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AANLEIDING

Integraal financieel inzicht met MyLife
Veel consumenten hebben behoefte aan financieel inzicht. De aanleiding kan verschillen: gewoon willen weten hoe je
er nu eigenlijk voor staat, minder willen werken, eerder met pensioen gaan, de impact van een scheiding kunnen
overzien, etc. Het vinden van antwoorden op bovenstaande zaken blijkt voor consumenten een moeilijk en tijdrovend
karwei. De klantreis eindigt dan ook in de meeste gevallen in frustratie of de kop in het zand steken.
In de financiële markt wordt het bieden van dergelijke inzichten voor consumenten door middel van digitale financiële
planningsplatformen de nieuwe norm. Het product MyLife van Yellowtail geeft invulling aan dit vraagstuk en heeft als
doel om consumenten te activeren, op te leiden en in staat te stellen zelf financiële keuzes te maken. Dit doen we
door de ogenschijnlijk complexe vraagstukken terug te brengen tot een eenvoudig stappenplan om te komen tot
overzicht, inzicht en concreet handelingsperspectief.
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PRODUCT

Binnen 5 minuten financieel inzicht,
nu & in de toekomst
MyLife is een uniek robo-advies platform dat op een leuke,
eﬀectieve en heel gemakkelijke manier de dialoog met een
consument aan gaat. Door middel van het realtime ophalen
van klantdata (Mijnpensioenoverzicht, Belastingdienst, UWV
en DigiD) kan de financiële situatie van de consument -nu of
in de toekomst- inzichtelijk worden gemaakt.
Met MyLife stellen we pensioenfondsen en -uitvoerders,
banken, verzekeraars en vermogensbeheerders in staat om de
financiële kwaliteit van leven van zijn of haar klanten
(deelnemers) aanzienlijk te vergroten. Daarmee is MyLife
strategisch onderscheidend ten opzichte van de concurrentie.

Waarom MyLife?
Eenvoud

Snel & transparant

Duidelijkheid

Zekerheid

Zelf doen

Persoonlijk relevant

Flexibiliteit

KLANTEN
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CASE PGGM - DE TOEKOMSTVERKENNER
Nederlanders moeten steeds langer doorwerken, ook in de zorg is dit het geval. PGGM is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de pensioenregelingen voor Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Gezien werken in de zorgsector zowel
fysiek als mentaal veel van mensen vraagt, zijn er zorgen vanuit de deelnemers, werkgevers en het pensioenfonds over de
vitaliteit gedurende het werkzame leven. Het fysiek zware werk resulteert, naarmate men ouder wordt, veelvuldig in

De toekomstverkenner

lichamelijke klachten met verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid en hoge kosten voor het pensioenfonds. De vraag
die ten grondslag ligt aan het project is dan ook: Hoe kunnen we deelnemers helpen om vitaal met pensioen te gaan?
Dit is de reden dat Yellowtail in samenwerking met PGGM voor de deelnemers van PFZW De Toekomstverkenner heeft
ontwikkeld. Een verkenner waarmee deelnemers binnen 5 minuten inzicht krijgen in de totale financiële situatie van het
huishouden en in staat gesteld worden keuzes te maken omtrent eerder stoppen of minder werken.
De Toekomstverkenner is gebaseerd op het MyLife platform.
De Toekomstverkenner is per 1 mei ter beschikking gesteld aan
andere pensioenfondsen om zo de samenwerking binnen de sector
te stimuleren. De propositie “Toekomstverkenner” is als white-label
platform gebouwd zodat andere fondsen eenvoudig en snel kunnen
aansluiten met hun eigen huisstijl en specifieke pensioenregelingen.
PME (Pensioenfonds van de Metalektro) is het eerste fonds dat is
aangesloten op het platform.

AWARDS
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CASE AEGON - FINSNAP
Vaak komen consumenten er (te) laat achter dat er in hun persoonlijke situatie sprake is van een pensioengat. Terwijl er
over het algemeen legio mogelijkheden zijn om een oplossing te vinden voor dit probleem, zeker als er tijdig begonnen
wordt met het aanvullen van het pensioen. Aegon en Yellowtail hebben samen FinSnap ontwikkeld als invulling van de
missie van Aegon: ‘klanten in staat stellen zelf bewuste keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst’.
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FinSnap (‘Financieel Snapshot’) biedt consumenten binnen tien minuten inzicht in de financiële situatie van hun
huishouden nu én op het moment van pensioneren. Zo ontdekt de consument wat zijn mogelijkheden zijn en welke
aandachtspunten daarbij horen.
FinSnap werkt op basis van de daadwerkelijke en meest actuele financiële gegevens van een huishouden. Deze
informatie kan de consument snel en eenvoudig verzamelen bij het UWV, de Belastingdienst en MijnPensioenoverzicht.nl
met behulp van de Ockto-app. Hiernaast biedt Nibud de consument een schatting van zijn verwachte maandelijkse
uitgaven nu en na pensioneren. Met deze gegevens rekent FinSnap vervolgens de persoonlijke financiële situatie door
zodat de consument in één oogopslag kan zien of er op het moment van pensioneren maandelijks geld overgehouden
wordt of dat er sprake is van een pensioengat. Vervolgens biedt FinSnap een aantal indicatieve mogelijkheden aan de
gebruiker om meer uit zijn pensioen te halen, bijvoorbeeld met behulp van sparen of beleggen. Hiernaast kan de
gebruiker onderzoeken wat de eﬀecten zouden zijn van het aanpassen van zijn uitgavepatroon. Tenslotte kan de
gebruiker eenvoudig zijn persoonlijke inzichtrapport delen met zijn financieel adviseur om vervolgens goed voorbereid
een adviesgesprek aan te kunnen gaan! FinSnap is gebaseerd op het MyLife platform. Het biedt vanuit één backend
twee verschillende FinSnap klantreizen aan, toegespitst op enerzijds een consumentendoelgroep vanuit Aegon
Particulier en anderzijds op deelnemers aan de Aegon Cappital PPI vanuit Aegon Zakelijk.
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CASE ACHMEA - FINANCEBOOK
Binnen 10 minuten weet u het. Zoeken in
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uw administratie is door FinanceBook niet
langer nodig. Met FinanceBook verzamelt
u veilig, snel en eenvoudig uw financiële
gegevens. Gewoon online, met een app en
uw DigiD. Daarmee haalt u uw gegevens
op bij de overheidsportalen van de
Belastingdienst, Mijnpensioenoverzicht.nl
en UWV. Hiermee wordt uw eigen
financieel overzicht gemaakt. En heeft u
direct een helder beeld van uw financiële
situatie.
FinanceBook is gebaseerd op het MyLife
platform.
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CONTACT

Robin Bouman

Jan Marten van Seijst

Daniël Veenhoven

rbouman@yellowtail.nl

jmvanseijst@yellowtail.nl

dveenhoven@yellowtail.nl

www.yellowtail.nl

Gooimeer 6-01,

+31 (0)35 524 8900

1411 DD Naarden

info@yellowtail.nl

7

