
Hoe realiseert u als uitvoerder 
een gecontroleerde transitie naar 
het nieuwe pensioenstelsel? 
Maak de oversteek met zekerheid  
en comfort in 5 ‘streams’

WHITEPAPER



Fondsen en uitvoerders 
zijn volop bezig met de 
voorbereiding op een 
megaverandering: de transitie 
naar het nieuwe pensioenstelsel. 
Alle marktpartijen moeten 
tegelijkertijd door dezelfde deur. 
Het gevolg: een enorme vraag 
naar — en daarom belasting op 
— schaarse middelen. Hoe gaan 
we hier inventief mee om?
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Een gecontroleerde transitie, graag! Maar hoe?

Fondsen en pensioenuitvoerders zien zich geplaatst voor een spanningsveld: een gecontroleerde, betrouwbare en voorspelbare 
transitie is cruciaal, maar lijkt een illusie.

Is het in deze onzekere tijden tóch mogelijk om de oversteek met zekerheid en comfort te maken?

Jazeker! In dit whitepaper bespreken we hoe u de toekomst vol zelfvertrouwen tegemoet treedt in vijf ‘streams’ — van 
voorverkenning tot operatie.

Ready or not, een nieuw 
tijdperk staat voor de deur

Alle fondsen, uitvoerders en pensioenverzekeraars maken 
de overstap naar een toekomstbestendig pensioenstelsel. 
Enkelen zien de transitie slechts als een gewijzigde 
regeling, terwijl anderen reppen over de grootste 
pensioenverandering ooit. Wij onderschrijven het laatste 
perspectief, want er zijn diverse factoren die de overgang 
zeer complex maken.

Maar naast hindernissen en politieke complicaties brengt 
de transitie ook de nodige marktkansen met zich mee. 
Allerhande partijen in pensioenland zijn dan ook druk met 
het treffen van voorbereidingen op een ongewisse, maar 
ongetwijfeld andere toekomst. Fondsen en uitvoerders 
behoren allemaal tot deze groep. Nu het stelsel met rasse 
schreden op hen afkomt, is het tijd voor actie.

In hoeverre zijn zij echter klaar voor de toekomst? Dit 
verschilt sterk per partij. Schaalgrootte, dekkingsgraad, 
bestuurlijke basis en ondersteuning, duidelijkheid over wat 
in het verschiet ligt, betrokkenheid van de branche, sector 
of moederorganisatie, IT-situatie en datakwaliteit: het zijn 
stuk voor stuk gebieden die bepalen in hoeverre u het 
toekomstige speelveld met zelfvertrouwen óf met de nodige 
aarzeling betreedt.
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Waar lopen we 
collectief tegenaan? 
De 3 belangrijkste 
uitdagingen op een rij
Om een georganiseerde oversteek te 
maken, moeten we de nodige zaken nader 
onderzoeken: het nieuwe veld, maar 
ook de hindernissen die we onderweg 
tegenkomen.

Wat zijn de drie voornaamste uitdagingen 
die we het hoofd moeten bieden?

Afwachtende houding en tasten in het 
schemerduister

Veel partijen lijken op elkaar te wachten. De voor bereiding 
op de transitie is in gang gezet, maar lang niet overal is een 
gevoel van urgentie te bespeuren. Daarnaast beschikken 
pensioenfondsbestuurders en beleidsadviseurs over 
onvoldoende informatie, wat een goede besluitvorming 
bemoeilijkt. De grote pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) 
zijn weliswaar met elkaar in gesprek, maar op verticaal 
niveau is de communicatie tussen stakeholders in de diverse 
pensioenketens onvoldoende. En dat is nu juist zo belangrijk.

Op dit moment voelen veel fondsen zich gedwongen om 
knopen door te hakken zonder cruciale details te kennen. Zij 
tasten niet volledig in het duister, maar zijn wel zoekende in 
het schemerduister.

De touwtjes niet in handen

Juist in deze situatie wilt u in control zijn. Maar momenteel 
hebben weinig partijen het gevoel dat zij de touwtjes in 
handen hebben (of kunnen houden). Sociale partners zijn 
afhankelijk van fondsen, die weer informatie nodig hebben 
van hun uitvoerders. Laatstgenoemden zijn op zoek naar 
kaders van de besturen en willen meer weten over de 
mogelijkheden van hun IT-partijen.

IT is in dit kader een kritische succesfactor. Data zijn verspreid 
over verschillende ecosystemen die eigenlijk allemaal met 
elkaar moeten praten. Alleen zo houdt u grip op projecten en 
systemen. In onze visie is het goed dat u leiderschap toont 
en het initiatief neemt om deze ketenpartijen vroegtijdig 
met elkaar om de tafel te brengen. Daarvoor zijn wel experts 
met de juiste kennis nodig — en doordat de vraag naar hen 
toeneemt, worden zij steeds schaarser.

Gebrek aan pensioenbewustzijn en 
vertrouwen

In het nieuwe stelsel krijgen deelnemers met een laag 
pensioenbewustzijn invloed op hun pensioenopbouw. 
Momenteel hebben zij geen of onvoldoende kennis om 
weloverwogen keuzes te maken.

Hoe worden opgebouwde rechten uit het verleden straks 
vormgegeven? Hoe zijn aanspraken berekend? En hoe 
zijn deze omgezet naar kapitaal? Zulke zaken wilt u helder 
communiceren. Want zo schept u duidelijkheid én herstelt u 
het vertrouwen in ’s werelds beste pensioensysteem.
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Soepel (met behoud 
van uw nachtrust) 
oversteken: zó doet u dat

Totaaloplossing:  
samen op reis van a tot z

Voor fondsen en uitvoerders is het 
cruciaal om een transparante transitie te 
realiseren waarin voortdurende, duidelijke 
communicatie centraal staat. Met het 
Transitie Comfort Programma (TCP) 
ondersteunt Visma Idella hen van a tot z.

In het TCP komen diverse activiteiten, 
producten en diensten samen. Het doel: 
fondsen en uitvoerders helpen om een 
soepele transitie te realiseren — met 
behoud van een goede nachtrust — door 
hen bij elke stap de juiste ondersteuning 
te bieden. Met een gereedschapskist 
vol toegespitste tools doorloopt u de vijf 
‘streams’ van het proces vloeiend. Welke 
dit zijn? Dat bespreken we hiernaast.

1.  
Een stevig fundament met analyses en 
verkenning

Wilt u een gecontroleerde transitie doormaken, dan vormen 
een gedegen analyse en verkenning hét startpunt. Hierbij 
bieden wij op diverse manieren ondersteuning:

 � We bekijken de impact van het stelsel vanuit de deelnemer, 
het fonds, de uitvoerder en IT. Vervolgens delen wij onze 
visie. Ook doen we een matchinganalyse met bestaande 
regelingen én met onze systemen;

 � Met een reeks Experience Labs onderzoeken en ervaren 
we de impact van het nieuwe stelsel samen met onze 
klanten en partners;

 � Een data-analysetraject en toolset stellen fondsen en 
uitvoerders in staat om de datakwaliteit te analyseren en zo 
de controle te behouden;

 � De basis voor compensatie en transitie bepaalt u door 
bestaande regelingen en deelnemersportefeuilles door te 
rekenen met de TCP: Transitie Tool;

 � Om vooraf te weten wat u als fonds te wachten staat, 
kunt u de varianten en keuzeruimte in de vorming van de 
nieuwe regeling onderzoeken, vormgeven en doorrekenen. 
Ook hiervoor gebruikt u onze TCP: Transitie Tool.

2.  
Solution Blueprint: blauwdruk van een 
betrouwbare oplossing

Hoe vindt u houvast in een heden zonder hapklare 
antwoorden?

Ieder fondsbestuur staat voor een cruciaal vraagstuk: het 
is nú tijd om te bepalen welke rol en positie het fonds de 
komende decennia gaat vervullen. Hoe gaat u in het nieuwe 
stelsel om met de nieuwe grootheden, processen en 
voorzieningen in uw administratie? Hoe vult u de gesprekken 
in die u moet voeren met sociale partners, een werkgever, uw 
uitvoerder en eventueel ook adviseurs?

In de tweede stream van het TCP draait het om de blauwdruk 
van de oplossing. Hoe gaat deze er voor u uitzien?

Geen sloopwerk, maar bouwen op een solide 
basis: de pensioenadministratie

Is een volledig nieuwe oplossing noodzakelijk? Een aanbieder 
van pensioenadministratie-oplossingen die DC-regelingen 
ondersteunt, heeft de basisoplossing voor een nieuwe 
regeling eigenlijk toch al in huis?
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In veel gevallen is het niet nodig om alles weg te gooien. 
Hebt u reeds een solide basis, bouw hier dan op voort. Zo 
transformeert u geleidelijk naar een nieuwe technologie in 
een secure cloud-based oplossing.

Met de bestaande hoofdonderdelen van de Visma 
Idella Product Suite (VIPS) ondersteunen wij alle 
uitvoeringsvarianten van de nieuwe regelingen. Daarmee 
zijn oude investeringen, processen, kennisontwikkeling en 
competenties in uw organisatie gewaarborgd.

Drie essentiële elementen van de oplossing

 � Het (onderschatte) belang van communicatie 
Hoe legt u uw deelnemers de keuze voor de nieuwe 
regeling uit? Hoe zet u de (communicatie rondom de) 
huidige uitkeringsregeling en aansprakenadministratie 
om naar equivalenten in de premieregeling en 
kapitalenadministratie? Hoe vertelt u uw aanstaande 
gepensioneerden dat het inderdaad is toegestaan om 
10% lumpsum uit de pensioenpot te halen, maar dat het 
niet verstandig is om dit bedrag nú aan een vakantie of 
boot te besteden? En hoe vult u uw zorgplicht in — bij het 
schetsen van keuzes voor vaste of variabele uitkeringen, 
hoog/laag uitkeringen en de keuze voor een risicoprofiel 
of voorkeur in het ESG-beleid? 
 
 

De migratie naar het nieuwe stelsel wordt vaak 
aangevlogen als een pensioentechnisch, actuarieel of 
IT-vraagstuk. Maar in onze visie is het eigenlijk vooral 
een communicatievraagstuk. Uw communicatieproces 
en -instrumentarium maken immers een volledige 
transformatie door. Het gekke is dat wij weinig fondsen 
kennen die al concrete stappen hebben gezet op dit 
gebied. Ook opmerkelijk: de AFM vraagt alleen om een 
communicatieplan voor de transitiefase. De communicatie 
in de operationele fase — die toch ook cruciaal is — komt 
niet aan bod. 
 
Daar komt bij dat het ontbrekende vertrouwen in 
het bestaande stelsel een belangrijke trigger voor de 
transformatie is geweest. Des te belangrijker om dusdanig 
te communiceren dat deelnemers het nieuwe stelsel wél 
gaan vertrouwen. 
 
Kortom, het is hoog tijd om met uw communicatie-, 
systemen- en portalenlandschap aan de slag te gaan! 
Houdt u vast aan uw huidige deelnemersportaal? Of 
bent u op zoek naar ontzorging? Onze SaaS-oplossing 
ondersteunt beide opties. Waar het om gaat, is dat u een 
keuze maakt en nú diepgaand in gesprek gaat over uw 
gewijzigde communicatiebeleid.

 � Sneller en (kosten)efficiënter rekenen 
Een pensioenadministratie brengt rekenwerk met zich 
mee. Véél rekenwerk. Wilt u naast nieuwe regelingen en 
producten ook bestaande producten inregelen? En uw 
berekeningen vormgeven op het gebied van invaren, 
compensatie, periodieke toekenning en prolongatie? 
 
In zijn oplossing heeft Visma Idella het formularium en de 
berekeningen volledig geparametriseerd. Deze zijn ook 
compleet in te regelen. Met de VIPS Product Engine en 
de VIPS Reken Engine maakt een actuarieel geschoolde 
persoon die formules uiteindelijk misschien ook gewoon 
zélf, waardoor u sneller en (kosten)efficiënter te werk 
gaat. Vooralsnog staan onze productconsultants u graag 
terzijde. 

 � Afstemming van (nieuwe) administraties en 
automatisering 
Voor veel partijen betekent de migratie een overstap van 
een DB-uitkeringscontract naar een DC-premiecontract. 
Zij gaan van een aanspraak op een beoogde 
maanduitkering naar een belofte van een geschatte 
pensioenpot. 
 
Als u die pensioenpot uitdrukt in participaties in het 
fonds — de zogenaamde units — betekent dit dat u er 
een unitadministratie bij krijgt. Kiest u daar niet voor, dan 
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ontstaat er sowieso een nieuwe ‘kassabonadministratie’: 
de optelsom van alle boekingen en onttrekkingen aan de 
individuele pensioenpot. 
 
De Expertgroep Ketenchallenge, die onlangs het rapport 
‘Inzicht door overzicht — Regie in pensioenuitvoering’ 
publiceerde (waaraan Visma Idella heeft meegewerkt), 
noemt de nieuwe unit- of mutatie-administratie ‘de 
middenadministratie’: de kersverse koppeling (het 
midden) tussen de pensioen-/rechtenadministratie 
en de vermogens-/assetadministratie. Uw pensioen- 
en vermogensbeheerders gaan intensiever dan ooit 
samenwerken. Hun administraties moeten een stuk 
nauwer op elkaar aansluiten — velen vermoeden op 
maandbasis en enkelen geloven op dagbasis. 
 
In de afstemming tussen portalen-, pensioen-, midden- 
en vermogensadministraties — aangevuld met de 
financiële administratie — voert ú de regie over de 
naadloze integratie tussen dagelijkse processen en 
informatiestromen in de keten. 
 
 
 
 
 
 

Op dat gebied gloort er een nieuwe visie aan de horizon. 
Wij voorzien een gedeeld, open financieel ecosysteem 
waarin deelnemers hun financiële data eenvoudig 
kunnen ontsluiten uit bancaire, hypothecaire, spaar- en 
pensioenadministraties om ze met elkaar in verband te 
brengen. Zo ontstaat een personal benefits overview uit 
het financiële ecosysteem.
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Nieuwe visie aan de 
horizon: een open 
financieel ecosysteem
Overweegt u een open informatie-
uitwisseling en de daarmee 
samenhangende interfaces? Dan wilt u 
weten welke uitwisselingsstandaarden 
u kunt gebruiken. U ziet er wellicht (of: 
vermoedelijk) als een berg tegenop 
om die allemaal te (laten) bedenken en 
ontwikkelen. Maar is dat écht nodig?

Hoe vindt u uw eigen weg met 
minimale inspanning?

Eerst het minder goede nieuws: voor de bewuste 
standaarden kunt u niet terugvallen op wet- en regelgeving. 
En áls toezichthouders en branchepartijen hier al mee bezig 
zijn, zetten ze er momenteel (nog) geen druk op. Daarom is 
het belangrijk om hierin uw eigen weg te vinden. Maar wél 
met minimale inspanning.

Dan nu de meevaller: we leven in het digitale tijdperk. Als 
het aankomt op interacties tussen systemen, biedt de 
voortschrijdende — en snel stabiliserende — API-technologie 
de helpende hand (‘API’ staat voor Application Programming 
Interfaces).

API-technologie zorgt dat systemen elkaar onderling vinden 
en begrijpen welke gegevens zij op welke wijze met elkaar 
delen. De connectie komt via een interactiebibliotheek op 
een gestandaardiseerde manier tot stand.

API-technologie, VIP(S)-stijl: 
ontsluiting, aansluiting en vrijheid in 
uw financiële ecosysteem

VIPS is een open platform dat diverse zaken ontsluit met 
API-technologie: onze én uw portalen, mobiele apps en 
andere informatieplatformen. Hiermee plaveien wij de weg 
voor een financieel ecosysteem waarin de deelnemer veel 
meer financiële informatie combineert — van pensioen tot 
spaar- en hypotheekgegevens. Zo ontstaat er een integraal 
financieel informatiebeeld.

Met onze ‘API-first-ontwikkelaanpak’ faciliteren wij de 
ontsluiting van én aansluiting op uw financiële ecosysteem. 
Wij leveren componenten die via API’s worden gekoppeld 
aan andere componenten (van onszelf of derden) in het 
ecosysteem. Zo hebt u meer vrijheid, omdat u niet gebonden 
bent aan één leverancier.
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De Solution Blueprint in een notendop: 
verduidelijking van úw migratie

Samengevat: in deze stream verduidelijkt u — samen met uw 
architect en IT-ketenpartners — welk systeemlandschap u 
nodig hebt. Dit bepaalt u op basis van de nieuwe regeling die 
u kiest, de wijze waarop u deze inricht en de administratieve 
onderbouwing die u wenst. Daarbij definieert u de pensioen-, 
unit-, toedelings-, vermogens- en excassoadministratie, 
alsmede uw gekozen communicatiemiddelenmix en — 
ongetwijfeld — de portalen in uw landschap. Ook brengt u 
uw administratieve en communicatieprocessen in kaart.

Dit alles resulteert in een Solution Blueprint, inclusief de 
route die u hiernaartoe leidt. Er is een vast aantal stappen, 
maar uw invulling daarvan is uniek.

3.  
Nieuw stelsel, nieuw communicatiebeleid: taal & tools in de 
deelnemerscommunicatie

Een nieuwe pensioenmythe voorkomen?  
Laat een ander (communicatie)geluid horen

Jarenlang ontbrak het veel deelnemers aan 
vertrouwen, omdat we de belofte van een waardevaste 
pensioentoezegging onvoldoende konden nakomen. 
Dé oplossing die hiervoor werd bedacht: het nieuwe 
pensioenstelsel.

Dat een overgang naar een nieuw stelsel gepaard gaat met 
de nodige valkuilen, blijkt wel uit de situatie die in 2015 
in het Verenigd Koninkrijk ontstond. Toen men daar een 
soortgelijke transitie doorliep, sprongen 55-plussers op hun 
lump sum: zij besteedden (grote delen van) de pensioenpot 
aan zaken als bruiloften en cruises — met alle gevolgen van 
dien. De beoogde adviesmogelijkheden werden beperkt 
gebruikt: men meende het zelf wel te weten. Teveel mensen 
verbrasten hun pensioenpot en behoren nu tot de nieuwe 
pensioenarmen.

Wie een nieuwe pensioenmythe wil voorkomen, doet er goed 
aan om deelnemerscommunicatie voorop te stellen. Want 
het stelsel mag dan vernieuwd zijn, maar zonder een nieuw 
communicatiebeleid lost deze transitie weinig op. Alleen 
wanneer deelnemers de juiste uitleg krijgen, brengt u een 
verandering teweeg: u herstelt het vertrouwen en vergroot 
de kans dat zij weloverwogen beslissingen nemen.
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Communicatie op de schop: pak deze 7 gebieden aan

De transitie is een complex IT-project, maar wij zien haar in eerste instantie als een communicatievraagstuk.  
Grofweg zijn er zeven gebieden waarop fondsen en uitvoerders anders moeten gaan communiceren:

1. De motivatie voor de nieuwe regeling: leg aan deelnemers uit wat het verschil is tussen 
een solidaire en een flexibele regeling. En waarom u als fonds en uitvoerder kiest voor de 
regeling die het best bij uw doelgroep past. 

2. Risicohouding in de pensioenregeling: help deelnemers te begrijpen of zij moeten 
kiezen voor een laag (want: zekerder) of toch een wat hoger risico. Sommigen leggen deze 
keuze als volgt uit: “Wilt u zeker minder of wilt u misschien meer?” Bijna iedereen kiest voor 
‘zeker en vast’, maar laat daarmee de kans op veel rendement schieten. En dat is lang niet 
altijd nodig. 

3. Communiceren over vermogen: vertel deelnemers waarom u in het nieuwe stelsel niet 
meer over een verhoogd uitkeringsbedrag, maar over pensioenvermogen communiceert. 
Vermeld daarbij hoe dat vermogen zich ontwikkelt bij goed en slecht weer én tot welke 
pensioenuitkering dit leidt. Er is veel uit te leggen. 
 
 
 
 
 
 
 

4. De keuzemogelijkheden binnen de nieuwe regeling: begeleid deelnemers bij 
het maken van de vele keuzes. Denk aan een vaste uitkering (minder geld, maar wel 
zekerheid) of een variabele uitkering (meer kansen én risico’s); een vervroegd of later 
pensioen; 10% ineens; hoog/laag; en het uitruilen van een partnerpensioen voor meer 
ouderdomspensioen. 

5. Activatie van deelnemers in het keuzeproces: spoor (vooral jongere) mensen aan om 
zich te verdiepen in het taaie, abstracte, complexe pensioenvraagstuk, zodat zij de juiste 
keuzes maken. Dat vergt een ander taalgebruik, een andere toon en een nieuwe stijl. 

6. Inachtneming van de zorgplicht: activeer deelnemers in de context van de verhoogde 
zorgplicht die de wet u oplegt. Naar alle waarschijnlijkheid verwacht de toezichthouder 
dat u een proactieve rol aanneemt — bijvoorbeeld door de responsgraad te meten en 
evalueren en door de interactiegraad aantoonbaar te verbeteren. Enkel een brief versturen 
is straks echt niet meer afdoende! 

7. Vergroten van het vertrouwen: help deelnemers de nieuwe regeling te doorgronden 
door (op basis van de bovenstaande zes punten) een communicatief geheel te creëren dat 
het vertrouwen in de pensioentoekomst herstelt. 
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G Grijp deze kans: zet uw communicatie huis opnieuw 
in de steigers 

Hoe mooi is het als u de stelselwijziging aangrijpt om 
deelnemers die voorheen een desinteresse in hun pensioen 
toonden, nauwer te betrekken bij hun regeling? 

Dit is een kans om uw gehele communicatiehuis opnieuw in 
de steigers te zetten. Goede systemen leveren goede data 
op, maar deze wilt u ook op de juiste manier verpakken en 
distribueren. Dat is geen technocratische uitdaging, maar een 
communicatievraagstuk. Wat u nodig hebt? Onder andere 
een communicatiemix waarmee u een heldere boodschap 
via vooraf bepaalde kanalen naar een specifieke doelgroep 
communiceert. Daarnaast kunt u niet zonder inzicht in de 
customer journey die u uw deelnemers wilt laten doormaken.
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4.  
Roadmap voor uw transitie: hoe gaat u van punt A naar punt B?

Vechten om schaarse middelen of samen 
optrekken? Het belang van een ‘co-transitie’ van 
stakeholders

Aangezien alle fondsen in hetzelfde tijdsgewricht de transitie 
doormaken, ontstaat er per definitie een schaarste aan 
middelen. Leidt dit tot een arena waarin de betrokken 
partijen vechten om resources? Wij zeggen: sla vroegtijdig 
de handen ineen en ga voor een roadmapmodel met een 
gezamenlijke, afgestemde aanpak.

In de vierde stream komt de roadmap aan bod, waarin alle 
activiteiten staan die ondernomen moeten worden. Voor 
het TCP hanteren wij de visie van mise-en-place koken: in de 
drie voorliggende streamfases hebt u alle voorbereidingen 
getroffen om de ‘maaltijd’ nu (ineens) samen te smelten in de 
hitte van het vuur en de keuken. Het doel: in de beheerste, 
vroege voorbereidingsfase zoveel mogelijk risico’s mitigeren.

Visma Idella ondersteunt en ontzorgt klanten hierin 
maximaal. Een belangrijk uitgangspunt is dat wij juist tijdens 
de migratie nauw en intensief met hen samenwerken. Wij 
beogen daarbij een ‘co-transitie’. Want — zo bleek ook uit 
onze gesprekken met klanten — fondsen stellen een (deels) 
gezamenlijke aanpak op prijs. Zo ontstaat er immers een 
leereffect waarvan iedereen uiteindelijk profiteert.

Roadmapmodel: zoveel mogelijk zekerheden, 
ook voor het ‘pionierende schaap’

Als één schaap over de dam is volgen er meer. Dat 
pionierende hoefdier begeeft zich echter op glad ijs. Het 
plukt als eerste de vruchten, maar het kan óók een uitglijder 
maken — waar anderen vervolgens van leren.
Bij Visma Idella brengen we de risico’s en complexiteit nu 
in kaart en treffen we goede voorbereidingen. Daarom 
zijn onder andere de volgende zaken onderdeel van onze 
benadering:

 � Experience Labs om vroegtijdig te stoeien met en leren 
van de nieuwe regeling én van invaren;

 � Deep-dive-sessies over de complexere onderwerpen;
 � Transitietooling om de analyse en het feitelijke invaren en 
compenseren vorm te geven;

 � Een (‘tweetraps’- of ‘drietraps’-)platformmigratie-
strategie die in ieder geval zorgt voor een vroegtijdige 
beschikbaarheid van het nieuwe platform. Zo is het 
mogelijk om de bestaande regeling te draaien en de 
nieuwe regeling in alle rust te ontwerpen en ontwikkelen 
in een parallelle omgeving.

Ondanks dit alles is 100% zekerheid onrealistisch, want de 
antwoorden zijn simpelweg nog niet allemaal voorhanden. 
Maar wij voeren nu al de planningsgesprekken met klanten. 
En met ons roadmapmodel bieden we zoveel mogelijk 
zekerheden. Zodat we de feitelijke transitie samen op 
geordende wijze doormaken.
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5.  
Operatiesupport: verdere optimalisatie van het magnum opus

De nieuwe regeling staat en draait. Uw magnum opus is 
af. Invaren, compenseren, deelnemers informeren: u hebt 
alles succesvol geregeld. De nieuwe portalen doen tevreden 
zoemend hun werk en uw processen verlopen als een goed 
geoliede machine. U leunt tevreden achterover.

Maar binnen de kortste keren steken verschillende 
vraagstukken de kop op. Hoe gaat u daarmee om?

TWK-mutaties oplossen

In het post-transitietijdperk verloopt alles aanvankelijk op 
rolletjes. Maar op een mooie lentedag gaat de telefoon. Het 
is uw afdeling Operatie. Wat blijkt? Een flink aantal TWK-
mutaties is op de mat gevallen. Want diverse werkgevers 
hebben zaken niet goed aangeleverd. Het gevolg: er is te 
weinig premie afgedragen of geen pensioen opgebouwd 
waar dit wél had moeten gebeuren. Een bekend en vaak 
onvermijdelijk probleem in pensioenland, maar hoe gaat u 
hier na de transitie mee om? Hiervoor is een heroverweging 
van het invaren, de compensatie en de migratie op 
deelnemersniveau (of misschien zelfs breder) noodzakelijk.

Met een TWK-tool of een migratie van de bestaande regeling 
en haar historie naar de nieuwe doelomgeving lost u dit 
euvel een stuk gemakkelijker op. Hiermee rekent u de impact 
van TWK-mutaties over de oude regeling door om zo als het 
ware een nieuwe aanvangsstand vast te stellen in uw huidige 
administratie. Daardoor is het niet nodig om het gehele oude 
systeem alléén voor het doorrekenen van TWK-mutaties 
draaiende te houden. Met de historie- en berekeningstool 
lopen TWK-mutaties gewoon mee in uw nieuwe, goed 
geoliede machine.

Uw bedrijfsvoering operationaliseren

Misschien hebt u in een eerder stadium al de mogelijkheid 
van een verdergaande uitbesteding onderzocht. Maar in de 
besluitvorming en planning hebt u dergelijke voornemens 
nog niet weten te realiseren. Nu er meer ademruimte is, 
vindt u het tijd om ook op dit gebied concrete stappen 
ondernemen.

Wilt u de dag-tot-dag-operatie van uw pensioenfonds 
uitbesteden, maar zelf volledig grip houden op strategie, 
innovatie en governance? Dan biedt onze Digitale 
Pensioenadministratie as a Service (DPaaS) uitkomst. 
Dit shared-service-model, dat gebaseerd is op onze 
geoptimaliseerde IT-oplossingen, bestaat uit de volgende 
zaken:

 � VPaaS: een open integratieplatform voor pensioen-, unit-, 
investment en excassoadministratie;

 � Support: functioneel en actuarieel beheer; Business 
Continuity Services (BCS);

 � DPaaS-uitvoering: pensioen-, unit-, investment- en 
excassoadministratie;

 � Alle deelnemerscommunicatie: operationele 
ondersteuning rondom proactieve, persoonlijke, digitale 
communicatie met inzet van moderne communicatie-
instrumenten (zoals chat of automatische Q&A-analyse).
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Optimalisaties doorvoeren

Wanneer de intensieve transitieperiode achter de rug is, 
ontdekt u wellicht dat uw ambitie niet voor 100 procent is 
gerealiseerd en dat u bepaalde behoeftes graag nog wilt 
vervullen. Het is ook mogelijk dat u binnen de gekozen 
inrichting nieuwe optimalisatiemogelijkheden ziet. Of u 
wenst het nieuwe landschap — in het kader van continue 
doorontwikkeling — simpelweg eens door te lichten op 
efficiëntie en effectiviteit.

In zulke gevallen biedt Visma Idella de nodige ondersteuning. 
In ons TCP: Operations Optimalisatievoorstel lichten onze 
business- en productconsultants de nieuwe operatie door. 
Bij het zoeken naar mogelijkheden voor procesverbetering 
en kostenreductie zetten zij een rijke toolkit in (lean, BPR, 
WFM en ketendenken). Op basis daarvan realiseren zij 
optimalisaties in de operatie.

Wat is úw volgende stap?
De transitie naar het nieuwe stelsel is een omvangrijke 
onderneming. Het is onmogelijk om alle aspecten daarvan 
in één whitepaper te vangen. Daarom hebben we hier de 
belangrijkste elementen uitgelicht.

Zoekt u na het lezen van dit document verdieping? Hebt 
u behoefte aan integrale ondersteuning? Of bent u 
geïnteresseerd in losse onderdelen van het TCP?

Neem gerust contact met ons op. Wij bespreken de 
mogelijkheden graag met u.
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