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Met de vernieuwing van MijnPensioen is niet over één 
nacht ijs gegaan. Er zijn veel specialisten bij betrokken en 
die hebben een vracht aan ervaring met digitalisering van 
pensioenadministratie en -communicatie ingebracht.

De beste manier om na te gaan of alles goed werkt is door te 
testen bij onze deelnemers zelf. Wat vinden zij van het nieuwe 
MijnPensioen? Op verschillende momenten heeft ons fonds 
deelnemers gevraagd MijnPensioen te beoordelen. Ook als 
het nieuwe MijnPensioen live gaat, zal ons fonds dit met enige 
regelmaat blijven doen.

WAT VINDEN ONZE DEELNEMERS ER TOT NU 
TOE VAN? 

“Handig dat ik alleen dat te zien krijg, wat voor mij belangrijk is. 
Pensioen is voor mij al ingewikkeld genoeg. Omdat ik nog te 
jong ben om met pensioen te kunnen gaan, kan ik optie 
pensioen aanvragen niet zien. Maar ik kan juist weer wel mijn 
financiën plannen!”

“Mijn (totale) pensioenoverzicht werkt makkelijk en het is heel 
handig dat ik ook het pensioen van mijn vorige baan in de 
berekeningen die ik maak, kan meenemen. Fijn dat je voor je 
uitgaven niet hele lijsten hoeft in te vullen, maar slechts een paar 
dingen die je eigenlijk wel uit het hoofd weet.”

“Ik vond het zinvol om aan de gebruikerstest mee te doen, 
want ik merkte dat we heel serieus werden genomen als we 
verbeteringen voorstelden.”   
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“Ik vind het nieuwe MijnPensioen 
veel overzichtelijker en logischer 
dan het oude; lekker visueel ook 
en ik snap veel beter wat ik kan 
kiezen. En het is prettig dat je 
nauwelijks hoeft te scrollen.”

“We hebben discussie met elkaar 
gehad of je de bedragen die je 
planner laat zien standaard bruto 
of netto moet weergeven.  
De meesten in mijn testgroep 
vonden netto het meest 
herkenbaar. Maar je kunt met 
een schuifje heel makkelijk je 
persoonlijke voorkeur aangeven.”

“We hebben gevraagd of er 
informatiebuttons bij de keuzes 
die je kunt maken kunnen komen. 
Anders moet je zelf eerst alle 
keuzes doorworstelen. En het 
zou ook goed zijn als het 
Rabobank Pensioenfonds in de 
gaten houdt welke informatie 
het meest wordt gezocht. Zodat 
MijnPensioen daar zoveel mogelijk 
op in kan spelen.” 
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BERNARD WALSCHOTS, ALGEMEEN DIREC TEUR

Bernard Walschots (61), algemeen directeur 
van het Rabobank Pensioenfonds, pleit er al 
jaren voor dat mensen beter nadenken over 
hun financiële vermogensvorming. Zelf heeft 
hij daar altijd aandacht voor gehad. Het 
maken van keuzes voor later is makkelijker 
als je enig vermogen bezit. Voor Walschots 
betekent pensioen daarom vooral de 
mogelijkheid te kunnen kiezen voor zijn 
passie: geschiedenis.

WA AROM HECHT U ZOVEEL WA ARDE A AN 
VERMOGENSVORMING?
“Dat komt ongetwijfeld door mijn verleden als directeur 
vermogensbeheer bij het Rabobank Pensioenfonds. 
Maar ik vind het belangrijk dat nadenken over 
vermogensvorming niet alleen over later gaat. 
Vermogen kun je ook nu opbouwen, bijvoorbeeld 
door een huis te kopen, door te sparen of te beleggen. 
En waarom zou je dat doen? Voor de studie van je 
kinderen? Om je huis af te lossen, zodat je later lage 
woonlasten hebt? Ik zie graag dat mensen zo naar hun 
inkomen en vermogen kijken. Op die manier krijg je een 
veel beter beeld van wat je later, als je niet meer werkt, 
nodig hebt. Bovendien kun je, als je er vroeg mee 
begint, substantieel vermogen opbouwen; iets wat 
vlak voor je pensioen niet snel meer lukt.
Daarom ben ik heel blij dat we nu een sterk verbeterd 
MijnPensioen hebben. Het portaal voor deelnemers 
is volledig digitaal en bovendien voorzien van een 
financiële planner die je in staat stelt regie over je 
inkomen voor de korte en lange termijn te nemen. 

WILLEN DEELNEMERS HUN FINANCIËN 
WEL PL ANNEN?
“Op dit moment maakt ongeveer 25% van onze 
deelnemers regelmatig gebruik van MijnPensioen. 

Digitalisering maakt 
zelfregie over je pensioen 
mogelijk  

Door het gebruiksgemak en de mogelijkheden van 
MijnPensioen te verbeteren, verwachten wij dat er nog 
meer mensen gebruik van gaan maken. We hebben dat 
ook onderzocht. We ontdekten dat grote groepen 
mensen digitalisering moeiteloos oppakken, bijvoor
beeld voor hun internetbankieren of de Belastingdienst. 
We kwamen er ook achter dat sommige mensen er 
moeite mee hebben. Dat bleek met name als er niet
digitale alternatieven zijn; papier en post. Als je mensen 
digitaal op weg helpt en zorgt dat de financiële planner 
heel intuïtief werkt. Dan willen mensen hun financiën 
wel plannen en gebruiken ze MijnPensioen graag.”

WAT LEVERT DEZE DIGITALISERINGSSL AG 
DE DEELNEMER OP?
“Er zijn nogal wat mensen die door de jaren heen hun 
pensioenpost, ongelezen, in een ordner doen of in een 
oude schoenendoos. Dat is bepaald niet overzichtelijk 
en er kan makkelijk iets zoek raken. Dat is vanaf nu 
anders: alle post ontvang je als deelnemer voortaan in 
je eigen digitale postbus, veilig en overzichtelijk. Hoe 
handig is dat niet? Stel je verandert een paar keer van 
baan, je trouwt, je krijgt kinderen, je wilt eerder stoppen 
met werken, minder leuk: je gaat scheiden. Daarvoor 
moet je allemaal zaken regelen met je pensioenfonds. 
Dat doe je nu heel makkelijk vanuit MijnPensioen. En als 
je vragen hebt, kun je die direct via chat stellen aan het 
Klant Contact Center.
Voor deelnemers is dit een enorme vooruitgang en voor 
het pensioenfonds levert het een grote besparing op. 
Die laten we uiteraard ten goede komen van het 
pensioen van onze deelnemers. Winwin dus: wat 
overigens vanuit historisch perspectief bezien meestal 
de beste keuze is.” 
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Tatjana Taubert (40) en Koen Vaassen (37) 
zijn vanuit Achmea Pensioenservices (APS) 
nauw betrokken bij de realisatie van het 
nieuwe deelnemersportaal ‘MijnPensioen’ 
van Rabobank Pensioenfonds. De uitdaging 
was om een portaal te ontwikkelen dat 
deelnemers op een aantrekkelijke en 
toegankelijke manier een beter inzicht 
geeft in het eigen pensioen. 

Koen zorgde ervoor dat deze vernieuwing met open 
blik opgepakt werd en dat de inhoud van de pensioen
regeling goed tot zijn recht komt. En Tatjana had een 
scherp oog voor het belang van allen, want, zegt zij: 
“Als je het nieuws volgt, dan valt het mij op dat de 
balans vaak doorslaat in het voordeel voor enkelen. 
Maar met aandacht en oog voor het gemeenschappe
lijke, is er voor een grotere groep winst te behalen.”

WA AROM IS ER EEN NIEUW ‘MIJNPENSIOEN’?
Tatjana: “De belangrijkste reden voor het pensioenfonds 
en APS is het onderwerp pensioen toegankelijker voor 
deelnemers te maken. Dat doen we met het nieuwe 
portaal door met visuals en korte filmpjes de pensioen
regeling uit te leggen, soms met een knipoog. 
Geen algemene verhalen, maar juist persoonlijke, voor 
individuele bezoekers relevante pensioenuitleg.  
Bovendien is het handig dat deelnemers hun persoon
lijke post op één plek aangeboden krijgen. Dat is over
zichtelijk en veilig.”
Koen: ”We maken het eenvoudiger voor deelnemers. 
Het nieuwe MijnPensioen werkt heel intuïtief en het is 

“ We brengen heel veel know how 
in, waar het nieuwe MijnPensioen 
veel voordeel van heeft.” 

‘ MijnPensioen’ 
is nu veel 
gebruiks
vriendelijker



mogelijk om elders opgebouwd pensioen of eigen  
vermogen in berekeningen mee te nemen. Hierdoor 
krijgen deelnemers een compleet beeld van hun finan
ciële mogelijkheden voor nu en later.
Belangrijk is dat we dit nu vanuit een platform doen en 
dat we de kennis die we bij meerdere pensioenfondsen 
opdoen, bundelen. Deze ervaringen worden nu ook bij 
het Rabobank Pensioenfonds gebruikt.”

IS HET MAKEN VAN EEN NIEUW PORTA AL 
COMPLEX?
Tatjana: “Het was zeker een uitdaging om het Rabobank 
Pensioenfonds, toch een van de grootste van 
Nederland, goed aan te sluiten. Het fonds heeft een 
flinke historie en alle regelingen en rechten moeten 
goed in het nieuwe portaal opgenomen zijn. Gelukkig 
doen we dit niet voor het eerst; dus we hadden al 
belangrijke lessen geleerd om het proces goed te laten 
verlopen. Maar soms verras je jezelf toch weer. 
Bijvoorbeeld toen we voor het onderwerp scheiden 
een handige rekenhulp dachten te hebben ontwikkeld. 
Caroline Wisselink en Jan de With van het pensioen
fonds hebben die heel kritisch beoordeeld en toen 
bleek die rekenhulp juist voor meer complexiteit dan 
voor de nagestreefde eenvoud te zorgen. Daar leren we 
van. Het mooie van onze samenwerking is dat we ook 
fouten mogen maken, zolang we daar maar open over 
zijn, ervan leren en onszelf verbeteren. Doordat we 
inmiddels al 150 klanten hebben aangesloten, brengen 
we heel veel know how in, waar het nieuwe 
MijnPensioen van het Rabobank Pensioenfonds, veel 
voordeel van heeft.” 

IS HET NIEUWE PORTA AL EEN A ANR ADER 
VOOR MEER PENSIOENFONDSEN?
Koen: “Zonder meer en we zijn ook met meerdere 
fondsen in gesprek om hen ook op ons nieuwe platform 
aan te sluiten. Uiteraard op een gemeenschappelijke 
basis met maatwerk dat recht doet aan de eigenheid 
van ieder fonds. En we ontwikkelen het platform ook 
continu door. Een enorme kans om steeds betere, 
persoonlijkere en relevantere informatie te bieden aan 
de deelnemers. Maar, omgekeerd, hoe ingewikkelder 
een pensioenregeling is, des te lastiger het is om het 
onderwerp pensioen eenvoudig te maken, ook met een 
nieuw portaal. Houd je pensioenregeling dus 
eenvoudig, dan is hij beter uitlegbaar. Bovendien heeft 
dat een positief effect op de kosten. Dat wil ik als tip nog 
wel meegeven aan andere fondsen.” 



Inloggen op MijnPensioen werkt heel een-
voudig. Ga naar rabobankpensioenfonds.nl 
en log in met uw DigiD.
U wordt bij het inloggen vriendelijk verzocht 
uw e-mailadres in te voeren, zodat u voort-
aan al uw pensioenpost veilig en overzichte-
lijk op één plek ontvangt.

INLOGGEN OP HET NIEUWE PORTA AL
U krijgt in het nieuwe deelnemersportaal alleen die 
onderwerpen te zien die voor u relevant zijn. We geven 
die weer in een overzichtelijk scherm en in eenvoudige 
taal, want pensioen is al ingewikkeld genoeg.

NIET IEDEREEN ZIET HETZELFDE IN HET 
PORTA AL
Werknemers van Rabobank zien andere onderwerpen 
dan oudwerknemers of gepensioneerden, simpelweg 
omdat de pensioensituatie voor elke groep anders is. 

Hoe werkt het nieuwe 
MijnPensioen?

Werkt u bijvoorbeeld nog, dan stellen wij, als u voor het 
eerst inlogt, enkele vragen over uw vaste lasten en over 
uw inkomsten. Dat doen wij voor Mijn (totale) 
pensioenoverzicht waarmee u uw financiële toekomst 
kunt verkennen. En zodat deze zo nauwkeurig mogelijk 
werkt. U kunt ook heel eenvoudig elders opgebouwd 
pensioen invoeren in de nieuwe Mijn (totale) 
pensioenoverzicht.

En voor pensioengerechtigden ligt het weer iets anders: 
zij krijgen onder andere de uitbetaaldata te zien en 
financiële specificaties.

Wel werkt het portaal voor iedereen als digitaal archief. 
En de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen, zoals 
scheiden, (her)trouwen of overlijden zijn ook voor 
iedereen te zien. Uiteraard altijd persoonlijk en met de 
juiste bedragen voor uw specifieke situatie. 

Logt u voor het eerst in? Dan 

geven wij u een korte introductie. 

Bent u in nog in dienst bij Rabobank, dan 

stellen we u eerst een aantal vragen.
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UW FINANCIËLE TOEKOMST PL ANNEN?
Dat is vanaf nu wel heel eenvoudig. U kunt al uw 
inkomsten en uitgaven in Mijn (totale) pensioen
overzicht  invoeren. Daarmee kunt u precies zien 
welk inkomen u vanaf uw pensioen datum kunt 
verwachten en of dat voldoende is ten opzichte 
van de uitgaven die u doet. Uiteraard kunt u uw 
inkomsten en uitgaven steeds aanpassen, vandaar 
de naam: Mijn (totale) pensioen overzicht. 

PENSIOENUITKERING A ANVR AGEN
Dat is voortaan heel eenvoudig. Dat doet u  
groten deels digitaal. Als u 57 jaar of ouder bent, 
dan heeft u de mogelijkheid om een op uw situatie 
afge stemde pensioenaanvraag in te dienen bij het 
pensioenfonds. U kunt zelf berekenen hoeveel 
pensioen u kunt verwachten als u eerder of 
later dan uw AOWleeftijd met pensioen gaat of 
wanneer u er voor kiest meer of minder van uw 
pensioen uit te ruilen met dat voor uw partner. 

Kennismaken met 
Nicole Beuken

Nicole Beuken (59), nieuw bestuurslid van het 
Rabobank Pensioenfonds, brengt met haar 
ruim 32 jaar ervaring in pensioenland een 
mooie en waardevolle ervaring mee.

VERDER LEZEN?
Onderaan op onze website vindt u het gehele 
interview: www.rabobankpensioenfonds.nl 

Rabobank Pensioen
fonds gaat DigiTaal
Al uw post voortaan overzichtelijk en 
veilig bij elkaar.  Nooit meer zoeken naar 
belangrijke documenten en u krijgt 
automatisch bericht in uw mailbox als  
er post voor u is.

GEEF UW E-MAILADRES AAN ONS DOOR!
Als u automatisch bericht wilt krijgen dat uw 
pensioenpost, en Regie, digitaal voor u klaar 
staat, hebben wij uw emailadres nodig. Zo 
kunnen wij u laten weten dat er post voor u klaar 
staat. Belangrijk, want we stoppen met 
schriftelijke post. Uw emailadres doorgeven is 
heel eenvoudig. Ga naar rabobankpensioenfonds.
nl en vul uw emailadres in bij ‘MijnPensioen’ met 
gebruik van uw DigiD.

LIEVER NIET DIGITA AL?
Wilt u uw post liever in de brievenbus ontvangen? 
Dat kan ook. Door in te loggen in ‘MijnPensioen’, 
kunt u uw voorkeur aangeven.

Plan uw pensioen en zie wat u 

kunt verwachten aan pensioen. 

U krijgt hier alleen die onderwerpen 

te zien die voor u relevant zijn. 



 Altijd op 
de hoogte
Er verandert op dit moment veel  
in pensioenland. Wij houden u op  
de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen via onze website: 
rabobankpensioenfonds.nl 

 Contact  

Heeft u vragen over uw  
pensioen regeling?  
Bel of mail het Klant Contact Center: 
Telefoon: (030) 669 37 77
E-mail: rabopensioen@achmea.nl

 Correspondentieadres 

Rabobank Pensioenfonds
Klant Contact Center 
Postbus 113 
3454 ZJ De Meern

Colofon

Fotografie: Jolien Holthuis
Tekst: Rene Schalk
Ontwerp: Volta_thinks_visual,  
Utrecht
Coördinatie: Achmea Pensioen 
services
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Dit is een uitgave van het Rabobank 
Pensioenfonds. Aan deze uitgave kunnen 
geen rechten worden ontleend. 
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Stoppen met werken? Duik in je financiële toekomst!

Denkt u wel eens na over (eerder) stoppen met werken? Enig idee wat de 
gevolgen van trouwen of scheiden zijn voor uw pensioen? En weet u wat 
er met uw pensioen gebeurt als u van baan verandert?
Benieuwd? Duik eens in uw financiële toekomst en kom dan naar een van de 
drie bijeenkomsten die we op 13, 26 en 28 november speciaal hierover 
organiseren. Neem nu een duik in uw financiële toekomst en schrijf u 
binnenkort in via het HR portaal. U ontvangt ook nog een uitnodiging. Deze 
bijeenkomsten maken deel uit van het programma ‘Hoe financieel gezond 
ben jij?’ dat medewerkers van de Rabobank attendeert op hun financiële 
zelfredzaamheid.

Een digitaal portaal: gebruikt u dat?

Het Rabobank Pensioenfonds is niet over één nacht ijs gegaan toen het 
besloot om over te gaan op volledig digitale communicatie. Natuurlijk heeft 
het veel voordelen voor u als (oud)deelnemer of pensioengerechtigde om al 
uw post overzichtelijk en veilig op één plek te ontvangen en te kunnen 
bewaren. En het is prettig om goede financiële berekeningen voor uw 
toekomst te kunnen maken, zodat keuzes in het leven eenvoudiger worden.
Genoeg redenen om wèl van het nieuwe ‘MijnPensioen’ gebruik te gaan 
maken. Toch weet het fonds dat er mensen zijn die een duwtje in de rug 
nodig hebben, voordat ze dat gaan doen.

Wij hebben onderzocht waarom Nederlanders een MijnOmgeving 
gebruiken. De top vijf die daaruit tevoorschijn komt, is:

1.  Meest gebruikte MijnOmgevingen zijn van Telecomaanbieders, de 
Belastingdienst en Zorgverzekeraars;

2.  Belangrijkste reden om ze te gebruiken: omdat het eigenlijk niet anders kan;
3. MijnOmgevingen worden het meest gebruikt om informatie op te halen;
4.  MijnOmgevingen werken optimaal als klanten bij vragen ondersteuning 

kunnen krijgen via telefoon, email en/of chat;
5.  Zorg dat de toegang tot een MijnOmgevingen heel eenvoudig is en zorg 

er voor dat er zinvolle informatie te halen valt.

De conclusie van het pensioenfonds is dat gezien de gehele opzet van het 
nieuwe ‘MijnPensioen’, de kans heel groot is dat u het gaat gebruiken. 


