DATAVALIDATOR
de Datavalidator
Onze administratieve dienstverlening is van hoge
kwaliteit
Terecht verlangt u van ons de hoogste kwaliteit. Het volledig, tijdig
en juist uitvoeren van uw pensioenregeling(en) is daarom onze
eerste prioriteit. Wij bieden u transparantie in het online dashboard
en leveren rapportages over onze dienstverlening zoals
kwartaalrapportages, rapportage niet-financiële risico’s en de ISAE
3000 rapportage. Op deze manier weet u zich altijd verzekerd van de
kwaliteit van onze administratie.
Toch zijn er situaties denkbaar waarin een extra validatie van
gegevens gewenst is. Bijvoorbeeld bij een transitie zoals de overstap
naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar u kunt natuurlijk ook uw
eigen reden hebben om de gegevens extra te controleren.

Onderzoek naar de datakwaliteit
De DataValidator van Willis Towers Watson is een geautomatiseerde
analyse van alle gegevens die benodigd zijn om de juiste
pensioenaanspraken te kunnen berekenen. De controle vindt plaats
via een fijnmazig controlefilter dat bestaat uit een groot aantal tests
op interne consistentie, volledigheid en plausibiliteit. Dit gebeurt op
individueel niveau over alle jaren die binnen de scope van het
onderzoek vallen.
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Processtappen DataValidator in het kort
•
•

•

•

Intakegesprek om bijzonderheden en eventuele
details te bespreken
Aanlevering aan Willis Towers Watson van de
benodigde gegevens door het fonds en Achmea
Pensioenservices zoals bijvoorbeeld: reglement(en),
deelnemersgegevens, wijzigingen in het reglement,
controle getallen.
Uitvoeren analyse door Willis Towers Watson. De
uitkomst hiervan op deelnemerniveau kan zijn dat
ofwel de aangeleverde data valide zijn of dat er
reden is voor verder onderzoek.
Beoordelen bevindingen uit het onderzoek. Hier kan
het zijn dat er een logische verklaring gevonden
wordt voor de gevonden afwijking of dat er herstel
nodig is.

DATAVALIDATOR
de Datavalidator
Scherp aanbod voor u als klant van Achmea
Pensioenservices
In een dergelijk onderzoek is onafhankelijkheid van groot belang. Wij
hebben daarom onderzocht welke externe partij deze controle het
beste kan uitvoeren. Uit dit onderzoek is de Datavalidator van Willis
Towers Watson naar voren gekomen.
U kunt als gewaardeerde relatie van Achmea Pensioenservices
gebruik maken van deze dienst van Willis Towers Watson tegen een
gereduceerd tarief. Ook voor de werkzaamheden van Achmea
Pensioenservices geldt een gereduceerd tarief, dit omdat we met
Willis Towers Watson een proces hebben ingericht en zo efficiënter
kunnen werken. U verstrekt de opdracht voor dit onderzoek
rechtstreeks aan Willis Towers Watson.

Doorlooptijd en proces
Het gebruik van de DataValidator is maatwerk. Er wordt immers
specifiek de consistentie binnen uw regeling(en) getoetst.
Afhankelijk van deze wensen en eisen wordt na het eerste gesprek
de doorlooptijd bepaald en het aanbod voor u samengesteld.
Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid van een datakwaliteit
onderzoek dan kunt u contact opnemen met Willis Towers Watson.
Natuurlijk kunt u dit ook via uw eigen accountmanager regelen. Uw
accountmanager initieert dan het eerste vrijblijvende gesprek met u
en Willis Towers Watson.

Wilt u meer weten?
Lennard van der Beek
06 10 63 72 96
lennard.van.der.beek@achmea.nl
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