
Inspiratie: PensioenWegwijzer 2019 tot en met 2022
Met de verkiezing 'PensioenWegwijzer' stimuleert Wijzer in geldzaken financiële
dienstverleners om pensioenkeuzes te vergemakkelijken. Jaarlijks wordt de prijs uitgereikt
aan een organisatie die mensen helpt inzicht te krijgen in hun pensioensituatie. Een jury
van (gedrags)wetenschappers en vakspecialisten beoordeelt de inzendingen op vorm en
bewezen effectiviteit op keuzegedrag. Bekijk hieronder de 47 inzendingen.

Inzendingen PensioenWegwijzer 2022
In 2022 ontvingen we 14 inzendingen. Naast de 5 finalisten, waaronder de winnaars van
de jury- en publieksprijs, besteden we hieronder graag aandacht aan alle ideeën.

Human Capital Planner en Pensioen Pulse - winnaar juryprijs
Sofie - winnaar publieksprijs
Campagne “Je kunt ook niks doen” - finalist

OVERmorgen - finalist
PensioenAPK - finalist

APB Pensioenapp
AegonCappital@Work
Campagne “Mijn werknemer met pensioen”
Customer experience bij Ahold Delhaize Pensioen
FinRust
Keuzebegeleidingsplatform van Söderberg & Partners
MyMoney
Pensioenkit van Vallura
Pensioenplanner

Inzendingen PensioenWegwijzer 2021
In 2021 ontvingen we 10 inzendingen.

Deelnemers als beste pensioenwegwijzer Blue Sky Group - winnaar juryprijs
Geldvinder  APG - winnaar publieksprijs

https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/Toelichting-Pensioenwegwijzer/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/nieuws/winnaar-pensioenwegwijzer-2022/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/Nationale-Nederlanden/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/sofie/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/befrank/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/overmorgen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/pensioenapk/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/abppensioenapp/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/aegon-cappital-work/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/campagne-mijnwerknemer-gaat-met-pensioen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/customer-experience/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/finrust/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/keuzebegeleidingsplatform/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/mymoney/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/pensioenkit/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/2022/pensioenplanner/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/deelnemers-als-beste-pensioenwegwijzer/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/Geldvinder/


Fit je pensioen in PGGM - finalist
Pensioenlabel VCP Young Professionals - finalist
Webinar UPO, wat moet je er mee UWV & TKP - finalist
Beleggingstool Brand New Day
Financiële Kluis Peramaker

Experience Lab Visma Idella

Quickscan Prikkl
Wij maken pensioen leuker en makkelijker Bright

Inzendingen PensioenWegwijzer 2020
In 2020 ontvingen we 16 inzendingen.
(enkele inzendingen waren zo nieuw dat ze hier niet gedeeld konden worden)

De pensioenchecker  Initiatief Nederlandse pensioensector - winnaar juryprijs
Beleggingsbalans Achmea Pensioenservice - winnaar publieksprijs
Onderweg naar pensioen Pensioenfonds Vervoer - finalist
Hypotheek risicoscan Vereniging Eigen Huis & Netvice - finalist
Nuietsdoenaanjepensioen Pensioenfederatie - finalist
ToekomstSelfie ABN Amro
Persona & Data Nationale Nederlanden

Persoonlijk pensioenplaatje KLM

Reality check ABP
Mijn Pensioenplan AZL

Inzendingen PensioenWegwijzer 2019
Voor de editie van 2019 ontvingen we in totaal 13 inzendingen. 

BeFrank - Activatiemethode - winnaar juryprijs
Achmea - FinanceBook - finalist
a.s.r. - Ikdenkvooruit.nl - finalist
MijnGeldzaken.nl - Financieel dashboard - finalist
Vereniging Eigen Huis - Hypotheekwacht - finalist
Het begrijpelijk pensioenreglement van het ABP
De nieuwe pensioenplanner van Brand New Day
Hoe zit jij er later bij? van CNV Jongeren

https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/Fit-je-pensioen-in/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/pensioenlabel/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/Webinar-UPO-wat-moet-je-ermee/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/beleggingstool/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/Financiele-kluis/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/Experience-Lab/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/Quickscan/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/Wij-maken-pensioen-leuker-en-makkelijker/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/de-pensioenchecker/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/beleggingsbalans/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/onderweg-naar-pensioen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/Hypotheek-risicoscan/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/nuietsdoenaanjepensioen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/toekomstselfie/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/persona-en-data/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/maak-je-persoonlijke-pensioenplaatje/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/reality-check/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/mijn-pensioenplan/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/be-frank-activatiemethode/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/achmea-financebook/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/asr-ik-denk-vooruit/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/mijn-geldzaken/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/vereniging-eigen-huis-de-hypotheekwacht/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/ABP-begrijpelijk-pensioenreglement/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/BrandNewDay-pensioenplanner/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/PensioenWegwijzer/CNV-Jongeren-hoezitjijerlaterbij/


U bent hier: Home > Pensioen3daagse > PensioenWegwijzer > Inspiratie uit 4 jaar PensioenWegwijzer

Elke Nederlander verdient financieel inzicht van FinRust
Geldplan Pensioen van Nationale Nederlanden
De 'inkomen later' applicatie van Nationale Nederlanden
Onzepensioenregeling.nl
PensioenKopen van Zwitserleven
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