen te staan. De andere mogelijkheid is dat de huidige 

pensioenuitvoeringsorganisaties FinTech in hun bedrijfsmodel integreren en op deze manier 

pensioenuitvoerders goed blijven bedienen. 

 

De as van individueel/collectief zal meer impact hebben op de pensioenovereenkomst. Hier tussenin 

zit de pensioenuitvoerder, die van twee kanten door veranderingen geraakt wordt.  

 

4.4 Uitwerking scenario’s 

 

Scenario 1. Collectief bij de pensioenaanbieder: financiële planning voor de pensioendeelnemer 

Beschrijving:  

In dit scenario verandert er relatief weinig in pensioenland. Doordat het stelsel collectief met 

verplichtstelling blijft, zullen de huidige pensioenaanbieders blijven bestaan. Zij zullen wel 

technologische ontwikkelingen moeten omarmen om daarmee hun bestaande producten te 

ondersteunen. Op deze manier kunnen zij de kosten laag houden en hun bestaansrecht handhaven.  

 

Dit scenario biedt binnen het huidige stelsel de deelnemer meer kans om zijn eigen financiën te 

plannen. Dit zijn trends die nu al spelen (Toekomst Verkenner, blockchain) en zullen worden 

doorgezet. Dit scenario vraagt om aanpassing van de pensioenaanbieders, maar geen abrupte 

veranderingen. Meer om investeringen in een richting waar ze toch al heen gaan.  

 

Impact op consument:  

Deelnemers zullen veel gemakkelijker inzicht gaan krijgen in hun pensioensituatie. Een voorbeeld 

hiervan is nu al de Toekomst Verkenner van PGGM en PFZW. Ondanks dat het onderwerp pensioen 

voor velen tot een aantal jaren voor pensionering niet interessant is, kunnen deze ontwikkelingen het 

onderwerp wel toegankelijker maken, waardoor deelnemers ook actiever financiële beslissingen gaan 

Pensioenovereenkomst 
(werkgever/werknemer) 

Uitbestedingspartner 
(PUO/ICT/belegger) 

Pensioenuitvoerder 
(pensioenfonds/verzekeraar) 



23 
 

nemen. Verder kan pensioencommunicatie door big data veel persoonlijker worden met gerichte 

adviezen, waardoor pensioenfondsen dichter bij de deelnemers komen te staan.  

 

Werkgever: 

De werkgever gaat het vooral om gemak en ontzorging. Dat betreft in dit scenario vooral het 

gemakkelijker kunnen uitwisselen van gegevens.  

 

Instituties: 

Vele technologische ontwikkelingen zoals beschreven in paragraaf 3.2 kunnen er ook voor zorgen dat 

processen bij pensioenuitvoeringsorganisaties efficiënter gaan worden. Dit zal tot uitdrukking moeten 

komen in lagere kosten waardoor deelnemers meer pensioen overhouden. Ook wordt hierdoor het 

pensioen voor werkgevers goedkoper. Te verwachten zijn de volgende ontwikkelingen: 

 Administratie vrijwel volledig automatiseren via robotisering. 

 Klantcontact grotendeels automatisch via chatbots (kunstmatige intelligentie).  

 Efficiënt proces van gegevensuitwisseling met de toezichthouder. En efficiëntere verwerking 

hiervan bij de toezichthouder. Daardoor zullen gesprekken alleen nodig zijn op key 

onderwerpen als de beleggingen, integriteit en belangenafweging.  

 

Kansen/risico’s: 

Omdat dit scenario dicht bij het huidige stelsel ligt, zijn de risico’s vergelijkbaar met die van het huidige 

stelsel: in hoeverre is het houdbaar, is het niet te complex, is het wendbaar genoeg? 

De kansen zijn er wel: door FinTech in de administratie kunnen de kosten omlaag en de kwaliteit 

verbeterd. Door verbeterde gegevensuitwisseling krijgt de consument meer inzicht in zijn pensioen, en 

zou zo het vertrouwen versterkt kunnen worden. 

 

Acties: 

Dit scenario vraagt vooral om blijvend investeren in FinTech door de pensioenuitvoeringsorganisatie. 

De pensioenuitvoerder moet dit stimuleren en eisen van zijn partners.  

 

 

Scenario 2. Individueel bij de pensioenaanbieder: massa-maatwerk 

Beschrijving:  

De huidige ontwikkeling van individualisering van het stelsel zet door in dit scenario. Daarin houden de 

huidige pensioenaanbieders hun rol, maar weten ze door middel van FinTech wel de individuele 

deelnemer maatwerk te leveren. In een omgeving met blockchain, apps en big data kan de 

pensioenaanbieder binnen het collectieve product een individueel passend pensioen voor de 

deelnemer leveren.  

 

Impact op consument: 

In dit scenario krijgt de consument meer keuze. Dit betekent dat de zelfde trends als in het eerste 

scenario zichtbaar worden, maar dan met een deelnemer die wel kan kiezen. Maar uit onderzoek blijkt 
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dat het grootste deel van de deelnemers helemaal niet wil kiezen (Van Dalen en Henkens (2016)). 

Daarom is het in dit scenario belangrijk om door middel van FinTech te zorgen dat de deelnemer 

goede defaults en de voor hem relevante keuzes aangeboden krijgt. De vraag is dan ook of de 

consument een ‘super consumer’ of een ‘super default consumer’ zal worden. 

 

Werkgever: 

Bij verdere individualisering kunnen ook werkgevers meer keuzes maken. Hier is ook maatwerk 

mogelijk voor wat betreft de pensioenregeling en pensioenuitvoerder. Eventueel kan de werkgever de 

pensioenregeling gebruiken als gunstige arbeidsvoorwaarde.  

 

Instituties: 

Dit scenario is vooral van invloed op de kant van het contract. In plaats van collectief zal de macht 

meer bij de consument komen te liggen. Maatwerk betekent dat de pensioenuitvoerder en zijn 

uitbestedingspartners voorbereid moeten zijn op direct contact met de consument. De belangrijkste 

technologieën (uit paragraaf 3.2) zijn in dit scenario integrale financiële planning en big data. 

 

Kansen en risico’s: 

Massa-maatwerk kan in eerste instantie een stuk complexer zijn dan de huidige collectiviteit. Door 

toepassing van technologieën op het gebied van data en blockchain zouden goede defaults, gericht op 

de specifieke situatie van de deelnemer ingericht kunnen worden.  

Ook vraagt de zorgplicht om goede defaults. Als de deelnemer keuze krijgt, bestaat het risico dat hij 

keuzes gaat maken die niet passen bij zijn situatie. Een individueler stelsel zal meer aansluiten bij de 

maatschappelijke trend van individualisering en een flexibelere arbeidsmarkt. Door FinTech wordt het 

mogelijk om dit te combineren met een wendbaar, goedkoop en consumentvriendelijk stelsel. 

 

Acties: 

In dit scenario investeren bestaande pensioenuitvoerder en hun uitvoeringsorganisaties sterk in 

FinTech. Zowel op het gebied van administratie, communicatie als beleggingen. Het massa-maatwerk 

vraagt om investeringen in data analytics en in (mobiele) applicaties. Ook is de binding met de 

consument/deelnemer belangrijk. Om de transformatie naar FinTech-organisatie te bereiken, moeten 

de partijen zorgen voor een wendbaardere organisatie en een eenvoudigere pensioenregeling.  

 

 

Scenario 3. Collectief bij de FinTech-aanbieder: integrale financiële planning door FinTechs 

Beschrijving: 

Het collectief contract blijft bestaan. Dit scenario ligt vooral aan de kant van de pensioenuitvoering.  Er 

blijft een verplichtstelling bestaan, waardoor de risico’s gedeeld blijven worden. Maar er treden IT-

bedrijven toe tot de pensioenmarkt. Zij leveren integrale financiële planning aan de consument. 

Pensioen is daar een deel van. De pensioenuitvoerder wordt daardoor meer een speler op de 

achtergrond, die vooral de risicodeling en verplichtstelling organiseert. Hij levert zijn data aan de 
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FinTech-aanbieder, die deze integreert met andere financiële data van de consument. Op deze manier 

wordt pensioen onderdeel van de integrale financiële planning van de consument. 

 

Impact op de consument: 

De consument krijgt in dit scenario vooral inzicht in zijn pensioensituatie. Dit zal hij kunnen 

combineren met overige gegevens. Dit blijft vooral bij inzicht, omdat het een collectief stelsel blijft. 

Wel kan de consument de pensioenkeuzes die hij heeft beter maken en kan hij de overige financiële 

keuzes beter afstemmen op zijn pensioen.  

 

Werkgever: 

In een collectief scenario zal ook de werkgever meer met FinTech communiceren. Zowel in de 

gegevensaanlevering, als in het totale arbeidsvoorwaardenpakket dat hij combineert in één applicatie.  

 

Instituties: 

De huidige pensioenuitvoeringsorganisaties hebben in dit scenario een beperkte of geen rol in de 

pensioenadministratie. De pensioenuitvoerder administreert het contract in blockchain (of een andere 

generieke technologie) en stelt die data beschikbaar aan nieuwe uitvoeringspartners in de FinTech-

sector. Dit vraagt om standaardisatie van de pensioenadministratie.  

De belangrijkste technologieën (uit paragraaf 3.2) zijn in dit scenario blockchain en integrale financiële 

planning. 

 

Kansen en risico’s: 

In dit scenario liggen er grote risico’s op het gebied van privacy en zorgplicht. Deze risico’s zijn groter 

dan in scenario 2, omdat de data via externe partijen worden aangeboden. Dit betekent dat wanneer 

persoonsgegevens met (externe) FinTech-aanbieders gedeeld worden, eventueel in de cloud, er 

duidelijkheid moet zijn over wie de eigenaar is, wie er voor verantwoordelijk is en wie het kan wijzigen. 

En waar ligt de zorgplicht: is de pensioenaanbieder de partij die zorgplicht heeft, of de tech-aanbieder?  

Door FinTech kunnen pensioenaanbieders gedwongen worden hun regelingen in een uniform format 

te administreren. Dit zou kunnen leiden tot een  minder complexe regeling, die goedkoper en 

beheersbaarder geadministreerd kan worden. Omdat de pensioenuitvoerder minder zichtbaar wordt, 

kan zijn toegevoegde waarde ter discussie gesteld worden. Ook is hier het risico dat de minder digitaal 

geletterde consument wél verplicht mee moet doen, maar geen invloed op zijn data heeft.  

 

Acties: 

In dit scenario moet de pensioenuitvoerder actie ondernemen om zijn regeling eenvoudiger te maken. 

Ook is een duidelijk beleid voor het delen van data beschikbaar. Dit geldt zowel praktisch (hoe delen 

we) als juridisch (gegevensbescherming, privacy). Het delen van data met de buitenwereld vraagt om 

wendbaarheid: kan de pensioenaanbieder zich aanpassen aan een constant snel veranderende wereld.  

Vanuit het toezicht moeten de bovengenoemde risico’s geadresseerd worden. Bijvoorbeeld de 

vormgeving van het toezicht op nu buiten het toezicht staande FinTech-bedrijven en -technieken.  
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Scenario 4. Individueel bij de FinTech-aanbieder: BigTechs beheersen de pensioenmarkt 

Beschrijving: 

Dit is een volledig individueel stelsel waarbij de FinTech-aanbieder ook pensioenaanbieder wordt: 

Google Pension of Amazon Income. Deze tech-bedrijven zullen de sector overnemen zoals ze eerder 

andere sectoren hebben overgenomen. Op basis van data kunnen ze de consument verleiden om 

individueel bij hen een pensioen af te sluiten, dat op maat gemaakt is. De rol van de huidige 

pensioenaanbieder is uitgespeeld, hoogstens kan hij nog een belegger zijn van de door de FinTech 

verzamelde gelden. De producten zullen vooral DC zijn, waarbij er geen solidariteit meer in het stelsel 

zit, hoogstens wat risicodeling door middel van verzekeringen.  

 

Impact op de consument: 

Door nieuwe technologie zal het pensioen goedkoper worden en zal de consument in eerste instantie 

het gevoel hebben iets te kiezen te hebben. Hierbij is wel de vraag in hoeverre hij iets te kiezen heeft, 

of dat de FinTech-aanbieder stuurt naar de gewenste default.  

Concurrentie zou er zo toe kunnen leiden dat pensioen goedkoper wordt, maar er kunnen ook 

monopolies of hoge marketingkosten ontstaan, die dit weer teniet kunnen doen.  

 

Werkgever: 

In dit scenario zal de werkgever mogelijk samen met zijn werknemers kiezen voor de beste aanbieder 

van pensioen. De aanlevering van gegevens zal gestandaardiseerd worden. Of de werkgever in een 

dusdanig individueel scenario nog echt een substantiële rol speelt, valt te bezien.  

 

Instituties: 

De huidige pensioenuitvoerder wordt in dit scenario van twee kanten aangevallen: het contract wordt 

individueler en FinTech neemt de uitvoering op zich. De vraag is hoe de pensioenuitvoerder relevant 

kan blijven, anders dan als belegger of partner van de FinTech.  

Dit is het ultieme FinTech-scenario. Alle mogelijke technologieën uit paragraaf 3.2 zullen hierin impact 

hebben.  

 

Kansen en risico’s: 

Dit is de ultieme FinTech-wereld. De verschillende risico’s die bijvoorbeeld de OECD (2017) noemt zijn 

er allemaal: gegevensbeveiliging, privacy, zorgplicht, en discontinuïteitsrisico van de FinTech-

aanbieder.  

De kansen liggen in de combinatie door FinTech van verschillende bronnen van gegevens van de 

consument. Ook kunnen de kosten lager worden door concurrentie en technologische vernieuwing. 

Een risico is wel het ontstaan van monopolies of hoge marketingkosten.  

 

Acties: 

In dit scenario moeten huidige pensioenaanbieders vrezen voor hun voortbestaan. Om hierop 

voorbereid te zijn, moet er nu al de samenwerking met FinTechs gezocht worden, om te zorgen dat de 
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pensioenuitvoerder zélf een FinTech wordt. Dit vraagt om een radicale verandering van de strategie. 

Niet meer de logge, risicomijdende besluitvorming van een pensioenfonds, maar een wendbare start-

up cultuur. Net als in het vorige scenario zou hier de complexiteit van de administratie sterk 

verminderd moeten worden, om zo de data, in het belang van de consument te delen met FinTechs.  

Dit is het meest disruptieve scenario, dat voor de huidige pensioenaanbieders uiterst onwenselijk lijkt.   
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In dit paper is gezocht naar een antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

 

Hoe helpt FinTech (of PensTech) deelnemers en werkgevers bij het realiseren van hun 

pensioentoekomst, en wat zijn de implicaties voor de huidige pensioenaanbieders? 

 

Dit is gedaan door te kijken naar het verandervermogen van organisaties in de pensioensector, 

maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen. Deze leiden tot vier verschillende 

scenario’s waarin is bekeken wat de impact is op consumenten, werkgevers en instituties. Uit de 

inzichten die daaruit naar voren komen, beantwoorden wij de onderzoeksvragen: 

 

1. Hoe helpt FinTech deelnemers en werkgevers bij het realiseren van hun pensioentoekomst?  

Deelnemers en werkgevers profiteren in ieder scenario van meer inzicht in hun financiële situatie en 

dalende kosten door hogere efficiëntie. Als collectieve contracten blijven bestaan, zullen deelnemers 

nog steeds meer inzicht krijgen in hun pensioen- en algehele financiële situatie via gepersonaliseerde 

financiële planners. En de werkgever zal een rol spelen in het tot stand brengen van het 

pensioencontract.  

In het geval het contract meer individueel wordt, zullen deelnemers ook nog optimale (beleggings-) 

keuzes voorgeschoteld krijgen waarbij de vrijheid bestaat om te kiezen. In dit geval zal de rol van de 

werkgever meer gericht zijn op financiële bijdragen en als tussenpersoon tussen pensioenaanbieders 

en deelnemers.  

Met andere woorden, deelnemers krijgen meer inzicht en lagere kosten waardoor de 

pensioentoekomst voor ieder individu verder wordt geoptimaliseerd. De rol van de werkgever zal 

afhangen van het contract, maar op termijn waarschijnlijk minder worden.    

 

2. Wat zijn de implicaties voor de huidige pensioenaanbieders? En wat moet u nu doen als 

pensioenfondsbestuurder? 

FinTech is here to stay en de implicaties voor de huidige pensioenaanbieders zijn groot. Ongeacht 

volgens welk scenario het pensioenstelsel zich zal ontwikkelen, moeten pensioenfondsbestuurders nu 

beginnen met: 

1.       Onderkennen dat de uitvoeringsorganisatie van de toekomst een FinTech gedreven speler is. 

Zij moeten de bestaande uitvoeringsorganisatie dus aansporen mee te gaan met alle 

ontwikkelingen. En als dit niet snel genoeg gaat, moeten zij zich nu al openstellen voor de stap 

naar een nieuwe FinTech gedreven uitvoerder. 

2.      Regelingen versimpelen. Het versimpelen van de regelingen zal helpen om eenvoudiger te 

kunnen overstappen naar andere uitvoerders. En het zal uitvoerders ook helpen om de data 

makkelijker te ontsluiten naar deelnemers. Dit is noodzakelijk om als pensioenfonds zelf 

toegevoegde waarde te leveren als tussenpersoon tussen regeling, uitvoeringsorganisatie en 

deelnemer. 

3.    Wendbaar worden. Om mee te gaan in de stroom van innovatie, moeten bestaande partijen 

wendbaar zijn. Het versimpelen van regelingen helpt daarbij, maar bijvoorbeeld ook een meer 
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agile manier van werken en het aannemen van mensen als bestuurder met andere, meer 

technisch gedreven competenties dan traditioneel al vertegenwoordigd zijn.  

4.      Administraties openen. Net als de PSD2 richtlijn voor banken zal dit derde partijen in staat 

stellen om te innoveren op basis van de pensioendata van klanten. FinTech-partijen kunnen 

data van een deelnemer bij verschillende fondsen eenvoudig aan elkaar knopen. Ook dit zal er 

voor zorgen dat het pensioenfonds een enabler is van innovatie en via de uitvoering van de 

regeling (ongeacht of die verplicht collectief of vrijwillig bij het pensioenfonds loopt) relevant 

blijft. 

 

Pensioenfondsen en uitvoerders doen er goed aan om voldoende aandacht en middelen te besteden 

aan de snelle technologische ontwikkelingen. Ook in deze tijd van voortdurende kostendruk is dat van 

groot belang. Lange termijn denken vereist het agenderen van FinTech op de bestuursagenda, het 

experimenteren en testen met nieuwe technologische oplossingen (zowel intern als bij de 

uitbestedingsrelaties) en het vroegtijdig betrekken van deelnemers bij nieuwe ideeën. 

 

Dit geldt ook voor de toezichthouder. Om goed toezicht te kunnen blijven houden op een 

veranderende pensioensector en nieuwe partijen, is het noodzakelijk als toezichthouder mee te 

veranderen.  

 

Kortom, voldoende aanpassingsvermogen (wendbaarheid) en het hanteren van een visie en strategie 

ten aanzien van nieuwe technologieën zijn voor alle partijen in de pensioensector essentieel om 

relevant te blijven. 
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