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Het Pensioenakkoord 
in Vogelvlucht 
 

Het nieuwe Pensioenakkoord gaat voor grote wijzigingen 

zorgen in de pensioensector. Het pensioenstelsel wordt 

significant anders, nieuwe wetgeving gaat zorgen voor 

verplichte wijzigingen in zowel pensioenregelingen als de 

uitvoering daarvan, met in de communicatie veel meer 

aandacht voor risico’s en onzekerheden. 

 

Aandachtspunten voor u 
Doel van het Pensioenakkoord is om pensioenen transparanter en persoonlijker te maken. Er wordt een 

einde gemaakt aan de (schijn)zekerheid van pensioen: pensioenaanspraken zijn niet meer 

gegarandeerd maar rechtstreeks afhankelijk van het opgebouwde kapitaal. Ingrijpende wijzigingen 

waardoor al jaren bekende - maar nog steeds complexe - termen als dekkingsgraad en rekenrente zelfs 

gaan verdwijnen. De huidige pensioenregelingen verdwijnen en gaan plaatsmaken voor het nieuwe 

pensioencontract of de verbeterde premieregeling. Pensioenfondsen en -uitvoerders staan voor de 

uitdagende taak om begrijpelijk aan deelnemers uit te leggen wat de nieuwe pensioenregeling voor hen 

persoonlijk betekent. 

 

Naast de overgang naar een nieuwe pensioenregeling zijn er nog andere onderwerpen uit het 

Pensioenakkoord relevant: 

 

• Aanpassing van het nabestaandenpensioen: eenvoudiger en uniformer; 

• Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd; 

• Mogelijkheid om maximaal 10% van pensioen op te nemen op pensioendatum;   
• Vervroegd uitreden wordt mogelijk zonder dat werkgever daar fiscaal voor belast wordt (RVU). 
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De belangrijke tijdpunten op een rij 
 

Wat nu? 
De meest ingrijpende wijziging zal de verplichting zijn om over te stappen naar ofwel het nieuwe 

pensioencontract ofwel de verbeterde premieregeling. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten uitvoerders hun 

pensioenregeling hebben aangepast. Dit lijkt nog ver weg, maar in de aanloop daartoe zijn er 

verschillende onderwerpen waar uitvoerders mee aan de slag moeten. Zo zullen uitvoerders onderzoek 

moeten doen wat het Pensioenakkoord voor hen betekent, naar welke regeling ze overstappen en wat 

daar allemaal bij komt kijken. Dat gaat zowel over het uitdenken van de nieuwe regeling, de wijze 

waarop deze geadministreerd gaat worden, de wijze waarop deze doorgerekend kan worden, en de 

wijze waarop de communicatie erover kan worden ingericht.  

 

ActuIT ondersteunt u op diverse fronten bij deze werkzaamheden. Zowel bij de onderzoeksfase waarin 

u de impact van verschillende keuzes in de nieuwe regeling wilt zien voor uw deelnemers, als bij de 

transitiefase waarin u uw deelnemers de gevolgen van de nieuwe regeling wilt laten zien, als bij de 

uitvoerende fase waarbij de regeling van kracht is gegaan en u uw deelnemers ten allen tijde wilt 

informeren over hun pensioen. Inzicht hierbij in risico’s en onzekerheden is erg belangrijk. 

 

 

 

 

 
 

 

5 juni 2019 
Kabinet, werkgevers en vakbonden bereiken Pensioenakkoord 

 

1 januari 2021 
RVU en Verlofsparen in werking getreden 

 

1 januari 2023 
Wet- en regelgeving van kracht die overgang naar nieuwe  

contract mogelijk maakt 

 

1 januari 2023 
Ingangsdatum afkoop 10% ineens 

 

1 januari 2024 
Uiterlijke datum waarbij werkgevers/sociale partners  

overeenstemming over nieuwe  regeling moeten hebben 

 

1 januari 2027 
Uiterlijke datum waarop pensioenuitvoerders hun  

pensioenregeling moeten hebben aangepast 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzicht in 
onzekerheid. 
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Onze visie 
 

De overgang naar de nieuwe contractvormen maakt een 

nieuwe manier van communiceren nóg belangrijker dan 

deze  al was. 

 

 

Ook in de huidige DB-regelingen geldt dat de hoogte van pensioenen onzeker is. Deelnemers ervaren 

een zekerheid van aanspraken, die er in werkelijkheid niet is. Ook in DB-regelingen hangen de 

uiteindelijke pensioenen af van economie-gerelateerde elementen als rente en rendement. Deze 

onzekerheid is in de afgelopen jaren hard aan het licht gekomen met de pensioenkortingen die hebben 

plaatsgevonden. Maar ook jarenlange achterblijvende indexaties zijn een uiting hiervan, met grote 

gevolgen zonder dat daar altijd veel aandacht voor is geweest. 

 

Onder het Pensioenakkoord is deze schijnzekerheid niet meer mogelijk. Er is een directer verband 

tussen economie en pensioenopbouw. In de nieuwe pensioenregelingen bouwen deelnemers een 

eigen “pensioenpot” op. Het is onzeker hoeveel kapitaal er wordt opgebouwd, en het is onzeker 

hoeveel levenslang pensioen ermee behaald kan worden. 

 

Deze onzekerheid zal aan de deelnemers uitgelegd 

moeten worden. Financiële zekerheid na de 

toekomstige pensionering is wat iedere werknemer 

graag zou willen, maar die zekerheid is er niet. We 

zullen uit moeten leggen wat iemand aan pensioen 

kan verwachten, en wat de spreiding en de risico’s 

zijn die ermee gepaard gaan. Eén uitkomst is niet 

meer voldoende. Zelfs niet eens mogelijk. 

 

Inzicht in het grote geheel 
Met deze toegenomen weergave van onzekerheid 

ontstaat als vanzelf ook een grotere behoefte aan 

het totale plaatje. Want hoe erg ís het voor een 

deelnemer als het pessimistische scenario uitkomt? 

Kan hij dat opvangen vanwege lagere toekomstige 

lasten, of opgebouwd vermogen? Of moet meer 

zekerheid ingebouwd worden door bijvoorbeeld 

langer te blijven werken? 

 

Een weergave van het pensioen bij het betreffende 

pensioenfonds is niet meer voldoende. Een 

deelnemer heeft een totaaloverzicht nodig om 

afgewogen keuzes te kunnen maken. 

 

Hoe leg je een onzeker pensioen uit? 
Een grote communicatie-uitdaging vanuit het 

Pensioenakkoord zal zijn om de veel transparantere 

onzekerheid die er straks met de nieuwe regelingen 

zal zijn ook begrijpelijk aan de deelnemers uit te 

leggen. 

 

Communicatie over pensioen is al decennialang 

een heet hangijzer. Mensen begrijpen hun pensioen 

niet, interesseren zich er niet voor, of allebei. 
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Uw communicatie-uitdaging begint nu al 
 

2027 is nog ver weg, maar de transitie naar het nieuwe stelsel is een proces waarin 

de deelnemer langzaam meegenomen zal moeten worden.  

 

Naar onze mening is het belangrijk om deelnemers nu al kennis te laten maken met 

de onzekerheid die straks zoveel sterker terug zal komen in zijn of haar nieuwe 

pensioenregeling. Door nu al helder te zijn over de onzekerheid die ook met het 

huidige pensioen samenhangt, zal er later meer begrip zijn over de onzekerheid in de 

nieuwe situatie. 

Het pensioenstelsel wordt nu transparanter, maar tegelijkertijd is er ook niet meer één verwachte 

pensioenuitkering die kan worden gecommuniceerd. Wat is de beste manier om de moeilijk bereikbare 

deelnemer dit toch begrijpelijk uit te leggen? 

 

Naar onze mening is er geen “beste manier” om te communiceren. Verschillende deelnemers hebben 

namelijk verschillende communicatie behoeftes. Bijvoorbeeld afhankelijk van de kennis, interesse of 

fase in hun leven. Een oudere deelnemer die dicht bij zijn pensioen zit heeft bijvoorbeeld andere 

informatie nodig dan een jonge deelnemer. Communicatie is ook afhankelijk van het type fonds. Voor 

een fonds in de financiële sector zal de communicatie anders zijn dan bijvoorbeeld een fonds in de 

zware industrie. 

 

Onze visie is dan ook altijd geweest dat wij álle gewenste communicatiemiddelen mogelijk maken, 

zodat per deelnemer en per situatie de juiste vorm gehanteerd kan worden. Ook voor het 

Pensioenakkoord ontwikkelen we daarom een palet aan mogelijkheden. Zodat we elk fonds kunnen 

helpen op de manier die het beste bij het fonds past. 

 
 

 

Ontdek meer! 

Bezoek actuit.nl 

Of contact Joost van de Ven 
joost.van.de.ven@actuit.nl 

https://www.actuit.nl/
mailto:joost.van.de.ven@actuit.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles in huis om 
u te helpen. 
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Onze mogelijkheden 
 

ActuIT kan elke klant met elke reken- of 

communicatiewens helpen. Dat betekent dat wij op elk 

vlak maatwerk kunnen leveren, en in veel gevallen 

bouwen wij daarbij een applicatie zoals die door 

opdrachtgevers gewenst is. Om onze klanten te 

ontzorgen bieden wij echter ook pakket-oplossingen aan 

waarmee direct aan wettelijke eisen of wensen uit de 

markt voldaan kan worden. 

 

Alles in huis om u te helpen 
Een voorbeeld van een pakket-oplossing is de URM-Dienst die wij reeds een aantal jaar aanbieden en 

waarmee onze klanten aan de URM-verplichtingen kunnen voldoen. Ook voor het Pensioenakkoord 

ontwikkelen wij oplossingen waarmee wij pensioenuitvoerders ondersteunen. Ondersteuning tijdens 

verschillende fases in de overgang naar de nieuwe pensioenregeling (onderzoeksfase, transitiefase, 

uitvoerende fase) en ondersteuning op verschillende gebieden (rekentechnisch, communicatie, 

hosting). We lichten graag de volgende vier concrete oplossingen toe waarmee wij u in het gehele 

traject van dienst kunnen zijn: 

 

• Projection Engine 

• Vergelijkingstool 

• Perspectief 

• Communicatie over risico’s 
 

   Projection Engine 
Onder het nieuwe Pensioenakkoord is rekenen met 

scenario’s de norm. Ons softwarepakket Futurama 

biedt de krachtige rekenengine die vereist is om aan  

de performance-uitdagingen die hiermee gepaard 

gaan te voldoen. Met onze jarenlange ervaring met 

DC-berekeningen en met de Uniforme 

Rekenmethodiek heeft onze software zich 

ruimschoots bewezen in de praktijk. Daarbij hebben 

we altijd de gestelde eisen betreffende performance 

kunnen halen. We zijn in staat om op individueel 

deelnemer niveau duizenden scenario’s door te 

rekenen binnen een seconde. 

 

Voor de URM-berekeningen hebben we al een in (door onszelf in de cloud gehoste) service waarmee 

de verplichte scenarioberekeningen uitgevoerd kunnen worden. Deze dienst wordt al ten behoeve van 

meer dan anderhalf miljoen deelnemers ingezet om periodiek duizenden scenario’s door te rekenen. 

Ten behoeve van het Pensioenakkoord breiden wij deze dienst uit naar een generieke oplossing 

waarmee DC-producten kunnen worden doorgerekend. 

 

Met deze generieke oplossing kunnen we pensioenuitvoerders zowel in het voorstadium als in de 

daadwerkelijke uitvoering helpen. De rekenengine maakt het mogelijk om complete regelingen door te 

rekenen en daarmee de gevolgen van een regelingswijziging te kwantificeren. Daarnaast is de 

rekenengine in de daadwerkelijke implementatie aan te roepen vanuit de backoffice van het fonds, en 

kan het zowel voor administratie- als communicatiedoeleinden gebruikt worden. 
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   Vergelijkingstool 
Met onze vergelijkingstool kunt u heel gemakkelijk de effecten op uw deelnemerspopulatie zien van 

verschillende pensioenregelingen. Zo kunt u uw oude regeling met uw beoogde nieuwe regeling 

vergelijken en de (verplichte!) impact van de overgang bepalen. Of u kunt verschillende nieuwe 

regelingen met elkaar vergelijken om te bepalen welke het beste bij uw fonds past.  

De vergelijkingstool rekent de totale impact op uw gehele deelnemersbestand door, of bijvoorbeeld per 

leeftijdscohort. Zo kunt u op elk niveau inzicht krijgen van de effecten die bepaalde 

parameterwijzigingen met zich meebrengen. De vergelijkingstool maakt gebruik van de eerder 

genoemde Projection Engine. Hiermee gebruikt u dezelfde rekenregels dus voor verschillende 

doeleinden. 

 

Individuele vergelijking 
Daarnaast kan ook op individuele basis een vergelijking worden gemaakt.  

Wanneer u als fonds overgaat naar een nieuwe pensioenregeling, dan vereist dit uiteraard een 

gedegen uitleg aan uw deelnemers. Zeker als de overgang van DB naar DC gaat zult u uw deelnemers 

mee willen nemen in wat deze overgang voor hen betekent.  

Het eerste wat deelnemers uiteraard willen weten is wat de hoogte van hun pensioen zal zijn in de 

nieuwe regeling ten opzichte van de oude regeling. In de vergelijkingstool worden de verschillen 

uiteengezet, met uiteraard een uitleg hoe de resultaten ook daadwerkelijk te vergelijken zijn. 

 

   Perspectief 
Met het nieuwe Pensioenakkoord wordt het nog 

belangrijker om deelnemers inzicht in hun totale 

financiële toekomstverwachting te geven. De 

scenario-afhankelijke pensioenindicatie betekent 

voor deelnemers dat zij inzicht zullen willen hebben 

in hoeverre de risico's zich verhouden tot hun 

verwachte toekomstige uitgaven. Daarbij dienen dan 

ook overige componenten zoals de inkomsten en 

pensioenen van de partner en geprognosticeerde 

vermogens meegenomen te worden. 

 

Voor dit doel ontwikkelden wij reeds onze product 

Perspectief. De oplossing om deelnemers inzicht in 

hun totale financiële situatie te geven. Perspectief 

kan als op zichzelf staande applicatie ingezet worden, maar ook geïntegreerd worden binnen uw 

bestaande MijnOmgeving of pensioenplanner. 

 

Wilt u meer weten over de uitgebreide mogelijkheden van Perspectief? Neem dan contact met ons op. 

 

   Communicatie over risico’s 
Naar onze mening is goede communicatie over de 

risico's en onzekerheden die samenhangen met een 

(nieuwe) pensioenregeling de belangrijkste 

communicatie-uitdaging die uitgaat vanuit het nieuwe 

Pensioenakkoord. Een universele oplossing hiervoor 

bestaat niet: voor elke doelgroep past weer een 

andere uitleg beter. 

 

We hebben daarom specifieke UI-/UX-expertise in 

huis gehaald waarmee we verschillende visuele en 

dynamische weergave-mogelijkheden hebben ontwikkeld om het “nieuwe pensioen” op een goede 

manier aan deelnemers uit te leggen. 

 

 Geïnteresseerd? Wij lichten onze ideeën graag in een presentatie toe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze 
oplossingen 
werken. 
Probleemloos. 
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Onze ervaring 
 

ActuIT is in 2002 opgericht en heeft zich sindsdien 

bewezen als een jarenlange marktleider en voorloper op 

het gebied van digitale pensioencommunicatie. 

 

Brede dienstverlener in pensioencommunicatie 
Met ons team staan wij de grootste pensioenfondsen en -uitvoerders van Nederland bij in hun digitale 

dienstverlening. Dat wij dat met een relatief kleine organisatie al jaren onafgebroken mogen doen in de 

dynamische immer veranderlijke pensioenwereld is het beste bewijs dat: 

 

• Onze oplossingen werken. 
En belangrijk: zonder problemen werken. Onze oplossingen zijn altijd weldoordacht en volledig, met 

een snelle time-to-market. Geen langdurige implementatieprocessen, maar een oplossing die staat als 

een huis. 
• Veiligheid en betrouwbaarheid vanzelfsprekend zijn. 
Met vertrouwelijke data werken vereist de grootste zorgvuldigheid op het gebied van beveiliging. Fouten 

kunnen niet worden gepermitteerd. 
• Actuele wensen en verplichtingen tijdig worden gerealiseerd. 
Nieuwe wettelijke verplichtingen, technologische innovatie, nieuwe layout-trends, ActuIT loopt altijd 

voorop met elke relevante ontwikkeling. Als je in de altijd veranderende pensioenwereld niet vooruit 

denkt, loop je altijd achter. 
• Een brug nooit te ver is. 
Wij zijn er trots op nog nooit een ontevreden vertrokken klant te hebben gehad. Onze generieke aanpak 

en ons flexibele softwarepakket zorgen voor mogelijkheden die standaardpakketten vaak niet kunnen 

bieden. Ook binnen onze pakket-oplossingen is er altijd ruimte voor maatwerk. 
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In de jaren sinds onze oprichting is ActuIT uitgegroeid van een leverancier van pensioenplanners tot 

een brede dienstverlener in pensioencommunicatie. We hebben ruime ervaring met allerlei 

ontwikkelingen die nu ook in het kader van het Pensioenakkoord spelen, zo ontwikkelen we al jaren 

rekenkundige oplossingen voor het doorrekenen van grote aantallen scenario’s ten behoeve van 

diverse type pensioenregelingen. 

 

In onderstaand overzicht geven we een bloemlezing van allerlei functionaliteiten die ook de 

verplichtingen die voortvloeien uit het Pensioenakkoord kunnen raken, zijdelings of direct. 

 
 

 

   Scenariorekenen 
Veel van onze klanten hebben DC-regelingen, volledig of hybride. Bij de ontwikkeling van ons 

softwarepakket Futurama is het werken met grote datasets altijd een belangrijk speerpunt geweest. 

Futurama zorgt voor een optimale performance en is daarbij volledig schaalbaar, zodat via parallelle 

sessies ook enorme deelnemersbestanden in relatief korte tijd kunnen worden doorgerekend. 

 

De ervaring van ActuIT met DC-rekenen gaat terug naar de meest eenvoudige berekeningen waarbij 

enkel drie vaste rendementspercentages werden meegenomen als scenario’s voor de 

kapitaalontwikkeling. Vele klanten hebben echter al jaren geleden de overstap gemaakt naar het 

werken met eigen datasets waarin vele economische scenario’s moeten worden doorgerekend. ActuIT 

heeft altijd aan alle performance-voorwaarden kunnen voldoen, en de steeds hogere eisen die aan 

zowel snelheid als de omvang van datasets worden gesteld hebben mede gezorgd voor de meest 

optimale ontwikkeling van Futurama als rekenpakket.  

 

Inmiddels zijn alle pensioenfondsen (DC én DB) verplicht om URM-berekeningen uit te voeren. De door 

DNB beschikbaar gestelde datasets van duizenden scenario’s worden door onze klanten – waaronder 

fondsen met miljoenen deelnemers – met Futurama doorgerekend. 

 

Het beste bewijs van onze goede performance is dat wij ook in webapplicaties zelf de URM-

berekeningen live uitvoeren. Terwijl op de achtergrond duizenden scenario’s on the fly worden 

doorgerekend, ervaart de gebruiker nauwelijks een bijzondere laadtijd. 

 
 

 

   Pensioenportalen 
Waar we vroeger met name op pensioenplanners gericht waren, daar ligt onze focus nu op complete 

pensioenportalen. Veilige MijnOmgevingen, waar een deelnemer al zijn persoonlijke informatie in kan 

zien. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld naar de pensioenplanner gaan, hun UPO’s downloaden of een 

aanvraagformulier opvragen. Er kan gekoppeld worden aan elk administratiesysteem.  

 

Onze pensioenportalen worden altijd op maat gemaakt. Elk pensioenfonds heeft haar eigen wensen, 

regelingen en infrastructuren. Voor al onze klanten wordt het portaal exact in de gewenste huisstijl 

ingericht, zodat deze ook volledig past binnen de eigen publieke website. Dat zorgt ervoor dat al onze 

pensioenportalen uniek zijn.  

 
 

 

   Serviceportalen 
Veel van onze portalen hebben ook een interne versie waarin medewerkers van een fonds kunnen 

inloggen. Zo kunnen bijvoorbeeld helpdeskmedewerkers aan de telefoon een deelnemer direct helpen 

met hun persoonlijke situatie. Uiteraard gebeurt dat op veilige wijze. 

In deze interne versies kan extra functionaliteit beschikbaar worden gesteld, zoals bijvoorbeeld het 

direct genereren van gepersonaliseerde brieven of aanvraagformulieren, of een onderwaterscherm 

waarin de achterliggende berekening van een pensioenbedrag kan worden ingezien. 
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   Profielwijzers 
Met het nieuwe pensioenakkoord wordt het nog belangrijker dat deelnemers zich bewust zijn van de 

onzekerheden die er binnen hun pensioenregeling zijn, en afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de gekozen 

beleggingsmix. Wij ontwikkelen profielwijzers waarmee de risicobereidheid van een deelnemer getoetst 

kan worden, aan de hand van vragen naar zijn persoonlijke voorkeuren in het nemen van risico’s. Het 

vastgestelde profiel kan direct aan het pensioenfonds worden doorgegeven. 

 
 

 

   Hosting 
ActuIT heeft een eigen hosting-omgeving, die voldoet aan de strengste eisen op het gebied van 

veiligheid en continuïteit. We hosten applicaties waarop met DigiD ingelogd kan worden, en de 

omgeving wordt daarom jaarlijks getoetst op de strikte veiligheidsnormen die de overheid daarvoor 

stelt. Naast een eigen hosting omgeving bieden we ook cloud hosting aan. Een voorbeeld hiervan is 

onze URM-Dienst die we in de cloud hosten voor onze klanten. Ook op dit vlak zien we verschillen bij 

onze klanten. Er zijn klanten die een duidelijke cloud strategie hebben. Andere klanten hebben deze 

behoefte weer niet, maar willen wel ontzorgd worden op het gebied van hosting. 

 
 

 

   Customer journeys 
Pensioen is complexe materie. Klantreizen of customer journeys zijn een goede manier om ervoor te 

zorgen dat een optimale klantervaring kan worden gerealiseerd. Bij life-events als indiensttreding, 

verhuizen, trouwen of pensioneren kan een gebruiker aan de hand worden genomen en wordt 

stapsgewijs de voor hem of haar relevante info aangeboden, waarbij in beeld wordt gehouden of deze 

informatie duidelijk is of extra toelichting verdient. 

 
 

 

   Straight Through Processing (STP) 
Ook in de pensioenwereld wordt gelukkig meer en meer aan STP-processen gedaan. Futurama kan 

zowel koppelen aan elk administratiesysteem, als output genereren op elke gewenste manier, en is dus 

bij uitstek geschikt voor de inrichting van STP-processen. Zo faciliteren wij dat gebruikers van 

applicaties gemaakte wijzigingen of keuzes direct door kunnen geven aan het pensioenfonds, uiteraard 

op een veilige manier door bijvoorbeeld te ondertekenen met DigiD, al dan niet met partner. 

 
 

 

   Opslaan van gegevens 
Belangrijk onderdeel van ons softwarepakket Futurama is Vision, ons databeheersysteem. Met Vision 

kan privacygevoelige data veilig opgeslagen en beheerd worden. We gebruiken Vision op onze eigen 

hosting-omgeving voor de veilige omgang met gegevens, maar Vision wordt door klanten ook op hun 

eigen omgeving gebruikt.  

Niet alleen de brongegevens voor webapplicaties kunnen veilig door de klant worden opgeslagen, ook 

gebruikers kunnen in staat gesteld worden om veilig gegevens op te slaan of door te geven. 

Bijvoorbeeld het doorgeven van een mutatie, een beleggingsprofiel of communicatievoorkeur, maar ook 

het opslaan van een ingevoerd pensioen dat bij een andere pensioenuitvoerder is opgebouwd of het 

bewaren van een gekozen scenario in een pensioenplanner. 

 
 

 

   Persoonlijke documenten 
Een vrijwel standaard-onderdeel van pensioenportalen is een inbox waarin persoonlijke documenten 

ingezien kunnen worden. We kunnen daarbij aan elk documentensysteem koppelen (bijvoorbeeld 

Xtendis, M-Files), maar hebben ook klanten waarvoor we het documentensysteem op maat hebben 
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gemaakt.  

Alle gebruikelijke functionaliteiten (downloaden van documenten, indicator van ongelezen documenten, 

archief-functie) zijn uiteraard voorzien in onze oplossingen. 

 
 

 

   E-mailfunctionaliteit 
Uiteraard is het mogelijk om ook e-mails te versturen vanuit onze applicaties. Deelnemers kunnen 

vanuit een MijnOmgeving hun persoonlijke gegevens wijzigen, waaronder hun e-mailadres. Zij 

ontvangen dan een validatiemail waarmee zij hun wijziging kunnen bevestigen. 

De mailfunctionaliteit wordt ook in batch gebruikt, bijvoorbeeld om deelnemers een notificatiemail te 

sturen op het moment dat er een nieuw document voor ze in hun inbox is verschenen. 

 
 

 

   Vormgeving 
Pensioen wordt vaak als complex en ontoegankelijk beschouwd. Daarom zijn een goede vormgeving 

en user interface een absolute must om uw deelnemers een goede ervaring met uw webapplicaties te 

bieden. Veel van onze klanten hebben zelf een communicatie-afdeling die het gewenste design 

aanlevert, andersom hebben wij voor veel klanten zelf de volledige vormgeving verzorgd. Wij werken 

samen met UI- en UX-experts die in samenspraak met ons elke klant weer apart van het juiste ontwerp 

voorzien. Wij hebben de kennis van de pensioenen en de inhoud, zij hebben juist de kunde om het 

complexe geheel gebruiksvriendelijk en begrijpelijk over te brengen. 

 
 

 

   Responsiveness 
Waar vroeger een desktop-first benadering gold, is inmiddels mobiel gebruik van websites zo 

gemeengoed dat een volwaardige vormgeving op alle resoluties de norm is. Ook hierbij maken wij 

graag gebruik van externe expertise. Responsiveness kan variëren van een topdown herplaatsing van 

elementen op mobiel, tot een volledig andere beleving van dezelfde website afhankelijk van het 

gebruikte device. 

 
 

 

   Meertaligheid 
Voor multinationals of bedrijven die simpelweg veel anderstaligen in dienst hebben volstaat een 

Nederlandstalige website uiteraard niet. Veel van onze applicaties zijn zowel in het Engels als 

Nederlands beschikbaar. Het tekstbeheer kan in een aparte beheeromgeving gedaan worden, waarbij 

klanten zelf in staat worden gesteld om aanpassingen door te voeren in zowel de bronteksten als de 

vertalingen daarvan. 

 
 

 

   Veilig inloggen 
ActuIT ondersteunt het veilig inloggen met DigiD en de Europese variant eIDAS. Inloggen is mogelijk 

met verschillende veiligheidsniveaus en ook “eenmalig inloggen” wordt gefaciliteerd. 

Daarnaast is ook inloggen met andere zogenaamde “identity providers” mogelijk, bijvoorbeeld Azure 

Active Directory. 

 
 

 

   Batch-processen 
Onderdeel van de beheeromgeving die Futurama biedt is de mogelijkheid om batch-processen te 

kunnen uitvoeren. Klanten gebruiken deze functionaliteit om bijvoorbeeld UPO’s te genereren voor hun 

gehele populatie, om scenario-berekeningen uit te voeren of om deelnemergegevens- of documenten 
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te uploaden. De toegang tot deze processen is beveiligd en de status van elk proces wordt gemonitord 

en gelogd. 

 
 

 

   Automatische testprocessen 
Voor onze klanten is het uiteraard van groot belang dat alle informatie in hun (pensioen)applicaties 

klopt. Ook bij toekomstige wijzigingen of bij nieuwe deelnemergegevens. De correcte werking van een 

applicatie moet constant geborgd zijn, en daarvoor maken klanten gebruik van automatische 

testprocessen, die zowel rekenkundige als functionele controles kunnen uitvoeren. 

Bij rekenkundige tests worden grote aantallen testcases automatisch door een (pensioen)applicatie 

uitgevoerd, waarbij de resultaten van de applicatie vergeleken worden met de door de klant 

gedefinieerde verwachte uitkomsten.  

Bij functionele testen worden grote aantallen klikpaden automatisch binnen een applicatie uitgevoerd, 

waarbij controles worden toegevoegd of het klikpad op de juiste manier doorlopen is. 

 
 

 

   Segmentatie 
Gelaagdheid en segmentatie zijn belangrijke middelen om complexe pensioenmaterie begrijpelijk aan 

een deelnemer over te brengen. Voor een 25-jarige is andere pensioeninfo relevant dan voor een 60-

jarige.  

Futurama biedt de flexibiliteit om op elk gewenst detailniveau de inrichting van applicaties afhankelijk te 

maken. Bijvoorbeeld door zelfs nieuwsberichten afhankelijk te maken van de status van een deelnemer. 

Goede segmentatie zorgt ervoor dat een gebruiker alleen de informatie te zien krijgt die voor hem of 

haar direct relevant is. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een innovatieve 
oplossing 
voor elk 
probleem. 



 

Vier / Zes 
4 van de grootste 6 pensioenuitvoerders 

zijn klant van ActuIT. 

Zes / Tien 
6 van de 10 grootste pensioenfondsen maken 

gebruik van onze software. 

7 miljoen 
Meer dan 7 miljoen deelnemers maken gebruik 

van applicaties ontwikkeld in Futurama. 

1 miljoen 
Op onze eigen omgeving hosten wij applicaties 

voor meer dan 1 miljoen eindgebruikers. 

10 miljard 
Maandelijks worden naar schatting meer dan  

10 miljard scenarioberekeningen uitgevoerd over 

al onze klanten verspreid. 

Over ons 
Het snijvlak van actuariaat, IT en communicatie: dat is 

waar ActuIT zich bevindt. Wilt u uw communicatie over 

pensioen of andere financiële producten makkelijker 

maken? Wij bieden innovatieve oplossingen, zowel 

digitaal als wiskundig, die dit mogelijk maken! 

 

Maatwerk en pakket-oplossingen 
Met ons softwarepakket Futurama zijn wij marktleider in Nederland op het gebied van digitale 

pensioencommunicatie. Futurama stelt ons in staat heel gemakkelijk applicaties te ontwikkelen voor elk 

financieel product en gekoppeld aan elke type administratie. De generieke opzet maakt het mogelijk dat 

wij tot op elk detailniveau maatwerk leveren. 

Daarnaast ontwikkelen wij met onze jarenlange ervaring en expertise - op het gebied van zowel 

pensioen, communicatie en IT – ook kant-en-klare oplossingen voor actuele vraagstukken vanuit de 

pensioensector. Voorbeelden daarvan zijn onze rekenengine ten behoeve van het Pensioenakkoord, en 

onze financiële planningstool Perspectief. 

ActuIT in cijfers 
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Ontdek meer! 

Bezoek actuit.nl 

Vijftig 
In totaal wordt Futurama ingezet voor 

meer dan 50 pensioenfondsen. 

4 miljoen 
Voor meer dan 4 miljoen deelnemers 

wordt Futurama inhouse door klanten gebruikt om 

applicaties mee te ontwikkelen. 
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