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SLIMME REKENREGELS EN CODE IN PLAATS VAN BRUTE KRACHT

NIEUWE PENSIOENPROPOSITIE VAN 
SYNTRUS ACHMEA DANKZIJ REKEN 
ENGINE VAN INFO SUPPORT

De pensioenmarkt beweegt zich steeds meer in de richting van een ‘Defined Contribution’-stelsel 
(beschikbarepremieregeling), ofwel: vaste inleg en variërende uitkering. Om tot een goed onderbouwd 
pensioenadvies te kunnen komen moeten alle mogelijke scenario’s die zich tijdens iemands werkzame 
leven kunnen voordoen, snel en accuraat kunnen worden doorgerekend.

Marcel Hoevers, ketenmanager bij Achmea IM&IT

In een gesprek met Marcel Hoevers, ketenmanager bij 
Achmea IM&IT, blijkt dat het vanaf het eerste begin 
duidelijk was dat Info Support de gewenste krachtige en 
snelle Reken Engine succesvol zou kunnen ontwikkelen. 
“Super, die combinatie van IT-deskundigheid, materie-
kennis en projectaanpak.”

Toolbox
Syntrus Achmea is het pensioenbedrijf van Achmea en 
voert de pensioenadministratie voor enkele tientallen 
pensioenfondsen uit. Betrouwbaarheid, deskundigheid 
en fl exibiliteit zijn vanzelfsprekendheden om de vele 
regelingen op pensioengebied effi ciënt uit te voeren.

In een nieuwe propositie werkt Syntrus Achmea met 
“heel veel variabelen en scenario’s, veel meer dan bij 
de huidige producten,” vertelt Marcel. Om deze 
allemaal in al hun varianten snel door te rekenen – “als 
je op enter drukt, wil je het advies meteen zien” – is veel 
rekenkracht nodig. “We hadden dus behoefte aan een 
rekenmachine, de toolbox, die heel veel data heel snel 

doorrekent en die aan zeer hoge performance-eisen 
voldoet.”

Zware selectie
Syntrus Achmea vroeg een aantal partijen of, en hoe, ze 
zo’n rekenmachine konden bouwen. Marcel was al snel 
overtuigd van de kwaliteiten van Info Support. Maar 
“we moesten een duidelijk verhaal hebben waarom 
de oplossing van Info Support, en niet de oplossing 
van een van de standaardleveranciers van Achmea de 
juiste oplossing was voor ons probleem ” Dat duidelijke 
verhaal had Marcel en hij is daar gedurende het project 
“absoluut niet” in teleurgesteld.

Het was voor Syntrus Achmea van groot belang met een 
partij in zee te gaan “die snapt waar het over gaat en die 
ons ook kon aanvullen.” Marcel benadrukt hierbij keer op 
keer de materiedeskundigheid van Info Support. “Tijdens 
hele inhoudelijke gesprekken in het voortraject kregen 
we vrijwel altijd direct gedegen antwoord, ze hadden de 
boel gewoon paraat.”
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Volgens Marcel kan Info Support zulk goed werk leveren, 
omdat het niet zo heel groot is. “Onze organisatie is door 
zijn omvang enigszins formeel ingericht en omdat Info 
Support een veel fl exibelere structuur heeft, kon het 
ons zo goed aanvullen. Maar ze zijn ruimschoots groot 
genoeg om de continuïteit te garanderen en de verant-
woordelijkheid voor zo’n belangrijk project te dragen.”

Slimme rekenregels en slimme code
Tijdens het hele gesprek met Marcel is zijn enthou-
siasme over de samenwerking met Info Support duidelijk 
zichtbaar. Maar het ging uiteindelijk om het resultaat, 
een nieuwe Reken Engine, “niet het grootste onderdeel 
van het geheel, maar wel absoluut cruciaal.” De kwaliteit 
daarvan komt overeen met de verwachtingen, ook 
dankzij ActuIT, de partner waarmee Info Support het 
traject inging.

Info Support verzorgde de inrichting en de ontwikkeling 
van de toolbox en de integratielaag om de toolbox te 
ontsluiten via het portaal en de backend systemen die 
gebruik maken van de toolbox. “Voor hun oplossing is 
niet gekozen voor brute rekenkracht met veel hardware. 
Men is uitgegaan van slimme, actuariële rekenregels en 
slimme programmacode: met minder hardware dezelfde 
snelheid tegen lagere exploitatiekosten.” Dit was een 
van de hoofdpunten waarmee Info Support in het 
selectieproces scoorde. Of, zoals Marcel het hele traject 
samenvat: “alle punten die tijdens het selectieproces in 
het voordeel van Info Support spraken zijn tijdens het 
project helemaal waargemaakt.”

Gedegen voorbereiding
Ook de medewerkers van Info Support die het project 
uitvoerden, beschikten over die deskundigheid, “naast 
hun vanzelfsprekende IT-expertise. Je hoefde ze niets uit 
te leggen.” 

Het project begon met een aantal workshops waarin 
businessanalisten en architecten het hele proces 
doornamen zodat de specifi caties snel duidelijk waren. 

Tijdens het voortraject waren er duidelijke afspraken 
gemaakt over veel niet-inhoudelijke zaken. “Hoewel we 
hiermee misschien het geduld van Info Support een 
beetje op de proef stelden, betekende dit dat aanpas-
singen in de oorspronkelijke plannen niet tot problemen 
leidden.”

Aantrekkelijke partner
Daarnaast is Marcel vol lof over de wijze waarop de 
communicatie verliep. “Altijd heel duidelijk en gebaseerd 
op meedenken.” Door de gestructureerde manier van 
werken op basis van ‘agile’ ontwikkelmethodieken, zoals 
Scrum, en de grote kennis en expertise die Info Support 
inbracht, “namen ze ons echt mee in het denkproces en 
de ontwikkeling. De samenwerking was heel positief, ik 
zou ze absoluut aanbevelen.”

“ALLE PUNTEN DIE TIJDENS HET SELECTIEPROCES IN HET 
VOORDEEL VAN INFO SUPPORT SPRAKEN ZIJN TIJDENS HET 

PROJECT HELEMAAL WAARGEMAAKT.”

“… MET MINDER HARDWARE 
DEZELFDE SNELHEID TEGEN FLINK 

LAGERE EXPLOITATIEKOSTEN.”


