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De net zeventienjarige Pietertje van bijna vier jaar geleden had nooit
durven denken waar ze nu staat. Ik ben enorm gegroeid de afgelopen
jaren. Proffessioneel maar ook op persoonlijk gebied. CMD heb ik
ervaren als een uitdagende opleiding waarbij alles mogelijk is.
Ondanks ik nog steeds niet kan uitleggen aan mijn ouders wat ik
precies doe, weet ik toch waar ik mijn motivatie vandaan haal en waar
ik mezelf later wil zien. Als User Experience Designer wil ik graag
complexe vraagstukken beantwoorden en waarde toevoegen middels
een product voor anderen.

Voorwoord

In deze exploratie neem ik je mee in het proces dat ik doorlopen heb
als ontwerper. De zoektocht naar hoe we millennials kunnen
bereiken, het bewustzijn kunnen vergroten en tot actie aan kunnen
zetten als het gaat over hun persoonlijk financiële toekomst: het
pensioen. Het is ontzettend belangrijk dat deze generatie beseft dat
ze dit zelf in handen hebben en hier richting aan kunnen geven door
de keuzes die ze nu maken in het leven.
Ik wil iedereen bedanken die me in dit proces heeft geholpen.
Ten eerste mijn bedrijfsbegeleider Jan Kleijn die ten alle tijden voor
me klaar heeft gestaan. Gedurende heel mijn afstudeerperiode heeft
hij me van feedback en hulpmiddelen voorzien die enorm belangrijk
zijn geweest. Ook voor het warme welkom van het team bij Achmea
die mij met open armen heeft ontvangen. Maar natuurlijk ook de
begeleiding vanuit school. Hartelijk dank Ria van Ooijen en Tobias
Baeten.
Ten slotte ben ik dankbaar voor alle deelnemers gedurende het
gebruikersonderzoek en de testfase waaraan ik alle waardevolle
inzichten te danken heb.
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Summary
Vraagstuk

Positionering

Dit afstudeerproject is uitgevoerd voor Achmea Pensioenservices. Deze tak valt onder de divisie Oudedagsvoorziening van de
verzekeringsmaatschappij Achmea. Zij streven er naar om in 2025
de beste digitale pensioenuitvoerder van Nederland te worden. In dit
afstudeeronderzoek wordt onderzocht hoe millennials bewuster en
actiebereid kunnen worden omtrent hun pensioen. Hierbij staat de
volgende hoofdvraag centraal:

Met mijn grote interesse voor User Experience design en het oplossen
van maatschappelijke en complexe vraagstukken, wilde ik graag een
afstudeerproject doen voor een bedrijf. Zo ben ik terecht gekomen bij
Achmea en werd het onderwerp pensioen geïntroduceerd. In eerste
instantie wist ik niet wat ik ermee aan moest, en voelde me zelf die
millennial die er niets van af wist. Na ik me er toch in had verdiept,
voelde ik als persoon ook de relevantie en roeping om dit probleem
om te lossen. Pensioen gaat namelijk heel de samenleving aan, en
er komt vaak voor dat iemand later op een houtje moet bijten. Dit wil
ik voorkomen door Achmea te helpen relevant te worden voor deze
millennials en bij te dragen aan een toekomst waar zij van dromen.

“Hoe kun je millennials motiveren om bewust
en actiebereid te worden omtrent hun
financiële situatie van later?”.
Het is voor de pensioensector een grote uitdaging om jonge mensen te
bereiken, terwijl voor deze generatie het pensioen anders zal zijn dan
hun voorgangers en zij voor belangrijke levensgebeurtenissen komen
te staan die invloed hebben op het pensioen. Millennials switchen
daarnaast ook veel vaker van baan waardoor zij niet effectief pensioen
opbouwen en zijn zij zich hier niet van bewust zijn. Inzicht in je eigen
pensioensituatie is voor millennials belangrijk om verantwoorde keuzes te kunnen maken, die steeds vaker aan bod komen in het pensioen.
Daarnaast kan er ook nog op tijd bijgestuurd worden wanneer er wordt
geconcludeerd dat er een pensioentekort zal zijn.

Exploratie - Pietertje Westerink - Avans CMD Breda

4

Onderzoeksactiviteiten en conclusies
Om de doelgroep en het probleem te begrijpen is er onderzoek gedaan
door middel van een literatuurstudie en daaropvolgend interviews
met 12 deelnemers uit de doelgroep. Deze interviews en de resultaten
hiervan zijn geclusterd in een Affinity Diagram. Er waren enkele uitschieters tijdens de interview die eigenlijk buiten de doelgroep vallen en
deze zijn geanalyseerd door middel van Extreme users. Ten slotte is
de belevingswereld van millennials omtrent pensioen samengevat in
een Empathy Map aan de hand van verschillende uitspraken tijdens de
interviews. Uit deze onderzoeksmethoden zijn verschillende
conclusies getrokken.
Belangen en waarden
Millennials geven aan dat de sociale omgeving en naasten veel invloed
uitoefenen op hun leven. Ze vinden het belangrijk leuke dingen met hen
te delen, maar zijn ook gevoelig voor hun mening wat de eigen visie zou
kunnen beïnvloeden. Daarnaast gaan millennials graag op avontuur en
ontdekkingstocht om hun nieuwsgierigheid naar de wereld en andere
culturen te vervullen. Ook waarderen zij, nu vooral door de pandemie,
de kleine dingetjes in het leven en genieten zij van rustige momenten
die schaars zijn in hun leven.
Doelen in de toekomst
Het maken van carriere staat voor de jongere millennials vaak op
nummer een. Dit vormt volgens hen de basis om de andere doelen
zoals het kopen van een andere of nieuwe woning te kunnen bereiken,
en vervolgens een gezin te kunnen stichten. De verre toekomst vinden
zij maar lastig om voor te stellen “Wat er later komt zien we dan wel!”.
Ze hebben wel enorm veel vertrouwen in de opkomst van technologie
en denken dat dit veelbelovend zal zijn, maar als het over het pensioen
gaat zien zij dit maar somber in. Dit zal geen vetpot worden. Hoe graag
ze ook eerder zouden willen stoppen met werk, geloven zij dat dit pas
kan als ze echt financieel onafhankelijk zijn.
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Geld en persoonlijke financiën
Ondanks de deelnemers aangaven zich in een luxe positie te bevinden,
vinden zij dat geld niet gelukkig maakt. Het biedt wel keuzevrijheid in
hoe zij hun leven willen inrichten. Ze zullen niet snel met de hand op de
knip zitten en doen soms wel eens impulsaankopen. Graag zouden ze
bewuster willen spenderen en sparen, dit proberen ze al door spaarpotjes aan te maken.
Redenen laag pensioenbewustzijn
Er zijn verschillende obstakels die millennials er van weerhouden om
zich te verdiepen in hun pensioensituatie. Ten eerste de ver-vanhun-bed show. Ze vinden het al lastig om na te denken wat er na 10
jaar speelt, laat staan over 40 jaar. Daarnaast hebben millennials ook
een erg laag vertrouwen in financiele dienstverleners en dus ook de
pensioensector. Als het over pensioencommunicatie gaat voelen zij
zich niet persoonlijk aangesproken en betrokken. Deze obstakels in
combinatie met de taaie en saaie informatie maakt het een enorm
hoge drempel voor millennials om zich in hun pensioen te verdiepen.
Vanuit deze inzichten zijn er een persona en ontwerpcriteria
opgesteld die zijn meegenomen in de conceptfase. Door middel van een
Co-creatie workshop zijn er ideeën gegenereerd waarin gamificatie
in belangrijke rol als motivatie speelt. Hieruit zijn twee concepten
ontstaan: een Augmented Reality Magazine en persoonlijke
pensioenapp.
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Prototypes
Door middel van Paper Prototyping en een storyboard zijn de
concepten verduidelijkt en voorgelegd aan de doelgroep. Na een
iteratie en samenvoeging van de twee concepten zijn er wireframes
gemaakt. Deze zijn een iteratie onderdaan na een Expert Review en
ontwikkeld tot een klikbaar prototype in Marvel. Deze is op afstand
getest op 5 deelnemers om de laatse problemen nog op te sporen.

Testresultaten
De reacties op het Storyboard en Paper Prototype waren positief.
Zo werd het magazine erg gewaardeerd als warm welkom en maakt
de persoonlijke pensioen app hun pensioensituatie tastbaarder en
toegankelijk om te begrijpen. Echter waren er ook negatieve feedback
punten op dit concept. Augmented Reality was geen toegevoegde
waarde en de pensioenapp had niet echt een doel om de app te blijven
gebruiken waardoor deze na een keer al verwijderd zou worden. Het
concept moet niet meer focus krijgen op (het behalen van) life events
en dan pas gekoppeld worden naar de invloed die dit uit kan oefenen op
het pensioen. Nadat de concepten zijn verbeterd en samengevoegd, is
het bij de doelgroep getest. Hieruit is het concept “Grow Your Future”
ontstaan.

Ontwerpoplossing
Grow Your Future is een app die na aanleiding van een welkomstfolder
die wordt aangeboden door het pensioenfonds, de pensioenuitvoerder of werkgever kan worden gedownload. De app helpt de millennial
met financiële planning om zijn of haar doelen te behalen zoals het
kopen van een huis, trouwen, (toekomstige) kinderen of een grote
reis. Door middel van groeiende planten, bomen en bloemen wordt dit
gevisualiseerd. Per doel krijgen zij informatie over de invloed die het
uitoefent op hun pensioen en of ze hierbij actie moeten ondernemen.
Exploratie - Pietertje Westerink - Avans CMD Breda
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01 Inleiding
Dit afstudeerproject is uitgevoerd voor een van de grootste
verzekeringsmaatschappijen in Nederland: Achmea. Deze coöperatie biedt verzekeringen op gebied van zorg, pensioen en leven,
eigendommen en personenschade. Dit onderzoek is gedaan
voor Achmea Pensioen Services. Dit valt onder de divisie oudedagsvoorziening en in het kort voeren zij de pensioenregelingen uit
voor ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen,
vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen en Centraal Beheer APF.
Ook bieden zij diensten aan om fondsen en werkgevers te helpen
met pensioencommunicatie.Momenteel ondergaan zij grote innovaties met als doel in 2025 de beste digitale pensioenuitvoerder van
Nederland te worden (Achmea, n.d.).

De huidige of bijna gepensioneerde bevolking heeft vaak 40 jaar voor
dezelfde werkgever gewerkt, wat hun opgebouwde pensioen erg
overzichtelijk en effectief maakt. Millennials daarentegen switchen
veel vaker van baan, krijgen minder snel een vast contract en worden
vaker zzp’er. Met als gevolg meerdere pensioenpotjes, en minder
overzicht. Inzicht hebben in je persoonlijke pensioensituatie stelt
je in staat om verantwoorde keuzes te kunnen maken hierin. Voor
millennials wordt pensioen ervaren als een ingewikkeld thema,
ongeveer 48 procent geeft ook aan dat het moeilijk is om
pensioeninformatie te kunnen begrijpen (Buijsman, 2016).

Thematiek
Het is een enorme uitdaging voor pensioenfondsen en pensioenuitvoerders: hoe bereiken we jonge mensen? Ongeveer na je 55e jaar
begin je er pas aan te denken: het pensioen. Voor millennials lijkt het
nog ver weg (RTLNieuws, 2017). Overigens zijn er nog belangrijkere
dingen die nu spelen in hun leven. Denk aan een studieschuld aflossen,
een eerste of nieuwe baan, een huis kopen, samenwonen of lekker
reizen. Hierdoor zijn zij zich vaak niet bewust dat zij zelf hun financiële
toekomst in handen hebben, en de keuzes die je nu maakt daar
invloed op hebben. Als er een keer aan pensioen gedacht wordt,
voelen zij afkeer of geloven niet dat het er voor hen nog is later. Niet
heel gek dat het lastig is om deze doelgroep aan te spreken.
Millennials zijn namelijk de eerste generatie waarbij pensioen
anders zal zijn in vergelijking tot de eerdere generaties. Dit heeft
onder andere te maken met de veranderende maatschappij.
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Wat speelt er in het leven van millennials
en wat vinden zij belangrijk?

Hoe kun je millenials motiveren om
bewust en actiebereid te worden omtrent
hun financiële situatie van later?
Waarom is er een laag bewustzijn en
willen zij niet in actie komen?

Hoe kunnen we pensioencommunicatie
aanpassen op de behoeften van
millennials?

Hoe kunnen we de attitude van millennials
tegenover de verre toekomst veranderen?
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Toelichting Deelvragen

Wat speelt er in het leven van millennials en wat vinden zij
belangrijk?

Hoe kunnen we de attitude van millennials tegenover de verre
toekomst veranderen?

Om een ontwerpoplossing te kunnen bedenken voor een specifieke
doelgroep, moet je deze wel begrijpen. Als er achterhaalt is wat er in
het leven van een millennial speelt en wat zij belangrijk vinden, kan
er gekeken worden naar het probleem en ingespeeld worden op hun
behoeftes .

De houding van millennials tegenover de verre toekomst is bepalend
voor hoe zij tegen het pensioen aan kijken. Het duurt immers nog een
lange tijd voor het pensioen in zicht is. Door deze houding te kunnen
veranderen kan het er dus ook voor zorgen dat zij eerder open staan
voor pensioen.

Waarom is er een laag bewustzijn en willen zij niet in actie
komen?

Hoe kunnen we pensioencommunicatie aanpassen op de behoeften van millennials?

Als er verdiept is in de definitie van pensioenbewustzijn en het
belang, kan er onderzocht worden waar de mogelijke obstakels zitten die
millennials in de weg staan en hoe deze te verkleinen of voorkomen.

Pensioencommunicatie speelt een belangrijke rol bij pensioenbewustwording. Ook zijn pensioenfondsen en pensioenuitvoerders
verplicht om deelnemers te informeren over pensioen. Het is dus een
geschikte kans om te onderzoeken hoe dit relevant en aantrekkelijker
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De grootste overeenkomst tussen mij als persoon en als ontwerper, is mijn
empathisch vermogen. Een mensenmens. Altijd geïnteresseerd in iemands
verhaal of dingen bekijken uit het perspectief van een ander. Maar het
allerbelangrijkste: waarde toevoegen voor je medemens. Het is daarom ook
geen verrassing dat ik smul van maatschappelijk gerelateerde en complexe
vraagstukken. De discipline User Experience Design is daarom het vakgebied
waar ik me thuis voel. Moeilijke dingen een stuk fijner en gemakkelijk maken,
door je eerst te verdiepen in het probleem en de eindgebruiker.

POSITIONERING
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De afstudeerfase kwam in zicht. Wat ik meteen wist, is dat ik een opdracht
uit wilde voeren met maatschappelijke relevantie. Het liefst bij een bedrijf,
om te werken aan een echte case die geïmplementeerd zou kunnen worden.
Daarnaast ook zodat ik makkelijk bij experts aan kan kloppen waarvan ik
inhoudelijke feedback kan krijgen. Zo ben ik bij Achmea terecht gekomen,
en kreeg ik het onderwerp pensioen voorgeschoteld met verschillende
problemen waar ik uit mocht kiezen. In eerste instantie dacht ik: pensioen,
dat vind ik zelf niet eens interessant! Ik voelde me zelf die millennial die er
totaal niet op zat te wachten. Maar dat kwam ook omdat ik er eigenlijk niets
van wist. Toen ik me er in had verdiept, viel echter wel het kwartje. Pensioen
gaat namelijk iedereen in onze samenleving aan. En in veel situaties moeten
mensen later op een houtje bijten, doordat zij hier geen aandacht aan besteed
hebben. Dit wil ik voorkomen. Hoe vroeger je je bewust bent van jouw situatie van later, hoe groter de kans is dat je er later goed bij zit. Helaas komt de
interesse vaak op een te late leeftijd. Ik wil Achmea helpen relevanter te
worden voor de doelgroep, maar ook millennials helpen met de zoektocht
naar de toekomst van hun dromen.
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RELEVANTIE

In het leven van millennials vinden belangrijke gebeurtenissen plaats
die van invloed zijn op hun pensioen. Denk aan een eerste of nieuwe
baan, samenwonen, kopen van een huis of het krijgen van kinderen.
Dit worden life events genoemd. Tijdens die life events moeten er
keuzes gemaakt worden die gevolgen hebben voor jouw situatie na je
werkende leven of als je plots komt te overlijden voor je nabestaanden.
Om verantwoorde keuzes te maken moet je inzicht hebben in je
huidige sitatie. Millennials maken zich regelmatig zorgen over hun
financiële toekomst, en zouden graag inzicht hebben op hun persoonlijke situatie. Voor hun gevoel is alle informatie versnipperd en weten
ze niet waar te beginnen. Een helpende hand zou een aantrekkelijke
en laagdrempelige manier zijn die hun helpt goede keuzes te maken
door ze de weg te wijzen (Buijsman, 2016).
Wanneer dat inzicht er zou zijn, kunnen zij ook inschatten of het
opgebouwde pensioen wel aansluit bij hun gewenste levensstijl later.
Zijn de financiële middelen die ik later uitgekeerd krijg wel genoeg om
een leven te leiden waar ik van droom? Als ze plannen hebben waarbij
dit niet genoeg is, kunnen ze nog tijdig dit pensioentekort aanvullen.
Het is makkelijker om tot een bepaald bedrag te komen als je vroeger
begint met sparen. Als je hier tien jaar later aan begint, verdubbeld
ongeveer het bedrag wat je maandelijks apart moet zetten om aan
datzelfde bedrag te kunnen komen (Hummels & Trip, n.d.).
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Paper Prototype
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02 EMPATHISE
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Tijdens de Empathise Fase wordt er onderzoek
gedaan naar de doelgroep, het probleem en worden
deze vertaald naar waardevolle inzichten.
Dit wordt uitgevoerd middels een literatuurstudie,
deskresearch en gebruikersonderzoek.
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THEORETISCH KADER

Pensioenbewustzijn en het belang
Steeds meer financiële risico’s worden bij de pensioendeelnemer
zelf gelegd, terwijl zij dit niet altijd weten (Van Eekelen, Van Rossum,
Smits, & Wit, 2015). In 2009 is door de stichting Pensioenkijker de
Pensioenbewustwordingmeter geïntroduceerd. Met deze graadmeter
wordt sinds 2009 het pensioenbewustzijn in Nederland met regelmaat
gemeten. Bij de introductie is de volgende definitie van pensioenbewustzijn geformuleerd:
“ Pensioenbewustzijn is de mate waarin men op de hoogte is van
pensioeninkomen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid,
weet of dat in de eigen situatie voldoende is, weet (indien gewenst)
welke oplossingen er zijn en daar een afweging in maakt.”

1. Overzicht: Mensen hebben een goed overzicht van hun opgebouwde
en te bereiken pensioen.
2. Inzicht: Mensen hebben inzicht in de gevolgen hiervan voor hun
financiële positie en weten of het verwachte pensioen toereikend is.
3. Actie: Waar nodig kunnen mensen aanvullende maatregelen nemen
om een passend pensioen te verkrijgen.

Er zijn vier niveaus van pensioenbewustzijn

Pensioenbewustzijn heeft verschillende redenen waarom het van
belang is voor werknemers. Zo is het belangrijk voor een individu te
weten welke veranderingen in zijn persoonlijke situatie of pensioenregeling een pensioentekort kunnen veroorzaken. Ook zijn er steeds
meer keuzemogelijkheden voor de deelnemers binnen het pensioen.

1. Degenen die geen realistische inschatting kunnen maken hoe hoog
hun pensioeninkomen is.

De SER Pensioenadviescommissie (2008) vat de noodzaak tot
pensioenbewustzijn als volgt samen:

2. Degenen die wel de hoogte van hun pensioen kunnen inschatten
maar niet of dat toereikend is.

“ Pensioenbewustzijn is nodig omdat pensioenuitkomsten onzeker zijn.
Die onzekerheid kent verschillende oorzaken. Deze zijn voor een deel gelegen in de aard van pensioen als product. Voor een ander deel hangen
zij samen met gebeurtenissen in het persoonlijk leven. Pensioenbewustzijn betekent naast een algemene notie van pensioen vooral dat de
betrokkenen kennis hebben van de gebeurtenissen die van invloed zijn
op pensioen, zodat zij een reactie daarop kunnen bepalen.”

3. Degenen die de hoogte en toereikendheid kunnen inschatten maar
niet de mogelijkheden kennen het pensioeninkomen te verhogen.
4. Degenen die de hoogte en toereikendheid kunnen inschatten en de
mogelijkheden kennen om hunpensioenvermogen te verhogen.
De toezichthouder van de pensioencommunicatie, de Autoriteit
Financiële Markten, gaat uit van dezelfde definitie. Zij voegen echter
nog wat aanvullingen toe. De AFM kent de drie volgende stappen:
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THEORETISCH KADER

Een kijkje in het hoofd van Millennials
Het is erg belangrijk om de doelgroep te begrijpen. Het onderzoek
krijgt hierdoor context en het helpt je het probleem te begrijpen dat
opgelost moet worden. Tijdens deze fase wordt achterhaald wie de
doelgroep is en wat zij nodig hebben. Zonder dit onderzoek is de kans
kleiner dat je doelgroep het product ook daadwerkelijk zal gebruiken.

Doelgroep
Generatie Y, oftewel Millennials zijn geboren tussen ongeveer 1980 en
2000, maar verschillende bronnen wijten hier andere data aan. Voor
dit onderzoek wordt uitgegaan van mensen geboren tussen 1982 en
1996, dat betekent dat zij in 2021 minimaal 25 en maximaal 39 jaar oud
worden. Voor juist deze doelgroep is het voor Achmea belangrijk om
al na te denken over je pensioensituatie. Deze generatie ondergaat
voor het eerst veranderingen door in het pensioenstelsel, en ervaren
belangrijke life events die invloed hebben op “later”. Denk aan een
eerste of nieuwe baan, het kopen van een huis, trouwen, kinderen
of misschien zelfs scheiden. Daarnaast is er een langere horizon om
nog bij te sturen, mochten ze concluderen dat hun pensioen er niet
rooskleurig uit ziet.

Wat typeert deze generatie?
Millennials zijn de kinderen van de zogenaamde “babyboomers” die
geboren zijn in 1946 tot 1965 (Ng & Johnson, 2015). Millennials
delen meer dan alleen hetzelfde geboortejaar. De omgeving waarin zij
opgroeien heeft effect op hun gedrag, waarden en normen. Millennials zijn vooral opgegroeid in gezinnen van middenklasse, hierdoor
worden zij vaak gezien als verwend. Veel millennials hebben een hoger
opleidingsniveau dan hun voorouders. Tegelijkertijd zijn ze meer
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kritisch en hebben ze een hoger verwachtingspatroon van zichzelf.
Deze generatie kent grote verschillen binnen de afkomst. Dit komt
doordat zij op school zijn blootgesteld aan meerdere afkomsten en
culturen. Mede hierdoor zien zij minderheden en vrouwen als hun
gelijke. Millennials lijken ook meer kieskeurig te zijn binnen hun
woon- en werkplaatsen, zo kiezen zij vaak voor stedelijke locaties.
De omgeving van een persoon kan grote invloed hebben op de
persoonlijkheid. Millennials hebben dan ook andere persoonlijkheden dan hun voorouders. Karaktereigenschappen als neuroticisme,
narcisme, zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid zijn dan ook vaak terug te vinden bij millennials. Dit kan komen doordat zij zijn opgegroeid in de middenklasse. Hier werd verteld dat zij kritisch moesten
zijn en alles kunnen zolang ze er maar echt voor gaan.
Oorzaken laag bewustzijn
Pensioen wordt als ingewikkeld gezien. Millennials hebben vaak geen
idee hoeveel pensioen zij nodig hebben om goed te kunnen leven. Ze
doen sowieso niet veel aan financiële planning, en vooral niet in de
verre toekomst. Mede door onzekerheid over de toekomst en weinig
kennis (van der Blonk, 2017, 22).
De informatie van overheid en pensioenfondsen is vaak saai en
moeilijk te begrijpen. Een achterliggende oorzaak is dat zij weinig
kennis hebben over financiën en zijn daarom niet in staat om deze
informatie juist te interpreteren. Hierdoor laten zij deze informatie
links liggen en schrikt het af (Mirabeau, n.d.). Als laatst is er ook geen
interesse in generieke of algemene informatie of communicatie. De
(nieuws)brieven over pensioen zijn vaak niet persoonlijk of relevant en
sluiten niet aan op hun levensfase (Van De Pas, et al., 2017).
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IN GESPREK MET MILLENNIALS

Interviews
Om er achter te komen wat deze generatie motiveert, welke belangen zij
hechten in het leven en hoe zij tegen pensioen aan kijken, zijn er diepte interviews afgenomen met 12 deelnemers. De standaard vragen zijn te vinden
in de Bijlage 1 . Vervolgens zijn de interviews verwerkt door de antwoorden
te coderen en vervolgend te clusteren in een Affinity Diagram (zie Bijlage 2).
Hierin zijn patronen ontdekt die representatief zijn voor deze doelgroep. Hier
zijn verschillende bevindingen uit gehaald.

Enkele Post-its uit de Affinity Diagram
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CONCLUSIES

Overzicht bevindingen
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CONCLUSIES

Bevindingen
Belangen en waardes

Doelen binnen 10 jaar

Sociale omgeving en naasten
Millennials geven aan dat zij vrienden, familie en collega’s belangrijke en
invloedrijke factoren zijn binnen hun leven. Ze vinden het belangrijk dat de
leuke dingen in het leven met deze personen worden gedeeld en brengen
graag tijd met hen door. Dit geldt vaak in hun privéleven, maar ook op het
werk vinden zij het belangrijk iets te betekenen voor collega’s of teamleden.
Buiten hun persoonlijke groei, genieten zij er ook van om bij anderen te zien dat
ze persoonlijke ontwikkeling doormaken en zich ontplooien, en hier bijdrage
aan te kunnen leveren. De waarde die aan anderen wordt gehecht, draagt
ook bij aan het feit dat ze gevoelig zijn voor de mening of keuzes die andere
personen maken in hun sociale omgeving en kan dat hun eigen visie en gedrag
beïnvloeden.

Carrière
Millennials die zich nu in de leeftijdscategorie bevinden van 25-30 jaar
kijken uit naar een hogere functie en carrière maken. Dit staat vaak als doel op
nummer een. Ze willen specifiek toewerken naar een hogere functie binnen
het huidige bedrijf waar ze werken, of willen in de toekomst aan de slag als
zzp’er. Ze hopen minder te ‘jobhoppen’, en vinden het al enorm lang klinken als
iemand al 7 jaar in dezelfde functie zit, bij dezelfde werkgever. Echter maakt
het ze nu moeilijker om vaste contracten te krijgen en daardoor na 2 à 3 jaar
van baan veranderen.

Ontdekken en op avontuur
Als je vraagt waar millennials gelukkig van worden en graag doen in hun
vrije tijd, geven ze aan de wereld te willen ontdekken en te reizen. Ze zijn erg
nieuwsgierig naar wat er speelt om hen heen en zijn open minded naar andere
culturen. Ze genieten ervan om op vakantie te gaan en hierbij avontuurlijke
activiteiten te ondernemen.
Genieten en zorgeloos leven
Millennials geven aan intens te kunnen genieten van de kleine dingen in het
leven. Denk aan mooi weer, een wandeling maken of lekker eten. Zorgeloos
genieten van kleine dingen helpt hen om innerlijke rust te vinden, en vooral
in de pandemie. Daarnaast ook bourgondisch leven zonder stress is iets waar
ze van dromen. Stiekem wel eens niks doen vinden zij heerlijke momenten,
omdat die schaars zijn in hun drukke leven.
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Eerste of nieuwe woning
Millennials die nog thuis bij hun ouders wonen geven allemaal aan binnen 10
jaar een eerste woning te willen kopen. Ze willen liever niet huren, omdat dat
voor hun gevoel weggegooid geld is. Ze blijven liever nog even thuis wonen om
extra te kunnen sparen voor een koopwoning. De huidige huizenmarkt maakt
het er niet makkelijker op. Ook geven ze aan liever samen met een partner
een huis te kopen dan alleen. Millennials die al een (starters)woning hebben
of huren geven aan in de toekomst groter te willen wonen. Op dit moment
wonen ze bijvoorbeeld in een appartement, maar met het oog op de toekomst
en gezinsuitbreiding neigen ze naar meer ruimte en een tuin.
Kinderen
De meeste millennials geven aan graag een gezinsleven te hebben, na het
maken van carrière. Een of meerdere kinderen samen met vriend of vriendin
in een mooie woning. Dat is het plaatje wat zij schetsen.
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De verre toekomst: 65+
Ver-van-je-bed-show
Millennials vinden het erg lastig om te bedenken hoe hun verre toekomst er
uit zal gaan zien. Dat komt omdat ze hier niet zeker over zijn en nu al zien hoe
snel maatschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden die veel impact hebben
op je leven. Wat ook bijdraagt is dat ze vooral met het heden zijn en er nu
belangrijke gebeurtenissen en mijlpalen in hun leven plaats vinden. Wat er
later komt zien we dan wel!
Digitalisering & technologie
Daarnaast ook de technologische ontwikkelingen, wat in hun ogen een
positief iets is. Veel millennials hebben de opkomst van digitalisering
meegemaakt en zijn erg enthousiast wat het in de toekomst zal gaan brengen.
Millennials zijn ook echt digital natives, doordat ze zijn opgegroeid tijdens het
digitale tijdperk.
Negatief scenario
Ook geven zij aan waarschijnlijk niet met pensioen te kunnen en wanneer dit
toch bereikt zal worden, het geen vetpot is. Beseffende dat de AOW leeftijd
stijgt door de toenemende vergrijzing en kleinere groep werkende mensen,
denken ze dat als het er voor hun op aankomt niet rooskleurig uit zal zien. Ze
hebben minder vertrouwen in het pensioenstelsel en vinden dat de overheid
beter moet aantonen dat de levensverwachting stijgt. Om hen heen zien zij
niet mensen veel mensen die super oud worden. Ze zijn er zelfs van overtuigd
dat minder mensen in de toekomst de AOW leeftijd halen. De overheid wordt
hier kwalijk voor genomen.
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Eerder willen stoppen met werk, maar actief blijven
Millennials hopen na die leeftijd niet achter de geraniums te zitten door nog
actief te zijn en leuke dingen te ondernemen. Ondanks ze het negatief ervaren
dat ze nog lang door moeten werken, willen ze er toch proberen het beste uit
te halen door leuk werk te blijven doen. Ze vinden het minder erg wanneer
ze deels door moeten werken, maar financieel onafhankelijk hiervan zijn. Los
gezien van de stijging van de AOW leeftijd, zouden millennials het liefst eerder
willen stoppen met werk. Idealiter in de leeftijd van 55-60 jaar oud. Sommigen
zouden zelfs op hun 65e al willen genieten in het buitenland met een eigen
huisje of een grote reis willen maken.
Korte termijn vs lange termijn
Jongere millennials denken eerder na over de toekomst over korte termijn.
Zij geven aan meer met hun hoofd bij het “nu” te zitten. Soms zelfs mensen
die per dag leven, maar dat is een kleinere groep. In detail plannen ze hooguit
twee jaar vooruit. Dit komt door de mijlpalen die achtereenvolgend op deze
leeftijd. Denk aan het halen van je diploma, het vinden van een eerste baan
of een eigen plekje. Wanneer al deze mijlpalen behaalt zijn, voelen ze zich
genoodzaakt om te kijken naar de toekomst op lange termijn. Deze millennials zijn vaker wat ouder. Ook als een vriendengroep ouder wordt, praten zij
samen vaker over de toekomst. De toekomst na vijf jaar wordt meer voorspelt
in grote lijnen en zeker niet tot in de detail.
Met dichte naasten over praten
Er wordt het meest gespeculeerd over de toekomst met dichte naasten, zoals
de partner of ouders. Daarop volgen vrienden, maar ook collega’s. Ze geven
ook aan om met zichzelf hierover in gesprek te gaan, om zo min mogelijk
beïnvloed te worden door anderen om achter hun persoonlijke behoeften te
komen.
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Geld en persoonlijke financiën
Geld maakt niet gelukkig
Geld speelt geen belangrijke rol in het leven volgens millennials, maar zijn zich
ervan bewust dat ze in een luxe positie bevinden. Voor mensen die het krapper
hebben, snappen ze wel dat geld veel invloed heeft op hun leven. Naarmate ze
ouder worden, wordt aangegeven dat de focus op geld minder wordt. Dit komt
doordat ze op een gegeven moment bijna alles hebben gekocht waar ze van
droomden, maar niet het voldane gevoel hebben zoals ze verwacht hadden.
Geld betekent vrijheid
Wanneer er werd gevraagd wat geld betekent en wat voor rol het in het leven
van hen heeft, gaven zij allemaal aan dat het je vrijheid biedt. Tot op zekere
hoogte kan het leven makkelijker maken en kan het dromen waarmaken. Je
hebt meer keuzevrijheid in bijvoorbeeld waar en hoe je wilt wonen en je leven
wilt leiden. Geld beperkt deze restricties en zorgt er voor dat je onafhankelijk bent van anderen. Millennials vinden het belangrijk goed voor zichzelf te
kunnen zorgen en hun eigen boontjes te doppen.

Millennials die thuis wonen, profiteren er nog wel van door zo veel mogelijk
te sparen. Maar er wordt in eerste instantie gespaard voor doelen op korte
termijn, zoals vakantie of een auto. Dit geld vooral voor millennials die een
prettige thuissituatie hebben die nog geen relatie hebben, en dus minder
behoeften hebben aan een eigen plek. Ze proberen structureel te sparen door
een afspraak met zichzelf te maken om iedere maand een vast bedrag opzij
te leggen. Vooral nu in de covid situatie vinden zij het makkelijker om zich er
aan te houden.
Visueel beeld ter motivatie
Factoren die millennials motiveren om een bepaald doel te halen, is vaak
door een visueel beeld van het einddoel voor ogen te hebbene. Iemand die
toewerkt naar het kopen van een huis, kijkt bijvoorbeeld vaak naar Funda ter
motivatie.

Bewust spenderen en sparen
Omdat millennials het belangrijk vinden om nu te kunnen genieten, zullen niet
snel de hand op de knip houden. Soms doen zij zelfs impulsieve aankopen,
maar dit zien ze graag anders. Ze proberen dit in te perken door zichzelf drie
keer de vraag te stellen of ze dit echt nodig hebben, voordat zij de aankoop
doen. Ze proberen bewuster om te gaan met hun financiën door iets vooruit
te plannen en ‘potjes’ aan te maken. Maar in de praktijk loopt het soms
anders. Zo wordt het vakantie potje soms onverwacht aangebroken voor een
wasmachine die plots stuk is gedaan. Met de onverwachte kosten wordt
minder rekening gehouden.
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Het pensioen
Het is geen vetpot
“Gebakken lucht” is een term die bij iemand als eerste opkwam bij het woord
pensioen. In tegenstelling tot hun ouders, die enorm uitkijken naar de
gouden handdruk, verwachten millennials er niet al te veel van. Vooral de lage
bedragen in mijn-omgevingen dragen hieraan bij, maar ook verhalen van
anderen om hen heen. Zo zien ze mensen die nog niet kunnen stoppen met
werken, omdat ze anders op een houtje moeten bijten. Ze gaan er dus vanuit
dat ze niet fatsoenlijk kunnen leven van pensioen.
Geen idee
Vooral onder de jonge millennials hebben zij geen idee hoe dit er voor hun
gaat uit zien of wat ze ervan vinden. Dit komt ook doordat de kennis over
pensioen vrij laag is, en zij de informatie taai vinden. Er wordt door
sommigen zelfs nooit naar de pensioensituatie gekeken, wisten niet eens dat
zij pensioen opbouwen of dat er iets bestond als mijnpensioenoverzicht.nl.
Na de gesprekken werden ze wel gelijk getriggerd om er naar te gaan kijken.
Je kunt beter zelf je pensioen regelen
Veel millennials zijn er van overtuigd dat je beter zelf je pensioen kunt
regelen. Zo hebben ze er meer vertrouwen in om zelf te gaan beleggen of zelf
een potje maken. Daarnaast zien ze er ook voordelen in dat je bij het geld kunt
op welke leeftijd je ook wilt.
Ver-van-hun-bed-show
Doordat het nog zo lang duurt voor pensioen überhaupt in zicht is, voelt het
als een ver-van-hun-bed-show. Ze vinden het lastig om zich verplaatsen in de
toekomst en in te denken hoe pensioen er dan uit ziet. Daarom denken ze er
ook liever niet over na, en houden ze zich bezig met wat er nu afspeelt.
Geen vertrouwen
Millennials hebben weinig vertrouwen in het huidig pensioenstelsel,
sommigen geloven zelfs niet dat ze pensioen zullen krijgen. Mede door de
stijgende AOW leeftijd denken ze dat er een kans is dat die zo hoog wordt,
dat ze deze niet halen. Ze denken ook niet dat de levensverwachting enorm
stijgt en de overheid dit duidelijker moeten aantonen. Ze hebben behoefte
aan zekerheid.
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Enkelingen hebben wel vertrouwen in het huidig pensioenstelsel, dit zijn
vooral millennials die een iets betere kennis hebben over dit onderwerp. Zij
vinden het juist prettig dat iemand anders jouw pensioen regelt en het voor
jou belegt.
Niet betrokken voelen
Millennials geven aan maar weinig te horen over pensioen of het
pensioenfonds, waardoor zij zich niet betrokken voelen. Ze zouden graag
inzicht krijgen in de pensioenwereld, welke keuzes worden gemaakt, wat er
verandert of waarin wordt belegd. Ze hebben het gevoel dat er veel achter
hun rug om gebeurt. Als ze zelf informatie willen zoeken start dat meestal bij Google maar komen ze niet ver door de versnipperde informatie. Dit
verhoogt de drempel om zelf op onderzoek uit te gaan. Wanneer er een brief of
boekje van het pensioenfonds is opgestuurd wordt dit wel bekeken en
bewaard, want dit vinden zij fijner en opvallender dan een mail. Ze
zouden liever aan het handje genomen willen worden en automatisch worden
geïnformeerd. Dat de informatie naar hun toekomst in plaats van andersom.
Er heerst namelijk een grote drempel om er echt voor te gaan zitten en de
taaie stof door te nemen.
Onpersoonlijk
Millennials voelen zich niet persoonlijk aangesproken als het gaat om
pensioen en pensioencommunicatie. Hierdoor gaat het het ene oor in, en het
andere uit en wordt het in een mapje gegooid. Als gevolg wordt er daarom
ook niks met die informatie gedaan. Ze zouden liever willen weten wat het
voor hun persoonlijk zal gaan betekenen en opleveren. Vooral persoonlijke
bedragen trekken de aandacht. Ook bij het lezen van news items
voelen zij zich niet aangesproken, door bijvoorbeeld foto’s van oudere mensen.
Actief betrokken worden met relevante en voorgekauwde informatie zouden
ze graag willen zien. Hierdoor wordt het al een stap minder om actiever te
worden omtrent pensioen.
Taaie informatie
Millennials storen zich aan het gebruik van jargon in pensioencommunicatie,
omdat het moeilijker wordt omschreven dan het is en onpersoonlijk
aanvoelt. De informatie zouden ze liever eenvoudiger, beknopter en vanuit
positief perspectief toe willen krijgen. Tests, tips en tricks, maar ook topics
die niet direct te maken hebben met pensioen zouden ze interessanter
vinden. De taaie informatie moet een interactieve en lossere vorm krijgen.
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WAT ZEGGEN, DENKEN EN VOELEN ZE?

Empathy map
Om concreet in kaart te brengen wat millennials denken, voelen, zien, horen,
zeggen en doen is er een empathy map gemaakt met daarin verschillende uitspraken die zij hebben gedaan tijdens de interviews.

Empathy Map
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KOPPELING THEORIE

Gedragspsychologie
De oorzaken die ervoor zorgen dat millennials niet bewust en actiebereid
zijn, zijn ook te verklaren aan de hand van biases en heuristieken vanuit de
gedragspsychologie. Dit kun je zien als een soort regels die mensen (onbewust) gebruiken om beslissingen te maken. Er zijn een aantal uitspraken in
de interviews naar voren gekomen die hieruit verklaard zijn.

“Over oud zijn wil ik liever
niet nadenken.”

“Pensioen komt later
wel goed, ik focus me
liever op het nu.”

Present bias
De present bias is een belangrijke reden waarom millennials zich niet bezig
houden met pensioen. Als zij de keus krijgen om nu een geldbedrag te krijgen, of een groter bedrag na hun 65e, kiezen ze eerder voor het bedrag dat
ze nu kunnen krijgen. Dit wordt verklaard vanuit de present bias dat mensen
bij voorkeur een lagere beloning ontvangen op kortertermijn, dan een hogere
beloning oplangertermijn. Dingen die nu spelen, worden als belangrijker
ervaren dan in de toekomst (thedecisionlab, n.d.).

Affect Heuristiek

Present Bias

Sociale vergelijking
Zoals eerder genoemd, zijn millennials gevoelig voor de mening van mensen
om hun heen. Dus ook de beslissingen die zij maken. Wanneer zij dus niet
met pensioen bezig zijn, is dat voor een millennial vaak ook een reden om er
niet aan te denken (thedecisionlab, n.d.).

“Mijn beste vriendin hoor
ik ook er ook nooit over,
dusja.”

“Opa heeft het nu
ook prima.”

Affect Heuristiek

Present Bias

Affect Heuristiek
Voordat er een rationeel oordeel wordt bepaald, kent het menselijk brein
onmiddellijk een gevoelswaarde toe die negatief of positief zal zijn. (thedecisionlab, n.d.) Omdat pensioen vaak gerefereerd wordt aan ouder worden,
wordt er vaak een negatief gedacht als deze term wordt genoemd. Mensen
denken liever niet na over ouderdom.

Availability heuristiek
Hoe het er nu naar uit ziet, hebben de huidige gepensioneerden het goed. Dit
weegt mee in de overtuiging dat millennials denken dat het ooit wel goed
komt. Dit komt doordat recente gebeurtenissen, beter worden opgeslagen in
het geheugen (thedecisionlab, n.d.).

Gekoppelde biases en heuristieken
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THINKING OUTSIDE THE CURVE

Extreme users
Tijdens het gebruikersonderzoek zijn er twee “uitschieters” herkend, die wel
millennial zijn, maar toch buiten de doelgroep vallen. Dit zijn extreme users,
die wellicht niet eens gebruik zullen maken van de ontworpen oplossing.
Ondanks het natuurlijk het interessantst is om onderzoek te doen naar de
daadwerkelijke doelgroep (mainstream), kunnen deze extreme users waardevolle input bieden voor het onderzoek. Ze kunnen namelijk inspiratie bieden
voor het uiteindelijke product, waar de doelgroep profijt van kan hebben.

Wat heb ik hier uitgehaald?
De extreme users zijn inspirerend geweest. Zo moet het eindproduct niet
alleen focussen op het pensioen in de verre toekomst, maar ook betrekken
op belangrijke gebeurtenissen die nu spelen in het leven van millennials.
Als zij zaken van nu niet op orde kunnen krijgen, zal de kans kleiner zijn
dat zij nadenken over hun pensioensituatie. Daarnaast moet het product
millennials stimuleren om verder te denken dan de dag van morgen en hen
motiveren om hun doelen te behalen. Uiteindelijk zullen ze op die manier
een roadmap richting het pensioen kunnen uitstippelen en lijkt de weg er
naartoe minder abstract.

Extreme user 1

Extreme user 2

Extreme User 1 wilt totaal niet denken aan de
(verre) toekomst, omdat hij in armoede leeft.
Hij kan geen concrete doelen stellen, maar ligt
eerder wakker met de vraag hij hij deze maand
rond kan komen. Er spelen andere belangrijke
zaken waardoor het voor hem ook niet mogelijk
is te denken aan zijn pensioen. Hij ziet de toekomst somber in en verwacht ook niet dat hij
fatsoenlijk van zijn pensioen zal kunnen leven,
maar bijsparen kan hij niet.

Extreme User 2 bevindt zich in de andere staart
van de normaalcurve. Het is een competitie
voor hem om zijn leven strak en ver vooruit
te plannen. Hij loopt op alle zaken voor en
niets in zijn leven is toeval. Hij bouwt zijn eigen
pensioen op door in vastgoed te investeren
en ambieert zelfs om over vijf jaar financieel
onafhankelijk te zijn en alleen nog te werken
voor zijn plezier.
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Normaalcurve van Extreme Users
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Inzichten
Vanuit de het gebruikersonderzoek zijn verschillende inzichten behaald die
het probleem duidelijk in kaart hebben gebracht.
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Inzichten
Ook zijn er inzichten uit gekomen die mogelijk betrokken moeten worden bij
de oplossing.
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03 DEFINE
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De informatie die is gegenereert tijdens de vorige
fase, wordt geconcretiseerd in de Define Fase. De
inzichten van de doelgroep worden vertaald in een
persona en ontwerpcriteria.
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EEN TYPISCHE MILLENNIAL

Persona
Vanuit het gebruikersonderzoek is een persona ontworpen de een
typerend persoon uit de doelgroep representeert. Dit brengt de essentie
van de doelgroep in kaart, maar is ook onmisbaar voor de conceptfase. Deze
persoon zou een gebruiker kunnen zijn van het eindproduct. Aron is de persona
van dit onderzoek. Hij wordt gebruikt om doelen, verlangens en frustraties te
bekijken van de millennials om zo onderbouwde ontwerpkeuzes te maken
in het vervolg van het onderzoek. Dit zou kunnen door vragen te stellen als:
“Zou Aron dit begrijpen?” of “Hoe zou Aron hier op reageren?”.

Extreme user 1

Over Aron
Aron is 28 jaar oud en woont net samen met zijn vriendin in Eindhoven in een
huurwoning. Hij zou graag een eigen huis kopen maar door de hoge prijzen
moet hij hier flink voor sparen wil hij dit realiseren. Hij is marketeer bij een
startup, dit is zijn tweede baan. Hij heeft nog geen kinderen, maar hij zou die
graag binnen vijf jaar met zijn vriendin willen. Ook droomt hij ervan om ooit
een grote reis te maken. Daarnaast is hij een echte digital native en wordt
enthousiast van innovatie binnen de tech wereld.
Aron denkt nog niet over zijn pensioen na, omdat hij nu een optimaal leven
wilt leiden. Daarnaast heeft hij minder vertrouwen in financiele dienstverleners, waaronder pensioenfondsen, omdat hij opgegroeid is tijdens de
financiele crisis. Ondanks hij er zich ooit in wilt verdiepen, stelt hij dit uit
doordat hij verwacht dat het saaie en taaie informatie is. Daarnaast heeft
hij ook geen idee waar te beginnen en is het voor hem onduidelijk hoeveel
financiele middelen hij later zal krijgen.
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Extreme user 1

Persona
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DE EISEN VAN HET CONCEPT

Ontwerpcriteria
Vanuit het onderzoek en visie als ontwerper zijn ontwerpcriteria opgesteld
die als randvoorwaarden staan aan het product dat ontworpen moet worden.
Deze zijn geprioriteerd aan de hand van de MoSCoW methode. De kleurcode
geeft aan hoe hoog het criterium in de prioriteit is.

M
Must have

S
Should have

C
Could have

W
Would have

Ontwikkeling van de ontwerpcriteria
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DE EISEN VAN HET CONCEPT

Ontwerpcriteria
Het product moet complexe informatie inzichtelijk maken met beeld
De complexe informatie over pensioen moet begrijpelijk zijn voor de
millennial met visuele ondersteuning.
Het product moet een positieve toon overbrengen
De indruk van het product moet een positieve invloed hebben op de houding
van de millennial ten opzichte van pensioen.
Het product moet laagdrempelig zijn
De millennial moet zo min mogelijk obstakels ondervinden om het product te
gaan gebruiken en te blijven gebruiken.
Het product moet op een relevant moment aangeboden worden
Het product moet geïntroduceerd worden op het moment dat de millennial
het meest open staat voor pensioen.

Het product moet nieuwsgierigheid triggeren
Het product moet interesse wekken, zodat zij zich er in gaan verdiepen.
Het product moet een gespreksonderwerp kunnen zijn met naasten
Het product moet sociale interactie over pensioen kunnen stimuleren met
vrienden of familie van de millennial.
Het product moet vertrouwen geven in de pensioensector
Het product moet het vertrouwen terugwinnen van millennials in pensioenfondsen, uitvoerders of andere pensioengerelateerde bedrijven.
Het product moet een combinatie zijn van een technologisch en
traditioneel middel
De combinatie van een nieuwe technologie maar ook charmes bevatten van
een traditioneel middel, aangezien de millennial met beiden is opgegroeid
en erg waardeert.

Het product moet persoonlijke data gebruiken
Het product moet gepersonaliseerd zijn door persoonlijke data zodat de
millennial zijn eigen situatie kan inzien.
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04 IDEATE
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Vanuit de ontwerpcriteria en het persona worden er
ideeën gegenereert tijdens de Ideate Fase die een
mogelijke oplossing zou kunnen bieden voor de
hoofdvraag. Deze zijn uitgewerkt tot concepten en
voorgelegd aan de doelgroep. Uiteindelijk is er een
iteratieslag gemaakt naar het uiteindelijk concept.
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AAN DE SLAG MET DE DOELGROEP

Co-Creation Workshop
Tijdens een co-creatie sessie is er met 10 deelnemers in brainstorm sessie
gehouden en zijn er concepten uitgewerkt. De deelnemers bestonden uit
zes millennials vanuit de doelgroep, twee pensioenprofessionals en twee
medewerkers van Achmea. Het doel van deze sessie was om concepten te
genereren, inspiratie op te doen en de achmea teamleden kennis te laten
maken met een divergerende brainstormmethode.

Extreme user 1

Inhoud
De twee uur durende workshop startte met een presentatie waarbij er een
korte introductie over de workshop werd gegeven, wat de opleiding CMD
inhoud en vervolgens werden er typerende cases uitgelegd met ieders een
andere technologie (zie Bijlage 3). Dit diende ter uitleg wat de technologie
precies kan, maar ook ter inspiratie. Tijdens de eerste opdracht moeten de
deelnemers namelijk met deze technologieën werken. Vervolgens werd hen
de inzichten uit het gebruikersonderzoek voorgelegd en de persona Aron
waar zij het concept voor moeten bedenken. Na de presentatie werd de
groep in twee teams verdeeld en mochten zij zelf aan de slag met
opdrachten. De resultaten van de hele workshop zijn te vinden in Bijlage 4.
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Opdracht 1: Creative Matrix
De eerste opdracht stond in het teken van brainstormen, middels de
creative matrix in te vullen. De Creative Matrix is een tabel met op de x-as
problemen die millennials ondervinden en op de y-as technologieën die gebruikt moeten worden om het probleem op te lossen. Op ieder kruispunt
moesten de deelnemers een idee bedenken. Hoe meer ideeën hoe beter. Hier
kregen ze 30 minuten de tijd voor. Na de timer af liep, kreeg ieder teamlid
votes, en moesten ze deze uitbrengen op ieders favoriete idee. Het idee met
de meeste stemmen werd meegenomen naar de volgende opdracht.

Opdracht 2: Concept Poster
Tijdens de tweede opdracht moesten de teams het gekozen idee uitwerken tot een concept aan de hand van de concept poster. Er stond een template klaar met verschillende onderdelen om een scope te creëren voor het
concept. Hier kregen ze 45 minuten de tijd voor.

Creative Matrix
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Opdracht 3: Critique
Als laatste opdracht pitchen beide teams aan elkaar het concept
waarbij ze vervolgens vragen mogen stellen. Vervolgens gaven ze negatieve
feedback, positieve feedback en suggesties door post its te plakken op het
desbetreffende punt waar zij feedback op hadden.
Tot slot hebben gezamenlijk gereflecteerd op de workshop. Wat vonden
ze ervan, wat kan ik de volgende keer beter doen en wat hebben ze er uit
gehaald. Ze vonden het een leuke ervaring en de tijd vloog. In het vervolg
hadden ze misschien langer de tijd gehad voor de opdrachten.

Concept Poster en Critique
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TERUGBLIK OP DE WORKSHOP

Reflectie
Wat ging goed?
+ Prettige dynamiek in de groep. Er ontstonden interessante
gesprekken en discussies.
+ Er werd enthousiast en serieus meegedaan
+ Inspiratie op gedaan voor de concept fase en voor de brainstorm
+ Goed verloop ondanks remote. De tools werden begrepen

Wat ging minder goed?
- Het was krap in de tijd waardoor sommige opdrachten niet tot in de punten
uitgevoerd kon worden.
- Er miste een moderator. Door de twee aparte calls van de groepjes kon ik
soms moeilijk volgen wat er bij beiden precies aan de hand was
- Interessante opmerkingen/inzichten werden soms niet genoteerd
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MOTIVATIE

Gamification
Tijdens de workshop was er een overeenkomst en veel besproken thema
tijdens het bedenken van een concept: een spelelement. Ieder team probeerde
in de oplossing gamification te verwerken ter motivatie om in pensioen te
verdiepen. Zelf werden zij hier ook enthousiast over en waren er van
overtuigd dat dit hunzelf en millennials over de streep zou trekken om de
pensioensituatie eens te bekijken. Daarom is er een kort onderzoekje gedaan
naar gamification in combinatie met pensioenbewustwording.

Motivatie en gamificatie
Motivatie is een belangrijk aspect binnen het aansporen van gedrag
(Heineken - van Dooren & Hardeveld Kleuver, 2020). Gamificatie (het
toevoegen van spelelementen uit games) kan ervoor zorgen dat de motivatie
verhoogd wordt. Dit door ervoor te zorgen dat de game-ervaring leuker is dan
de ervaring die de mensen normaal in het dagelijks levenhebben.
Het gebruik van gamificatie om motivatie te verhogen is niet nieuw.
Binnen de gezondheidszorg, energiemarkt en verzekeringssector wordt deze
methode al toegepast om gedrag te beïnvloeden.Pensioenen worden
gezien als iets saais en wat later nog geregeld kan worden. Uit recent
pensioenonderzoek van Ipsos blijkt dat het aandeel werknemers dat het
pensioeninkomen weleens berekend heeft, nauwelijks stijgt over de jaren.
Ondanks dat er meer zelfstandige pensioenplanners beschikbaar komen,
wordt hier niet vaker gebruik van gemaakt. Jongeren bekijken deze minder
vaak dan ouderen. 62% van de werknemers onder de 45 jaar en 44% van de
werknemers boven de 45 jaar kijken hier niet op omdat ze niet bezig zijn met
hun pensioen. De pensioenmarkt heeft dus nog veel baat bij een manier om
mensen te motiveren, dit kan gedaan worden aan de hand van gamificatie.
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Ervaringen in
het dagelijks leven

Gamificatie
ontwerp

Transfer
effect

Game wereld
ervaringen
Persuasive game design model
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IDEEVORMING

Brainstorm
Na aanleiding van de workshop en het gebruikersonderzoek, is er een
brainstorm uitgevoerd in de vorm van een mindmaps met schetsjes om
gedachtespinsels op papier te zetten. Hier zijn een aantal eerste ideeën uit
ontstaan.

Sims Life Simulator met life events
en pensioenkeuzes

Idee 1

Idee 2

Bordspel levensweg die pensioenkeuzes voorlegt en laat zien hoe dat invloed
heeft op de toekomst

Chatbot die de leidende rol neemt en
door middel van vragen en beelden jouw
toekomstige levensstijl visualiseert

Idee 3

Brainstorm na workshop
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IDEEVORMING

Brainstorm

Idee 4

Idee 5

Een interactieve informatieboekje met
relevante info voor millennials die tot leven
worden gewekt door Augmented Reality

Een persoonlijke pensioenapp die alle
relevante informatie omvat voor een
millennial en zijn pensioen ziet groeien in
de vorm van een plant

Brainstorms idee 4 en 5
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VAN IDEE NAAR CONCEPT

Concept A: Augmented Reality Magazine
Een fysiek informatie boekje waarin alle belangrijke informatie staat
voor Millennials over pensioen. Denk aan life-events, de visie van het
bestuur van een pensioenfonds of een interactieve pensioentest
waarbij aannames worden bevestigt of ontkracht. Door een QR- code te
scannen worden de pagina’s tot leven gewekt door Augmented Reality.
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VAN IDEE NAAR CONCEPT

Storyboard
Om het concept te verduidelijken is er een storyboard gemaakt. Dit storyboard is voorgelegd aan verschillende gebruikers, om
zo te testen of het concept past bij de doelgroep en het een mogelijke oplossing kan zijn voor de hoofdvraag. In het storyboard
zat ook een klein prototype voor een interactieve video, zodat de de deelnemers zelf konden ervaren hoe Augmented Reality
werkt. Een video van het prototype: https://youtu.be/WCF8JFER1s8.

2

1

3
Jouw toek
omst
begint

1. Een nieuwe baan
Gefeliciteerd met je nieuwe baan! Je hebt eindelijk
die job te pakken waar je altijd van droomde.
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2. Post
Na drie weken ben je geland en heb je je draai kunnen
vinden, tot je post krijgt. “Jouw toekomst begint”, zou
dit te maken hebben met je nieuwe baan?

2. Warm welkom
Nu je een nieuwe baan hebt, zit je ook bij een
ander pensioenfonds. Wat fijn dat ze je inlichten en
feliciteren met je nieuwe baan. In de folder stelt het
pensioenfonds zich voor, kun je je pensioenkennis
testen, en wordt er in Jip en Janneke taal uitgelegd
wat jouw pensisoen betekent.

43

5

4

4. QR code scannen
Scan de QR code met je mobiel en breng de pagina’s
tot leven!
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5. Video explainer
Afbeeldingen worden video’s. Zo wordt er in een
minuut uitgelegd wat pensioen precies inhoud. Test
het zelf!

6

6. Life Events
Ook wordt er verteld waarom pensioen nu al van
belang is. Zo zijn er bepaalde life events waar je nu al
mee te maken hebt en waarbij je zelf voor bepaalde
keuzes komt te staan die invloed hebben op je pensioen. Deze events worden tot leven gebracht met 3D
modellen.
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TERUGKOPPELING ONTWERPCRITERIA

Op welke criteria sluit het concept aan?
Het product moet complexe informatie inzichtelijk maken met beeld
Het boekje ondersteund door AR maakt de informatie een stuk visueler en
zelfs bijna tastbaar.

Het product moet nieuwsgierigheid triggeren
Het boekje triggert nieuwsgierigheid, doordat post opvallender is dan
een bericht tussen al het mailverkeer.

Het product moet een positieve toon overbrengen
Pensioen wordt positief benadrukt door al te starten met een felicitatie en
vooral positieve life events te benoemen.

Het product moet een gespreksonderwerp kunnen zijn met naasten
Er is niet een specifiek onderdeel in het concept waar sociale interactie
wordt gestimuleerd.

Het product moet laagdrempelig zijn
Er hoeft geen app gedownload te worden om de Augmented Reality scene te
activeren. Dit kan simpelweg door de QR code te scannen.

Het product moet vertrouwen geven in de pensioensector
Het concept probeert vertrouwen terug te krijgen in de pensioensector,
omdat het een stuk persoonlijker aanvoelt om welkomstpost te krijgen
in plaats van de gebruikelijke welkomstmail die vaak niet eens gelezen
wordt.

Het product moet op een relevant moment aangeboden worden
Het boekje wordt opgestuurd 3 weken nadat ze zijn gestart bij hun nieuwe
baan. Op dit moment staan zij het meest open voor pensioeninformatie en
hebben ze de informatie overload van de nieuwe baan al kunnen verwerken.
Het product moet persoonlijke data gebruiken
Het product is een algemene informatiebron en maakt daarom geen gebruik
van persoonlijke data.
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Het product moet een combinatie zijn van een digitaal en
traditioneel middel
Door de combinatie van een fysiek boekje met augmented reality, voldoet
het aan dit criterium.
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TESTEN & FEEDBACK

Valt het concept in de smaak?
Feedback concept
Na het storyboard aan vijf deelnemers hebben voorgelegd, mochten zij
feedback en verbeterpunten delen. Het concept is deels positief en
deels negatief uit de test gekomen. Zo werd het algemene idee van een
welkomstboekje erg gewaardeerd. Ook de relevante informatie die er in
gedeeld zou worden over life events. Echter was er totaal geen behoefte
aan een pensioenkennistest of video explainers over pensioen. Augmented
Reality was een leuke toevoeging, maar ook niet interessant genoeg om echt
te gebruiken. De meerwaarde van bijvoorbeeld 3D modellen zagen ze ook
niet zo. Een leuke illustratie in het boekje van een life event zou het minstens
zo goed doen. Qua inhoud zouden ze ook graag geruststellende feiten over
pensioen willen weten waar ze juist geen druk over hoeven te maken. Dit zouden de deelnemers een positiever insteek geven wat betreft
pensioen. Alle positieve- en negatieve opmerkingen, vraagtekens en
suggestisch worden samengevat in het overzicht op de volgende pagina.
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FEEDBACK

Likes, dislikes, questions & ideas
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VAN IDEE NAAR CONCEPT

Concept B: Persoonlijke en transparante Pensioenapp
De app is het verzamelpunt van alle belangrijke dingen die je moet weten
tot je pensioen, op een visuele en behapbare manier vormgegeven. Omdat
millennials het pensioen zo een abstract thema vinden, wordt jouw groeiende pensioenpot gevisualiseerd aan de hand van een plant. De app biedt
inzicht in jouw persoonlijke situatie door gegevens op te halen bij mijnpensioenoverzicht.nl en in te loggen met DigiD. Ook bevat de app rekentools om te
berekenen zoals bijvoorbeeld hoeveel inkomen de millennial later nodig zou
hebben. Als laatste kunnen er “what-if” scenario’s bekeken worden en hoe je
hier op kunt handelen.
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FUNCTIONALITEITEN

Wireframes Paper Prototype
De eerste ideeën voor functionaliteiten binnen de app zijn geschetst in
wireframes. Bij iedere wireframe staat een korte toelichting van de functie.

1. Inloggen DigiD
De gebruiker kan inloggen
met zijn DigiD gegevens.
Vervolgens worden gegevens
opgehaald bij mpo.nl.
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2. Groeiend pensioen
Als eerst belandt de gebruiker op de “Mijn toekomst”
pagina. Hier staat een plantje die
staat voor jouw toekomst: het
pensioen. Wanneer je weer
premie hebt betaald of hebt
gespaard groeit de plant. Dit
kun je delen op je socials. Ook
zie je het verwacht inkomen
vanaf de AOW leeftijd.

3. Overzich pensioensituatie
Als je op het bedrag hebt
geklikt, kom je uit op een
overzicht waar het verwachte
bedrag uit bestaat. Dit is gevisualiseerd middels een piechart
en een legenda.

4. Eerder willen stoppen
Als je op de leeftijd klikt kun je
kijken hoeveel pensioen je krijgt
als je eerder of later wilt gaan
stoppen. Het bedrag verandert
aan de hand van de leeftijd.
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FUNCTIONALITEITEN

Wireframes Paper Prototype

5. Rekentools
De gebruiker kan door middel van
rekentools precies uitrekenen
wat hij of zij later aan financiele
middelen nodig zou hebben.
Daarnaast zijn er ook tools om te
berekenen wanneer je financieel
onafhankelijk zou zijn, of wanneer
je een miljoen bereikt zou hebben wanneer je maandelijks een x
bedrag belegt.
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2. What-if scenario’s
Als laatste kan de gebruiker “Wat als”
scenario’s bekijken. Deze scenario’s zijn
gekoppeld aan levensgebeurtenissen
zoals samenwonen, een huis kopen,
trouwen, arbeidsongeschiktheid, etc.
Per scenario wordt uitgelegd wat voor
invloed het heeft op jouw pensioen en
wat je daar zelf voor zou moeten regelen.
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TERUGKOPPELING ONTWERPCRITERIA

Op welke criteria sluit het concept aan?
Het product moet complexe informatie inzichtelijk maken met beeld
De app vertaalt de complexe pensioeninformatie naar een begrijpelijke en
visuele taal op een speelse manier.
Het product moet een positieve toon overbrengen
Pensioen wordt als positief neergezet, omdat het gevisualiseerd wordt als
de groei van een plantje.
Het product moet laagdrempelig zijn
Ondanks de app zelf laagdrempelig in gebruik zal zijn, kunnen zij dit niet van
te voren weten. Er is geen duidelijke aanleiding om de app in eerste instantie
te installeren.
Het product moet op een relevant moment aangeboden worden
De app zou als campagne aangeboden kunnen worden aan nieuwe deelnemers van het pensioenfonds, of nieuwe werknemers.

Het product moet nieuwsgierigheid triggeren
De app kan nieuwsgierigheid triggeren door het groeiende plantje:
waarom groeit dit plantje?
Het product moet een gespreksonderwerp kunnen zijn met naasten
Doordat je de vooruitgang van het plantje kunt delen op social meida, zou
dit wellicht een gespreksonderwerp kunnen aankaarten.
Het product moet vertrouwen geven in de pensioensector
Doordat de app inzichtelijk is over pensioen en transparantie biedt wat
er met je ingelegde geld gebeurt wordt wellicht het vertrouwen teruggewonnen van millennials.
Het product moet een combinatie zijn van een digitaal en
traditioneel middel
De app is een volledig digitaal middel.

Het product moet persoonlijke data gebruiken
De app haalt persoonlijke gegevens uit mijnpensioenoverzicht.nl om zo een
persoonlijke informatie te bieden die relevant zijn voor het individu.
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TESTEN & FEEDBACK

Valt het concept in de smaak?
Test paper prototype
Het prototype is getest met verschillende deelnemers uit de doelgroep via
Teams. Tijdens de teams sessie kregen de deelnemers de link van het prototype toegestuurd die werd getest terwijl zij hun scherm deelden. Ze kregen
de opdracht om hardop na te denken tijdens deze test. De test diende vooral
om te kijken naar het concept. Het visueel ontwerp en user experience stond
hier los van.

Feedback concept
De feedback op het concept was over het algemeen positief. Zo werd het
groeiende plantje erg gewaardeerd en het metafoor naar een groeiend
pensioen werd gelijk begrepen. Het overzicht in de persoonlijke
pensioensituatie vonden ze makkelijk en overzichtelijk. Niet al te veel
details, maar toch een concreet resultaat wat ze later kunnen verwachten.
Ook vonden ze het een tof idee om scenario’s in te kunnen zien, maar was het
verder niet echt interactief. Alleen de rekentools werd als overbodig gezien,
omdat ze dit zelf wel zouden googlen en verwachten niet te gebruiken in de
app. Alle positieve- en negatieve opmerkingen, vraagtekens en suggestisch
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FEEDBACK

Likes, dislikes, questions & ideas
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TERUGKOPPELING HOOFDVRAAG

Reflectie concepten
De concepten hebben zeker potentie om een oplossing te bieden voor de
hoofdvraag: Hoe kun je millenials motiveren om bewust en
actiebereid te worden omtrent hun financiële situatie van later? Met name
concept B, de app. Het simpele pensioenoverzicht maakt het bekijken
van de pensioensituatie inzichtelijk en millennials kunnen het abstracte
pensioen eindelijk voor zich zien in iets tastbaars door middel van het plantje.
Hierdoor wordt ook een gamification element toegevoegd. Daarnaast weten ze precies wanneer ze actie moeten ondernemen in welke situatie bij de
scenario’s. Toch zijn er zwakke punten aan het concept. Zo zijn er een aantal
functionaliteiten die niet gebruikt zullen worden, en is de app maar leuk voor
een keer te bekijken. De life events moeten sterker betrokkeen worden, er
moeten doelen komen en het plantje en de scenario’s zijn nog niet interactief
genoeg. Ook zou concept A een goede aanvulling kunnen zijn op Concept B.
Het boekje geeft meer vertrouwen, en kan ook een aanleiding zijn om de app
ook echt te downloaden. Zoals een paar deelnemers ook aangaven, zouden
de twee concepten samen met wat aanpassingen een sterk concept kunnen
vormen.
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ITEREREN

Samenvoegen tot een concept
Vanuit de feedback en de reflectie is er voor gekozen om de twee concepten
samen te voegen tot een concept. Zo vormt het samen een service naar de
eindgebruiker toe. Er is voor gekozen om Augmented Reality niet meer toe te
voegen aan het informatieboekje, omdat dit niet het gewenste effect heeft
gehad volgens de feedback. Het had geen toegevoegde waarde en het zou
jammer zijn om hier tijd in te steken wat misschien beter aan andere aspecten
van het concept te wijten valt. Het boekje dient ter informatie, maar ook als
bruggetje naar het andere product: de app Grow Your Future.
Plaatsing en feedback Achmea
Het uiteindelijk concept is voorgelegd aan Achmea Pensioenservices. Zo is
er feedback ontvangen van Arno Hemelop (Business Analist), Paul Hunting
(Product Owner Pensioenfondsen) en Jan Kleijn (Scrum Master).
Allen vonden ze het een tof concept! Dit concept is precies waar ze naartoe willen in 2025 als beste digitale pensioenuitvoerder en zich kunnen
onderscheiden van bijvoorbeeld Nationale Nederlanden. Dit zou een
dienst kunnen worden van Achmea richting de overheid, pensioenfondsen of
werkgevers. Vooral de kleinere pensioenfondsen die geen eigen communicatieafdeling hebben, zouden hier veel baat bij hebben. Daarnaast zal het niet
alleen millennials, maar ook zelfs meer mensen kunnen bereiken om over
hun pensioen na te denken. Het werd als tip meegegeven om de informatie
zo universeel mogelijk te houden en niet te veel focussen de visie van een
pensioenfonds. Dit is per fonds anders en ieder hebben zij verschillende regelingen. Door het puur bij pensioen te houden zou dit product verkocht kunnen
worden aan alle fondsen.
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Schetsen userflow
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DE INTRODUCTIE TOT PENSIOEN

Welkomstboekje
Het idee is dat het boekje toegestuurd wordt naar een een nieuwe deelnemer
van het pensioenfonds. Dit wordt een extra ondersteuning van de welkomstcampaigne via de mail. In het boekje wordt de deelnemer gefeliciteerd met
zijn/haar nieuwe baan en wordt er informatie gedeeld over feiten/fabels over
pensioen waar millennials vaak een uitspraak over hebben gedaan. Daarna
wordt er een roadmap getoond met life events die nu plaats kunnen vinden,
maar invloed hebben op pensioen. Als laatste wordt er via de life events een
bruggetje geslagen naar de appstore om de app Grow Your Future te downloaden.

Onderdelen boekje
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DE APP

Grow Your Future
Na het ontvangen van het boekje, wordt de app gedownload. De app focust
nu niet alleen meer op het bekijken van de pensioensituatie, maar op de
life events met bijpassende spaardoelen. Ieder spaardoel heeft een eigen
plantje, boom of bloem die groeit wanneer er gespaard wordt. Ook heeft
pensioen een eigen bloem. Op die manier wordt het pensioen onbewust
meegenomen als doel op zich. De functionaliteiten worden toegelicht op de
volgende pagina.
Bekijk hier de uitgebreidere wireframe flow:
https://whimsical.com/wireframes-app-QAufE46QrSZN2azJtk8Tav.

Metaforen bloemen, bomen en planten
Palmboom
De palmboom staat voor de droomreis, omdat deze vaak geassocieerd wordt
met vakantie, een verre reis of een exotisch land.
Rozenbloesem
De rozenbloesem staat voor trouwen, omdat rozen staan voor liefde,
vreugde en geluk.
Eik met eekhoorns
De eik staat voor het kopen van een huis, omdat deze boom als stevig
overkomt en in de boomholte vaak eekhoorns wonen.
Boom met vogelnest
Een groeiende boom waar uiteindelijk een vogelnestje met eieren in komt
doet denken aan (het krijgen van) kinderen.
Waterlelie
De waterlelie staat voor pensioen, omdat deze onder water groeit en
uiteindelijk bloeit tot een prachtige bloem. Dit verwijst naar het pensioen
waar je eerst nog geen profijt van hebt en later pas van kunt genieten.
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Schetsen groeiende doelen
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WIREFRAMES

Functionaliteiten app

Introductie
Voor de gebruiker moet inloggen, worden
de features van de app getoond met een
bijpassende illustratie en prikkelende
zin. Zo weet de gebruiker wat hij kan
verwachten binnen de app voor hij inlogt.
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Onboarding
Als er voor de eerste keer wordt ingelogd, worden er doelen gesteld die invloed
kunnen hebben op het pensioen.

Mijn toekomst
De doelen worden gerepresenteerd als
plantjes die metafoor staan voor het
groeiend doel. Je kunt de plantjes water
geven wanneer er weer geld is gestort op
het spaardoel.
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WIREFRAMES

Functionaliteiten app

Mijn pensioen
De gegevens over het pensioen van de
gebruiker die zijn opgehaald, worden vertaald in een simpel en strak overzicht met
alleen de relevante informatie die wordt
getoond, zoals persoonlijke bedragen, de
AOW leeftijd en het tot nu toe opgebouwde
pensioen.
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Spaardoelen en rekening
De spaardoelen in een financieel overzicht
getoond. Per doel wordt een progressbar
getoond met daar in het gespaarde bedrag
en het behaalde percentage. Door op de
doelen te klikken komt er een detailoverzicht. Bij transacties staat een overzicht
van de gekoppelde rekening.

Wat als scenario’s
Binnen deze functionaliteit kan de gebruiker verschillende scenario’s inzien en
opslaan die invloed hebben op het pensioen en wat voor actie ze daarbij moeten
ondernemen. De scenario’s kunnen opgeslagen worden.
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05 PROTOTYPING
& TESTING
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Om het uiteindelijk concept uit de vorige fase
tastbaar te maken en te valideren bij de doelgroep,
wordt er tijdens de Prototyping en Testing fase een
prototype gemaakt. Dit prototype wordt voorgelegd
aan een UX Expert en mogelijke eindgebruikers.
De feedback wordt verwerkt in iteraties op het
prototype.
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ITERATIE

Expert Review
Voordat de wireframes zijn omgezet naar een klikbaar prototype, is er een
expert review uitgevoerd. De UX-Designer Jasper Heemskerk heeft de
wireframes geanalyseerd om zo mogelijke problemen of zwakke punten te
ontdekken in het ontwerp. De gevonden problemen en zijn aanbevelingen zijn
meegenomen in de iteratie voor het prototype.
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Expert Review

Iteratie

Gevonden probleem
Het introductiescherm zegt nog niet veel over de
functionaliteiten van de app. De algemene illustratie en
stukje tekst zijn nog erg abstract, waardoor de gebruiker
nog niet weet wat hij kan verwachten van de app.

Aanbeveling
•
•
•
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Laat screenshots zien van de functionaliteit
Schrijf een concrete kernboodschap in de titel
Een korte toelichting onder de kernboodschap
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Expert Review

Iteratie

Gevonden probleem
Ondanks wordt geprobeerd het persoonlijk te maken door
de voornaam aan te spreken, voelt het onnatuurlijk aan.
Dit komt doordat iedere vraag dezelfde titel heeft en er
per stap heel droog ja/nee geantwoord moet worden.

Aanbeveling
•
•
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Maak de onboarding persoonlijker door de gebruiker
aan het handje te nemen middels een stapsgewijze,
conversational onboarding
Maak het leuk door een feitje te plaatsen ter vergelijking met andere millennials
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Expert Review

Iteratie

Gevonden probleem
Niet persé een gevonden probleem, maar een gemiste
kans. De gebruiker krijgt nog geen positieve of negatieve
feedback bij Mijn Toekomst over de vooruitgang van het
doel.

Aanbeveling
•
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Laat zien hoe het er voor staat met het spaardoel
door bijvoorbeeld de weersomstandigheden van het
plantje
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Expert Review

Iteratie

Gevonden probleem
Achter een informatieknop zal de gebruiker geen functionaliteit verwachten, maar informatie.

Aanbeveling
•
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Laat alleen informatie achter de knop, en zet de
functie op de overzichtpagina
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Expert Review

Iteratie

Gevonden probleem
Het hele transactie overzicht van de rekening lijkt overbodig en maakt de app te gecompliceerd. Dit zou een app
op zich kunnen zijn.

Aanbeveling
•
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Laat alleen het saldo zien van de rekening
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Expert Review

Iteratie

Gevonden probleem
De Wat als pagina is vooral informatief, waardoor gebruikers er misschien maar een keer naar op zoek gaan
maar nog geen actie ondernemen.

Aanbeveling
•
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Maak de mijn scenario’s pagina interactiever en leg
een link naar het portaal van een pensioenfonds waar
ze de actie ook door kunnen voeren
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ITERATIES

User testing & Iteraties
Na de eerste iteraties van de wireframes, is het tijd om te testen bij de
doelgroep. De wireframes zijn omgezet tot een klikbaar prototype die is
getest door vijf deelnemers. Dit zijn genoeg deelnemers om 80% van de laatste problemen te ontdekken. Het testplan is te vinden in Bijlage 6. Achteraf is
er een feedback formulier ingevuld (Bijlage 7). Na de gevonden problemen zijn
er iteraties gemaakt.
Bekijk hier het prototype:
https://marvelapp.com/prototype/647i22h/screen/79240267.
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User testing

Iteratie introductie

Iteratie automatisch sparen

De gebruikers bekeken niet de introductie van
de app . Dit kwam doordat het niet duidelijk
was dat ze konden swipen. Om dit op te lossen
zijn er pijltjes geplaatst.

Graag zouden de gebruikers een einddatum
in willen wanneer zij het spaardoel willen behalen. Ter oplossing is dit toegeveld als extra
invulveld. Als er gekozen is om automatisch te
sparen wordt er automatisch een einddatum
gegenereerd.
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User testing

Iteratie Mijn Pensioen

Iteratie spaardoel verwijderen

Gebruikers snapten niet dat de progressbar
stond voor het opgebouwde pensioen of dat
het klikbaar was. Daarom is er nu een andere
progressbar weergegeven en staat er onder
nog aangegeven dat dit het tot nu opgebouwde pensioen is. Daaronder is een button
geplaatst.

De gebruikers vonden het nogal spannend om
een spaardoel te verwijderen. Daarom is de
button tekst verandert naar “Spaardoel opheffen” en krijgen ze nog een popup. Mocht er
nog geld op staan, dan wordt dat simpelweg
teruggestort naar de geselecteede rekening.
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06 PROOF OF
CONCEPT
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Eindelijk is het zo ver. Na talloze brainstorms, testen
en iteratieslagen staat het Proof of Concept. In deze
fase wordt het concept uitgelegd en staat het klaar
voor de productiefase.

71

GRIP OP JOUW TOEKOMST

Grow your future
Het concept
Nieuwe deelnemers van het pensioenfonds of nieuwe werknemers krijgen
een folder opgestuurd van hun pensioenuitvoerder of werkgever. De folder dient als ‘warm welkom’ en als trigger: jouw toekomst in eigen handen!
De folder bevat belangrijke informatie over pensioen die op een visuele
manier is weergegeven. Denk aannames over pensioen die worden ontkracht of
bevestigt, zoals: “De pensioenpot is later op”. Daarnaast een roadmap van
belangrijke levensgebeurtenissen waar millennials vaak mee te maken
krijgen die invloed hebben op hun pensioen. Dit laatste slaat een bruggetje
naar de app: Grow your future.
De app haalt financiele gegevens op en geeft een simpel overzicht van jouw
pensioensituatie. Hoeveel pensioen je kunt verwachten, hoeveel je al hebt
opgebouwd en wat er verandert als je eerder wilt stoppen. Daarnaast kan er
ingesteld worden waar millennials mee te maken krijgen als spaardoel. Het
kopen van een huis, sparen voor (toekomstige) kinderen, trouwplannen of
jouw droomreis. Maar waarom deze spaardoelen? Deze spaardoelen hebben
grote invloed op jouw pensioen. Zo zou het kunnen zijn dat je dingen moet
regelen, ergens rekening mee moet houden of ergens bij stil moet staan.
Daarnaast vergroot dit de stip op de horizon en gaan zij het pensioen ook als
uiteindelijk doel zien. De spaardoelen en de persoonlijke pensioenpot zijn
gevisualiseerd in de toekomsttuin, waar ieder doel een eigen plantje, bloem
of boom heeft. Je kunt ze letterlijk zien groeien. Als laatste kun je scenario’s bekijken die wellicht van toepassing kunnen zijn. Deze scenario’s kun je
opslaan, zodat je later de punten van de checklist kan afstrepen. Je hebt jouw
toekomst in eigen handen!
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Doel
Het doel van de welkomstfolder met de app is om een oplossing te bieden
voor de hoofdvraag. Hoe kun je millenials motiveren om bewust en
actiebereid te worden omtrent hun financiële situatie van later? Als eerste
stap de bewustwording. Bewustwording kan pas tot stand komen als de
gebruiker ook bereid is om informatie tot zich te nemen. Het woord pensioen triggert echter al op negatieve manier waardoor er wordt afgehaakt.
Daarom focust de folder op een warm welkom, een geruststelling over pensioen en op levensgebeurtenissen die invloed hebben op pensioen. Er wordt
nieuwsgierigheid opgewekt om jouw persoonlijke situatie in te kunnen zien
als je de app download. Vervolgens is het doel van de app om millennials een
visueel overzicht te geven van hun pensioensituatie en weten of het pensioen
wel genoeg zal zijn. Daarnaast is het doel ook om pensioen net als de andere
spaardoelen als een doel gaan zien waar ze naartoe werken. Door de spaardoelen hiermee te combineren weten ze of er actie ondernomen moet worden
wanneer ze een huis kopen, gaan trouwen, kinderen willen of een grote reis
willen maken. De toekomst wordt op deze manier naar het nu gehaald.
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DE FOLDER

Een warm
welkom...
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PROOF OF CONCEPT

Het ontwerp van de app
Aan de hand van het onderzoek, de expert review, de user tests en de
iteraties is er een uiteindelijk ontwerp van de app ontwikkeld. De focus
binnen dit project ligt op het interactieontwerp, de functionaliteit en de
userflow. Dat betekent dat er nog geen visual design is toegepast. De
gebruikte iconen, afbeeldingen, grijstinten, typografie zijn qua vormgeving nog
placeholder. Tijdens de productiefase wordt dit pas uitgewerkt. De ontwerpkeuzes worden per scherm toegelicht.
De User Flow Chart is hier te vinden:
https://whimsical.com/flowchart-JVU88fXBTFBjuPTPbcZ4Bw
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Introductie
Als de gebruiker de app voor het
eerst opent, wordt er een introductie
getoond.
Deze schermen introduceren de
functies van de app, zodat hij weet
wat er verwacht kan worden.
Door te swipen of op de pijltjes te
klikken worden de functies getoond
middels een screenshot van de
functionaliteit, en een stukje tekst.
De kop bevat de kerntaak en daaronder een korte toelichting.
De vier bolletjes dienen ter navigatie
tussen de introductieschermen.
Vervolgend kan er ingelogd worden
met DigiD.
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Gegevens ophalen
Na de stappen gevolgd te hebben om in te
loggen met DigiD en vervolgens een rekening
te koppelen via de bankierenapp, verschijnt
er een wachtscherm waarbij de gebruiker ziet
welke gegevens succesvol zijn opgehaald.
Er worden pensioengegevens opgehaald bij
verschillende financiele dienstverleners. Mijn
pensioenoverzicht.nl voor persoonlijke
pensioengegevens, de Belastingdienst om het
inkomen te bepalen en de bankrekening om
persoonlijke financieën te inventariseren zodat
er spaardoelen opgesteld kunnen worden.
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De gebruiker kan precies zijn
welke gegens opgehaald zijn per
databron.
Tussentijds zou de gebruiker het
proces kunnen onderbreken door
op de knop te klikken.
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Onboarding

Doelen stellen

Als alle gegevens succesvol zijn
opgehaald, start de onboarding. Dit
scherm maakt duidelijk dat er doelen vastgesteld worden.

Tijdens de onboarding worden grote
doelen gesteld waar millennials vaak mee
te maken krijgen. Dit zijn grote spaardoelen zoals een huis kopen, trouwen,
kinderen, of een droomreis.De gebruiker
wordt “aan het handje” genomen tijdens de
onboarding middels conversatie gerichte

Persoonlijk door het aanspreken op de
voornaam
Duidelijk maken dat de onboarding niet
veel tijd en moeite kost

Leuke feitjes over het doel waar de
gebruiker zich mee kan “vergelijken”.
Millennials vinden het prettig zich te kunnen vergelijken met hoe anderen het doen

De gebruiker kan er voor kiezen het
doel te kiezen of over te slaan

Exploratie - Pietertje Westerink - Avans CMD Breda

80

Relatie doelen en pensioen
De spaardoelen die gekozen kunnen
worden, zijn niet zomaar spaardoelen.
Het zijn grote spaardoelen die een
verandering of mijlpaal in je leven worden.
En vaak krijgen millennials er mee te
maken. Deze doelen betekenen vaak iets
voor het pensioen. Het heeft invloed op
jouw inkomen later, je moet iets regelen,
of je krijgt (meer) keuzemogelijkheden.
Dan moet je bereid zijn om actie te
ondernemen.
Ook hebben deze spaardoelen iets
gemeen met het pensioen: het zijn grote
bedragen. Door toe te werken naar deze
doelen, wordt pensioen ook als doel gezien
en wordt de stip op de muur iets groter.
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Doel instellen als spaardoel
Wanneer de gebruiker het doel wilt kiezen
en op de Ja!-button klikt, kan het spaardoel worden ingesteld. De meeste
millennials weten ongeveer wat voor
bedrag ze willen sparen, maar ter indicatie
staan er ook gemiddelde bedragen
toegelicht op basis van berekeningen van
het Nibud (Nibud, n.d.).

Middels een slider kan het doel
spaarbedrag worden ingesteld
Ook kun je automatisch sparen
instellen door op de toggle te klikken.

Wanneer er nog geen input is
gegeven is de Opslaan-button
disabled en kun je het niet opslaan.
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Automatisch sparen

Notificaties

De gebruiker kan ook instellen om
automatisch te sparen. Dan wordt er
automatisch een vast bedrag overgemaakt
naar het spaardoelen. Dit is niet verplicht.

Ten slotte wordt er gevraagd om notificaties in te schakelen. Dit kunnen
notificaties zijn die aangeven dat je je
plantje water kunt geven, je een mijlpaal
hebt behaald of voorgestelde scenario’s
bepaald door het spaardoel. Zo blijf de
gebruiker op de hoogte van zijn voortgang.

De datum wanneer het automatisch
sparen in gaat
Frequentie van het automatisch
overmaken

De gebruiker kan er voor kiezen
om de notificaties uit- of in te
schakelen. Later kan dit gewijzigd
worden.

De eindatum wanneer het automatisch
sparen moet stoppen. Hier komt
automatisch de datum te spaardoel
behaald zou zijn.
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Mijn toekomst tuin
Klik op het belletje om notificaties
te kunnen bekijken

Na de onboarding belandt de gebruiker
op dit scherm. De toekomst tuin. Hier
staan alle planten, bomen of bloemen die
een spaardoel of pensioenpot representeren. Het huis groeit tot een eik waar
eekhoorns in wonen, trouwen wordt een
rozenbloesem, kinderen krijgen groeit
uit tot een boom met een vogelnestje,
de droomreis tot een palmboom en het
pensioen bloeit tot een waterlelie.

Thumb menu
De gebruiker kan navigeren door op menu
items te klikken in het thumb menu. Dit
menu is kenmerkend voor apps en is
overzichtelijker dan bijvoorbeeld een hamburger menu, omdat daar de items achter
vallen. Nu heeft de gebruiker in een blik
overzicht en is hij maar een klik verwijderd
van andere functionaliteiten binnen de
app.

Onder het plantje staat de naam
van het spaardoel en het percentage hoeveel er al gespaard is

Wanneer er een nieuw spaardoel is
geopend, kun je een zaadje planten door er op te klikken
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Het plantje laten groeien
Als het zaadje is gepland, kunnen de
plantjes gaan groeien. Wanneer er weer
een bedrag is overgemaakt naar het
spaardoel, of er weer pensioenpremie is
betaald, kun e het plantje water geven. Hij
groeit dus niet automatisch, waardoor het
interactief wordt en er een gamification
element in zit verwerkt.

Het zonnetje toont aan dat je
spaardoel goed op gang is en
op schema loopt. Een wolkje
betekent dat er bijvoorbeeld lang
niet meer is gespaard.

Door op de gieter te klikken geeft
de gebruiker water en groeit het
plantje
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Notificaties & andere
doelen
De gebruiker notificaties wanneer hij zijn
plantje water kan geven, er mijlpalen zijn
behaald, voorgestelde scenario’s of als het
wat minder goed gaat met zijn plantje. Als
de gebruiker er voor gekozen heeft
notifacties in te schakelen krijgt hij hier
van push meldingen op zijn ontgrendelscherm van zijn mobiel.
Door te swipen komt de gebruiker uit bij de
andere plantjes, bomen of bloemen.
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Mijn pensioen
De Mijn Pensioen pagina biedt een concreet en
persoonlijk overzicht van de pensioensituatie. Alle
informatie die de gebruiker relevant vindt en nodig
is om te bepalen of er geen pensioentekort zal zijn.
In het overzicht staat hoeveel pensioen hij per
maand kan verwachten, wat voor hem de AOW
leeftijd zal zijn en wat er verandert wanneer hij
eerder zou willen stoppen met werken. Ook is er
een progressbar te zien die aanduid dat er naar een
soort eindbedrag of einddoel wordt gewerkt. Achter
de informatie iconen en de details vinden ze een
uitgebreider overzicht waar dit uit bestaat.
Verwacht de gebruiker dat hij later niet rond kan
komen met dit bedrag? Dan kan hij de opties
bekijken om zijn pensioentekort aan te vullen.
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De gebruiker kan de pensioenleeftijd aanpassen door op “+” of “-”
te klikken. Het verwachte pensioenbedrag wordt realtime
aangepast op deze leeftijd.
De progressbar laat de zien hoeveel
procent de gebruiker pensioen
opgebouwd heeft van het doel kapitaal
De meer pensioenoptie kan weggeklikt
worden. Deze zijn terug te vinden bij de
Wat als...
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Extra informatie
Wanneer de gebruiker niet helemaal snapt
wat er met het bedrag wordt bedoeld of
waarom de AOW leeftijd hoger is dan de
huidige AOW leeftijd, kan er op de
informatie knop geklikt worden. Hier staat
in uitgelegd dat het verwacht bedrag
afhankelijk is van de economie en wat
het verwacht bedrag betekent. Mocht de
gebruiker een pensioentekort verwachten,
dan staan er opties aangeboden met de
voor- en nadelen.
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Details mijn pensioen
Op de detailpagina staat omschreven waar
het pensioen uit opgebouwd is. Bij het tot
nu opgebouwde pensioen staat er bij
welke pensioenfondsen er al is
opgebouwd, en bij het verwacht inkomen
wie welk deel maandelijks uitkeert tijdens
het pensioen.

Met de tab kan de gebruiker
switchen tussen het tot nu toe
opgebouwde pensioen en het
verwacht inkomen

In de legenda zitten hyperlinks
naar de Mijn-omgevingen van het
betreffende fonds voor specifieke
informatie over die pensioenregeling
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Spaardoelen
Bij de spaardoelen is er een financieel
overzicht van de doelen. Pensioen staat
hier ook als doel bij, zodat zij dit net als de
andere doelen ook zo zullen gaan zien. Het
saldo van de gekoppelde rekening staat
bovenaan, zodat de gebruiker kan inschatten hoeveel er overgemaakt zou kunnen
worden. Daarnaast is de achtergrond van
het doel een progress bar hoeveel procent
het doel bereikt is. Klik hier op en bekijk
het detailoverzicht van het spaardoel. Als
laatste kan er een spaardoel toegevoegd
worden.

De gebruiker kan een rekening
(ont)koppelen door op dit icoon te
klikken.

De rekeningen kunnen ontkoppelt worden
van de app of er kan ook een rekening
worden toegevoegd.
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Details spaardoelen
Als er op de spaardoelen wordt
geklikt, verschijnt er een detailoverzicht. Hier kan ook een
bedrag worden gestort of opgenomen worden van het spaardoel.
Ook staan de transacties per
datum onder in het scherm. Het
spaardoel kan aangepast worden
door op het potloodje te klikken.
Hier is ook de mogelijkheid om
het spaardoel op te heffen. Mocht
er nog een bedrag op staan, dan
wordt dit terug gestort op de
gekozen rekening.
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Wat als scenario’s
Binnen deze functionaliteit worden
allerlei situaties getoond wat een
verandering zou kunnen betekenen of
invloed uitoefent op je pensioen. Deze
scenario’s vallen onder thema’s. Deze
bieden een korte uitleg en een
checklist wat er al voor je is gedaan of
wat je zelf kunt doen. Deze kun je
toevoegen aan “Mijn scenario’s”, zodat
je die later kunt terug vinden en de
actie punten kunt afstrepen.

Exploratie - Pietertje Westerink - Avans CMD Breda

Via deze tabs kan er genavigeerd
worden door de verschillende
thema’s

De gebruiker kan scenario’s
toevoegen door op het plusje te
klikken
Als er op een thumbnail wordt
geklikt verschijnt de toelichting
en checklist
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Detailpagina scenario
Door op de thumbnail van het
scenario te klikken wordt er een
detail overzicht getoond. Met
extra informatie, tips en een
cheklist.

Een korte uitleg en toelichting.

Wat er al is geregeld en waar je
niets voor hoeft te doen.

Waar de gebruiker over na
kan denken

Wat de gebruiker zelf nog moet
doen of doorgeven. Hier staat ook
een link waar de gebruiker dan
zou moeten zijn.
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Mijn scenario’s
Bij “Mijn scenario’s” staan de
scenario’s die de gebruiker heeft
toegevoegd, maar ook voorgestelde scenario’s die wellicht relevant
kunnen zijn voor de gebruiker. Dit
wordt gebaseerd door de
gekozen spaardoelen. Als er wordt
gespaard voor een huis, zal het
scenario “Huis kopen”
bijvoorbeeld voorgesteld worden.

Door op het minnetje te klikkenn
kan het scenario verwijderd
worden.

De checklist kan afgevinkt
worden door de checkbox en bij
acties wordt er een hyperlink
getoond naar het betreffende
pensioenfonds waar de wijziging
door gevoerd kan worden
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Conclusie
Gedurende dit onderzoek is er gezocht naar een zo volledig mogelijk
antwoord op de vraag:

“Hoe kun je millenials motiveren om
bewust en actiebereid te worden omtrent
hun financiële situatie van later?”
Hiervoor is kwalitatief onderzoek gedaan naar de belevingswereld van
millennials omtrent pensioen.

Hieruit is het volgende concept uit ontstaan als beoogde ontwerpoplossing:
Grow Your Future.
Grow Your Future is een app die na aanleiding van een welkomstfolder
die wordt aangeboden door het pensioenfonds, de pensioenuitvoerder of
werkgever kan worden gedownload. De app helpt de millennial met financiële
planning om zijn of haar doelen te behalen zoals het kopen van een huis,
trouwen, (toekomstige) kinderen of een grote reis. Door middel van groeiende
planten, bomen en bloemen wordt dit gevisualiseerd. Per doel krijgen zij
informatie over de invloed die het uitoefent op hun pensioen en of ze hierbij
actie moeten ondernemen.

Uit het onderzoek en de resultaten is gebleken dat millennials een laag
pensioenbewustzijn hebben, omdat het een ver-van-hun-bed show is, zij de
pensioensector wantrouwen, de pensioencommunicatie erg onpersoonlijk is
en niet aansluit op hun levensfase. Deze obstakels in combinatie met stoffige
en ingewikkelde materie verhoogd enorm de drempel om tijdig hun pensioensituatie te bekijken.
Vanuit deze inzichten zijn er concepten uitgewerkt met poging tot deze drempel te verlagen en obstakels weg te nemen. Uit de conceptfase is gebleken
dat gamification millennials kan motiveren om open te staan voor pensioen.
De oplossing moet echter niet alleen de focus hebben op pensioen, maar zich
juist richten op het behalen van mijlpalen waar millennials vaak mee te maken
krijgen. Door deze mijlpalen te zien als doelen en deze terug te koppelen naar
de life events en wat dit voor invloed heeft op je pensioen, dan wordt dit pas
interessant voor millennials. Daarbij zal het behalen van deze doelen de weg
naar het pensioen minder abstract zijn en wordt deze stip op de horizon groter.
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Aanbeveling
De onderzoeksfase zit er helaas op, maar dat betekent niet dat het gekozen
concept niet verbeterd kan worden. Sterker nog, tijdens de productiefase
wordt het concept ontwikkeld tot een high fidelity prototype, wordt deze
getest en is er nog ruimte voor iteratie.
Het welkomstboekje
Het welkomstboekje moet voorgelegd worden aan eindgebruikers, om te
testen of de copy goed genoeg is en het aanspreekt om de app echt te gaan
downloaden. Daarnaast zal het visuele ontwerp waarschijnlijk aangepast
worden. Deze moet namelijk consistent zijn aan het visuele ontwerp van de
app en deze is er nog niet. Ten slotte zal deze naar een drukker gaan om het
te realiseren.
De app
Evenals het welkomstboekje, moet de app nog een visueel ontwerp met eigen identiteit krijgen. Tijdens de onderzoeksfase heeft de focus gelegen op
het concept en interaction design. Vervolgens zal er een prototype gebouwd
worden in Figma, Framer of Protopie waarbij de interacties verder gaan dan
alleen een klikbaar prototype. Micro interacties en animaties zullen ingezet
worden om het net zo beleefbaar te maken als een echte applicatie. Deze zal
getoetst worden middels Usability Testing waardoor de laatste problemen
worden ontdekt en opgelost.
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Bijlagen
Door de grootte van het aantal bijlagen en de afmetingen hiervan, zijn deze
te vinden in een aparte map. De bijlagen zijn te vinden in de map “Bijlagen” in
de algemene map “Exploratie Pietertje Westerink”.
Bijlagen
Bijlage 1 - Interview vragen
Bijlage 2 - Affinity Diagram
Bijlage 3 - Presentatie Co-creatie
Bijlage 4 - Resultaten Co-creatie template
Bijlage 5 - Testplan

Mappenstructuur
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