Nieuw pensioenstelsel
Thema 2: inrichten projectorganisatie

Begeleiding grote verandering
Het Pensioenakkoord betekent een grote verandering in het
Nederlandse pensioenstelsel. De komende jaren moeten
pensioenfondsen en sociale partners op veel vraagstukken een
antwoord vinden. Het is belangrijk om het proces naar het
nieuwe stelsel goed te begeleiden. En om alle stappen goed in
de tijd uit te zetten. De keuzes en overwegingen van alle
stakeholders moeten vastgelegd worden. Wij kunnen u hierbij
helpen.

Projectmanagement op maat
Met onze dienst Projectmanagement kan op maat inhoud
worden gegeven aan alle stappen om het pensioen van de
toekomst te kiezen en te implementeren. We verwachten dat
projectmanagement van 2021 tot halverwege 2026 nodig is. De
planning houdt rekening met het reguliere bestuurlijke proces
en de daarbij behorende normale vergaderfrequenties.
Aangevuld met benodigde werkgroepen en specifieke
overleggen.

Projectmanager, projectsecretaris en software
In de projectorganisatie onderscheiden we werkzaamheden van
de projectmanager en de projectsecretaris. En we kijken naar de
ondersteunende software om het geheel te begeleiden.

www.achmeapensioenservices.nl

Werkzaamheden projectmanager
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Opstellen van een projectplan (inclusief organisatie);
Opstellen en bewaken van de projectbegroting;
Opstellen van detailplanningen voor de
projectstuurgroep en onderliggende
werkgroepen/commissies;
Organiseren en begeleiden van vergaderingen van de
projectstuurgroep;
Opstellen van een compleet overzicht van
stakeholders;
Tijdige, juiste en complete informatie voor
stakeholders;
Begeleiden van de aanstelling en inhuur van externe
partijen/adviseurs, zoals een actuaris of jurist;
Aanspreekpunt en/of sparringpartner voor diverse
stakeholders betrokken in het project;
Coördineren van de werkzaamheden die voortkomen
uit afspraken in de stuurgroepvergaderingen van het
project. Eventueel in afstemming met de
bestuursadviseur/het bestuursbureau van het fonds;
Coördineren van werkzaamheden van en naar de
onderliggende werkgroepen/commissies;
Bijhouden van de tijdlijnen en wettelijke deadlines;
Monitoren van risico’s en beheersmaatregelen;
Rapporteren over de projectvoortgang.
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Nauwe samenwerking binnen APS
De projectmanager werkt nauw samen met uw accountmanager
en/of bestuursadviseur. De coördinator Pensioenakkoord of
projectsecretaris staat alle projectmanagers bij. Hij of zij zet de
lijnen uit voor alle processtappen en bereidt processtappen voor
met hulp van onze experts.

Werkzaamheden projectsecretaris
•
•
•
•
•

Plannen van vergaderingen;
Voorbereiden en verspreiden van agenda’s;
Uitwerken en verspreiden notulen van
vergaderingen;
Bijhouden actie- en besluitenlijst;
Archiveren van projectdocumentatie.

Wij verwachten dat een projectmanager en een
projectsecretaris elk ongeveer 180 uur nodig hebben voor de
organisatie. Onze inschatting gaat uit van de begeleiding van
één stuurgroep-overleg per maand, inclusief de daaraan
voorafgaande werkgroep-overleggen. De investering hierbij is
ongeveer €57.500,- per jaar (excl. BTW).

OurMeeting voor ondersteuning en vastlegging
De applicatie “OurMeeting” ondersteunt het gehele proces
digitaal. De applicatie biedt de functionaliteiten agenda,
verslaglegging, actiepunten, besluitenboek,
documentendistributie en bestuurdersportaal.
Alle stakeholders krijgen hun informatie eenvoudig en via één
kanaal. Daarnaast worden in OurMeeting besluiten,
overwegingen en gebruikte informatie volledig vastgelegd.

De applicatie OurMeeting kost éénmalig €995,-. De licentie kost
€145,- per maand plus €5,- per unieke gebruiker per maand. Dit
exclusief BTW en inclusief de fullservice helpdesk en een
jaarlijkse gebruikerstraining.

Uw accountmanager gaat graag met u in gesprek
over uw specifieke wensen. Wij maken dan een
voorstel op maat.

Investering bij maandelijkse stuurgroep
We treden graag met u in overleg over hoeveel ondersteuning u
nodig heeft. Ieder pensioenfonds is immers verschillend. Toch
geven wij u graag alvast een indicatie van de verwachte
investering.

Disclaimer
Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. De verstrekte informatie is aan verandering
onderhevig. Wij geven geen garantie op de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

www.achmeapensioenservices. nl

