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Een nieuw pensioenstelsel staat voor de deur. Dit betekent dat invaren geboden is. Per 1 januari 2027 
moet u overgestapt zijn. Dat lijkt behoorlijk ver weg, maar dit is geen tijd om op uw lauweren te rusten. 
Want eigenlijk zijn er slechts drie ‘overstap-opties’: u vaart in 2024, 2025 óf 2026 in.
 
Alle betrokken partijen zijn inmiddels dan ook druk bezig met het treffen van voorbereidingen, Maar 
vooralsnog ondernemen zij niet altijd genoeg actie — als je het ons vraagt, tenminste. Veel van hen 
mikken op een jaarovergang — 1 januari is voor sommigen bijna een heilige datum geworden,  
want: “ Dan ga je over.”
 
De komende tijd als wachtperiode beschouwen en vervolgens in één klap overstappen lijkt de enige 
optie. Nieuwe technologie, een nieuwe uitvoerder en datamigratie invaren. Het zal wel een big bang 
veroorzaken, maar het is niet anders. Of toch wel?
 
Wij zijn van mening dat dit stapelen veel te risicovol is. Zeker omdat het zo’n grote en belangrijke 
onderneming betreft. De stelselherziening doorvoeren kan maar één keer gebeuren en het moet ook in 
één keer goed gaan. Geduld is een schone zaak, maar in dit geval is ‘gecoördineerde spoed’ ook nodig. 
Daarom hebben wij een alternatief gecreëerd: de drietrapsraket.
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Lanceren? Niet in 2, maar in 3 stappen
De big bang vindt plaats wanneer u op de 
gangbare manier overstapt: middels de 
tweetrapsraket. Eerst gaat u met uw huidige 
‘hebben en houwen’ — oftewel, alle deelnemers- 
en financiële gegevens — over naar een systeem 
dat u in staat stelt om de WTP te implementeren. 
Dit systeem werkt en rekent op een andere 
manier, maar dat neemt u voor lief. Vervolgens 
gaat u in één keer invaren: u zet alle oude FTK-
rechten om naar WTP-rechten.
 
Zo springt u als het ware in een diepe oceaan 
zonder te weten wat er allemaal beneden u 
zwemt. Comfortabel is anders. En zeker voor een 
pensioenfondsbestuur kleven hier eigenlijk veel te 
veel risico’s aan.
 

Rechten invaren is nu eenmaal complex. U moet 
volledig doordrongen zijn van de gevolgen voor 
uw deelnemers. En u wilt gefaseerd ontdekken 
of theorie en realiteit overeenkomen. Want ook 
al heeft uw actuaris alles tot op de decimalen 
berekend, het blijft cruciaal om het nieuwe 
systeem in de praktijk te ervaren. Bedenk dat 
we met een kersvers stelsel te maken hebben. 
In de komende tijd moet iedereen aan den lijve 
ondervinden hoe dit precies werkt.

Bij Visma Idella vinden we het belangrijk om de 
risico’s in te perken. Vanuit die gedachte is onze 
drietrapsraket ontstaan. Deze creëert rust en 
brengt structuur aan in een periode van grote 
onzekerheid. Hoe? Dat leggen we — logischerwijs 
— uit in drie stappen.



1. Het fundament:  
de juiste 
technologie 
omarmen

Historische data, daar hebt u een hoop van. En 
bij voorkeur neemt u al die gegevens mee naar 
uw nieuwe systeem. U wilt immers niet alleen het 
huidige saldo van een deelnemer overzetten, maar 
ook de wijze waarop dit is opgebouwd (oftewel, 
de momenten waarop bepaalde bedragen zijn 
ingelegd om tot dit saldo te komen). Daarom 
hebben wij gezorgd dat u dergelijke historie 
meeneemt wanneer u met uw pensioenfonds 
overgaat naar ons systeem.

Dit betekent dat u zaken altijd kunt opsporen en 
uitzoeken. Heeft uw vorige systeem ooit een fout 
gemaakt? Dan moet u deze kunnen corrigeren, dus 
in dat geval komen uw bewaarde historische data 
goed van pas. Omdat wij begrijpen hoe belangrijk 
een correcte administratie is — onder andere 
datakwaliteit is een cruciale eis vanuit DNB — 
pakken we eventuele problemen bij de wortel aan. 
Hoe? Door data aan de voordeur te toetsen en 
fouten eruit te halen. Voordat we de volgende stap 
nemen, gaat ons systeem aan de hand van mutaties 

opnieuw uw standen bepalen om te toetsen of 
de administratie consistent is. Pas wanneer we 
deze grondige controle- en correctiefase hebben 
doorlopen, is het tijd voor de volgende stap.
Goed nieuws: u kunt elk moment met deze fase 
starten. Wachten tot de jaarwisseling is niet 
nodig. Zo verdeelt u de druk en voorkomt u een 
organisatorische implosie. Zoals we hierboven 
al schreven: gefaseerd overgaan is de sleutel tot 
gemoedsrust en succes.

Het resultaat van deze fase? Vanaf nu kunt u over 
— de technologie is binnen handbereik.

2. De iteratieve 
testfase:  
blinde vlekken 
identificeren

Uw datakwaliteit is op orde en alles is stabiel. Fase 
1 is compleet. Nu is het tijd om een cruciale vraag 
te beantwoorden: als u uw beoogde nieuwe WTP-
regeling loslaat op de populatie, krijgt u dan de 
verwachte uitkomst? Een terechte vraag. Want hoe 
nauwkeurig voorspellingen ook zijn, u moet ze altijd 
toetsen aan de werkelijkheid. Zeker nu die drastisch 
gaat veranderen: we gaan van één collectieve pot 

naar allemaal individuele potjes, waarbij een secure 
verdeling essentieel is.

In deze fase gaat u daarom pro forma invaren met 
de rekenregels. Zo identificeert u eventueel blinde 
vlekken. Krijgt één groep bijvoorbeeld te weinig 
toebedeeld en de andere groep te veel, dan kunt 
u dit nu signaleren. Wellicht komt u er bijvoorbeeld 
achter dat u een bepaalde leeftijdsgroep met 
een specifieke arbeidshistorie met de huidige 
berekeningen tekort doet. Dit soort zaken ontdekt u 
met ons systeem. Uw dialoog met sociale partners 
komt in een nóg hogere versnelling.

Wij denken niet in maatmannen of -vrouwen, maar 
nemen de individuele deelnemer als uitgangspunt. 
Want niemand is hetzelfde — en toch zijn we 
allemaal gelijk.

Wij vermijden generalisatie die vaak het gevolg is 
van de categorisering van deelnemers. Door alles 
individueel te berekenen, kunnen we de pijnpunten 
zéér precies boven water krijgen. En daardoor kunt 
u deze efficiënt uit de weg ruimen. Hierbij zorgen wij 
dat we samen met u appels met appels vergelijken. 
We kiezen dus een maatstaf voor de uitkomsten 
die in het oude en nieuwe stelsel dezelfde waarde 
heeft voor de deelnemer. Uiteraard is dit volledig 
compliant met de AVG.
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We werken met verschillende iteraties, zodat u 
deze stap net zo lang (waar nodig met nieuwe 
berekeningen) kunt herhalen totdat alles voor 
iedereen goed staat.

Het sterke element van ons systeem is dat u één 
uniforme rekenkern gebruikt in fase 1, 2 en 3. Deze 
rekenkern is volledig geïntegreerd, waardoor u geen 
aparte tool of software hoeft te gebruiken. Ook 
weet u op deze manier zeker dat de uitkomsten uit 
de testfase overeenkomen met de praktijk in het 
nieuwe stelsel.
 

3. Up-and-running:  
soepel het nieuwe 
stelsel invaren

Daadwerkelijk invaren is voor de markt als geheel 
een zeer spannend moment. Maar als u volgens 
onze drietrapsraket werkt, doet u dit op uw 
spreekwoordelijke sloffen. Omdat u alle blinde 
vlekken reeds in fase 2 hebt geëlimineerd, is uw 
uitkomst in fase 3 heel voorspelbaar.

Nu de tijd is aangebroken om de collectieve pot 
op individueel niveau te verdelen, levert dit u geen 
hoofdbrekens op. U wéét dat uw berekeningen 
matchen en tot de beoogde resultaten leiden. 

Daarom kunt u zich volledig focussen op het 
allerbelangrijkste element van de overgang naar 
het nieuwe stelsel: deelnemerscommunicatie. Hoe 
legt u uit wat het omvormen van rechten naar 
waarden inhoudt? Of wat een deelnemer zich 
moet voorstellen bij een pensioen dat 70% van het 
gemiddelde salaris bedraagt?

In de Tweede Kamer is gezegd dat de gemiddelde 
burger de omrekening niet zal begrijpen. Dit 
argument wordt gebruikt om weerstand te 
creëren tegen de hervorming van het stelsel. Wij 
geloven echter dat dit een verkeerde invalshoek 
is. We hebben meer vertrouwen in de mens. Als 
u glashelder met deelnemers communiceert, is 
het wel degelijk mogelijk om hen aan boord te 
krijgen. Wij zijn experts in pensioencommunicatie, 
maar we weten ook dat het ene fonds het andere 
niet is. Daarom stellen we samen met u de juiste 
communicatievorm vast. Daarbij komen zaken als 
toonhoogte, woordkeuze en detaillering aan bod. 
Want de uitlegbaarheid van het nieuwe stelsel is 
een cruciale succesfactor.

Met onze software krijgen deelnemers een 
kassabon te zien die alles regel voor regel uitlegt 
in Jip-en-Janneketaal. In eerste instantie lezen zij 
een zeer beknopte verklaring van 10 regels. Willen 
ze meer weten, dan is het mogelijk om door te 
klikken naar een uitleg van 20 of zelfs 50 regels. 
Daardoor begrijpt de individuele deelnemer ook 
de complexere ‘meerjarenberekeningen’: met 

een x-aantal arbeidsjaren in het verschiet is een 
x-pensioenbedrag te verwachten, wat neerkomt 
op een maandelijks x-bedrag aan pensioen. 
Hiermee elimineren we het ongrijpbare element 
van het nieuwe stelsel, waardoor deelnemers de 
waardering van het pensioen doorgronden.

En de historische data waar we in fase 1 mee bezig 
waren? Die behoudt u ook na fase 3. De kracht van 
ons systeem is dat we oude en nieuwe rechten 
naast elkaar laten bestaan. Altijd. Zo blijft het 
mogelijk om zaken na te slaan of achteraf correcties 
uit te voeren.



Drietrapsraket of digital 
twin?
Misschien hebt u weleens gehoord van een digital twin. 
Hiermee ‘kloont’ u de productieomgeving: u stapt over 
naar een nieuw systeem, kopieert alles en gaat aan de 
slag. Klinkt handig, maar het brengt de nodige risico’s 
met zich mee. Denk aan security en privacy (de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming, of AVG, is streng!), 
interfaces en connecties met de buitenwereld.
 
Zo’n digital twin is daarom niet wenselijk. Wij elimineren 
dergelijke risico’s met onze drietrapsraket. Onze 
rekenkern werkt in alle drie de fasen met data die op dát 
moment actueel en beschikbaar zijn. De rekenkern blijft 
hetzelfde, maar daarbinnen kennen we differentiaties: 
FTK en WTP, die ook weer verder zijn op te delen. Een 
sterker en veiliger alternatief, dus!
 

3, 2, 1… klaar om te gáán 
en risico’s te mitigeren?
Vindt u het cruciaal om risico’s te beperken? En wilt u 
graag met behoud van een goede nachtrust overgaan 
naar het nieuwe pensioenstelsel? Vermijd een big bang! 
Stap nu alvast over naar een platform dat álle mogelijke 
regelingen ondersteunt: FPR, SPR en hybride.

U kunt ons systeem binnen het bestaande én het 
nieuwe stelsel gebruiken. Bovendien komt u met onze 
tooling gemakkelijker tot de juiste keuze. En hebt u die 
eenmaal gemaakt, dan kunt u de migratie ook samen 
met ons doorlopen via het Transitie Comfort Programma 
(TCP). Omdat alles binnen hetzelfde platform geschiedt, 
minimaliseert u de risico’s.
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Zoekt u na het lezen van 
dit document verdieping? 
Neem gerust contact met 
ons op. Wij bespreken de 
mogelijkheden graag met u. 


