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Pensioenuitvoerders moeten hun 
verandervermogen vergroten. 
Maar hoe? 

Pensioenuitvoeringsorganisaties staan voor een grote veranderuitdaging. Klanten 
vragen betere en meer individuele klantbediening. Het is nodig om in te spelen 
op de stelselwijziging en de Nieuwe Pensioen Regeling. Het aantal operationele 
incidenten moet teruggedrongen worden. En er dient aandacht te zijn voor verdere 
kostenbeheersing. Dit vraagt om flinke ingrepen in de bedrijfsvoering. 

De meeste pensioenuitvoerders en 
-verzekeraars zijn daarom de afgelopen 
jaren aan de slag gegaan met het vergroten 
van hun verandervermogen. Belangrijke 
stappen zijn gezet, maar ze lopen tegen 
een aantal uitdagingen en dilemma’s 
aan ten aanzien van de keuze voor de 
veranderaanpak, samenstelling van 
agile ketenteams, passende organisatie-
inrichting en besturing, en benodigde 
competenties.

Keuze voor de veranderaanpak
Uitvoeringsorganisaties zijn groot 
geworden met de watervalmethode voor 
softwareontwikkeling. Maar is dit de beste 
veranderaanpak? Verandermethodes 
zoals de watervalaanpak of Prince2 passen 
uitstekend bij een afgebakende opdracht 
met duidelijke klantverwachtingen in een 
voorspelbare omgeving. Maar ze sluiten 
minder goed aan bij de omvangrijke, 
complexe en snel veranderende eisen aan 
financiële instellingen vandaag de dag. 
Om beter om te kunnen gaan met 
onzekerheid en sneller tot resultaat te 
komen, werken Nederlandse grootbanken 
zoals ING en ABN AMRO agile. Dit betekent 
in de kern dat er gewerkt wordt in agile 
ketenteams, oftewel multidisciplinaire 
teams. Er wordt gewerkt in korte sprints 
van twee tot vier weken met de focus op 
het leveren van (deel)resultaten. Dit maakt 

het makkelijker om direct bij te sturen 
wanneer nieuwe inzichten ontstaan of 
als verwachtingen van de opdrachtgever 
verder uitkristalliseren. 

Samenstelling van agile ketenteams
De pensioensector lijkt er nog niet aan toe 
om de organisatiestructuur volledig in te 
richten op basis van agile teams, zoals de 
Nederlandse grootbanken al wel hebben 
gedaan. Maar er worden wel stappen gezet. 
Een aantal pensioenuitvoerders heeft het 
roer omgegooid en samenwerking tussen 
afdelingen verder geïnstitutionaliseerd, met 
de business duidelijk aan het roer. We zien 
momenteel meerdere verschijningsvormen 
van agile ketenteams: rond systemen, rond 
producten en rond klantreizen. De gemene 
deler? Business en IT zijn dichter op elkaar 
georganiseerd.

Passende besturing
De meeste medewerkers van 
pensioenuitvoeringsorganisaties zijn van 
oudsher gewend aan taak- of functiegericht 
werken. Ze zijn veel minder gewend 
te opereren vanuit het realiseren van 
bovenliggende veranderdoelstellingen 
of klantresultaten. Dit verandert met 
de introductie van een meer agile 
veranderaanpak. Agile ketenteams zijn 
veelal zelf organiserend en om te weten 
welke resultaten van het team verwacht 

worden, is een duidelijke doelstelling 
of klantmissie nodig. De introductie 
van agile wordt dan ook door veel 
pensioenuitvoerders gebruikt om de 
(sturing op) strategische prioriteiten 
en veranderdoelstellingen verder te 
versterken.

Benodigde competenties
De transitie naar de Nieuwe Pensioen 
Regeling en het inrichten van een 
toekomstvaste pensioenadministratie 
vraagt over de volle breedte van de 
organisatie om nieuwe inhoudelijke 
(verander)competenties. Voor 
persoonlijke klantbediening zijn 
nieuwe marketingvaardigheden 
en IT-vaardigheden nodig. 
Accountmanagement moet zich verder 
ontwikkelen met adviesvaardigheden. 
Leiderschapsvaardigheden zullen gericht 
zijn op het coachen op samenwerken 
en besluiten nemen na afstemming met 
alle disciplines. Bovendien wordt van 
medewerkers een andere houding en 
gedrag gevraagd. Naast de gebruikelijke 
weg van de geleidelijke verandering 
en bijscholing is het aantrekken van 
nieuwe mensen en het aangaan van 
samenwerkingen met partners passend bij 
de huidige veranderuitdaging.
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