
KLANTREFERENTIEPENSIOENEN

BEFRANK ONTWIKKELT SAMEN MET 
INFO SUPPORT EN SIG UNIEK 
PENSIOENADMINISTRATIESYSTEEM  

‘BeFrank, Info Support en SIG (Software Improvement Group) ontwikkelden samen een op maat 
gemaakt pensioenadministratiesysteem. De software onderstreept het onderscheidend vermogen 
van BeFrank en ondersteunt de businessdoelstellingen van de eerste premiepensioeninstelling van 
Nederland.’ 

Waar er vroeger één keer per jaar een brief op de 
deurmat viel met een overzicht van het tot dan toe 
opgebouwde pensioen, komt er nu steeds meer behoefte 
aan realtime en on demand inzicht in het pensioenover-
zicht. Mensen zien het pensioen steeds minder als 
een abstracte en noodzakelijke regeling en zijn meer 
betrokken bij hun pensioen. Ze willen zelf ‘in control’ zijn 
en zaken met betrekking tot hun pensioen zelf regelen. 

In de pensioenenmarkt is dit nog lang niet altijd vanzelf-
sprekend. Toch wil BeFrank, de eerste premiepensioen-
instelling in Nederland, het anders doen door te denken 
vanuit de deelnemer. Innovatieve organisaties van buiten 
de pensioenbranche die een persoonlijke klantbena-
dering hanteren dienen hierbij als voorbeeld. BeFrank wil 
op een heldere en eenvoudige manier communiceren 
met zijn deelnemers waarbij de persoonlijke behoefte 
van de deelnemer steeds centraal staat. Een juiste 
inrichting van IT-systemen is cruciaal om dit te bewerk-
stelligen.

State-of-the-art software 
Deze wens zorgde er voor dat BeFrank op zoek ging naar 
mogelijkheden om het pensioenadministratiesysteem 
te innoveren en te optimaliseren. “BeFrank groeit enorm. 
Ons oude systeem was inmiddels vier jaar oud en niet 
langer schaalbaar. Dit bemoeilijkte onze groei. Daarnaast 
wil BeFrank onderscheidend zijn naar zijn klanten toe, 
zowel in service als in producten en dienstverlening. We 
willen het pensioen dichter bij de deelnemer brengen. 
Dat kan alleen als je snel kunt schakelen, eenvoudig kunt 
communiceren en realtime informatie biedt. IT is daar 
een essentieel onderdeel van en moet centraal staan om 
dit te kunnen faciliteren. Als je echt vanuit de deelnemer 
wilt denken, is een state-of-the-art software systeem 
eigenlijk de minimale eis”, legt Folkert Pama, directie-
voorzitter van BeFrank, uit. 
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heeft gesteld. Ze leveren maatwerk en denken het gehele 
ontwikkelingstraject proactief mee. Info Support biedt 
de juiste kwaliteit en hun benadering van het software-
ontwikkelingsproces paste perfect in het plaatje dat 
BeFrank voor ogen had.” 

“De vraag van BeFrank was uitdagend. Men wist heel 
duidelijk wat voor software ze wilden hebben, maar 
dat idee zat vooral in hoofden en stond nog niet op 
papier. Omdat wij veel ervaring hebben in software-
ontwikkeling voor de financiële sector en pensioen-
branche, bood dit vanaf dag één een mooie uitdaging 
die we graag zijn aangegaan”, zegt Mirjam Lemaire, Unit 
Manager Financial Services bij Info Support.  

Het te ontwikkelen software-systeem moest voldoen 
aan verschillende eisen. Zo moesten de onderhouds-
kosten laag zijn en moest het eenvoudig aanpasbaar 
zijn om een snelle time-to-market te realiseren. Wetten 
omtrent pensioenuitvoering en eisen van werknemers 
veranderen namelijk snel. Deze wijzigingen moeten 
snel kunnen worden doorgevoerd in het systeem. Ook 
moest het systeem gekoppeld kunnen worden met 
andere systemen zoals realtime beleggingsadministratie 
en salarisadministratie. Daarnaast moest de software 
zichzelf kunnen testen en toekomst-proof zijn.

Lemaire: “Een goede samenwerking tussen alle partijen 
was absoluut cruciaal om tot gewenste resultaten te 
komen. Met de business-doelstellingen van BeFrank 
is het van groot belang dat het echt een innovatief 
systeem voor de lange termijn is dat kwalitatief 
uitstekend in elkaar zit.”

De pensioenuitvoerder overwoog de verschillende opties: 
het schaalbaar maken en updaten van het oude systeem, 
kiezen voor een standaard systeem (dat vaak verouderd 
is) en dat aanpassen naar de eigen wensen of het 
helemaal opnieuw bouwen van een systeem dat volledig 
voldoet aan alle eisen, zowel technisch als functioneel. 
 
SIG ondersteunde BeFrank bij het maken van de keuze 
door het effect van de drie opties inzichtelijk te maken; 
de voor- en nadelen, projectfases, doorlooptijd en de 
kosten. Hiervoor werd ook het oude systeem tot op 
codeniveau bekeken om te bepalen of het een technisch 
goede basis voor de toekomst zou kunnen zijn. BeFrank 
besloot voor de laatste optie te gaan en de software 
helemaal vanaf nul op te laten bouwen. Aan deze keuze 
lagen vooral strategische overwegingen ten grondslag. 
De pensioenuitvoerder wilde een systeem dat schaalbaar 
is en de business doelstellingen ondersteunt. Daarnaast 
wilde het bedrijf ook een systeem waarvan het 100 
procent eigenaar is. “Er zit veel kennis en intellect in 
zo’n systeem, dat wil je gewoon niet met derden delen, 
maar volledig in eigen beheer houden. Als je voor een 
bestaand systeem gaat, is dat niet mogelijk”, licht Pama 
toe.  
 
Kwaliteit voorop 
Omdat BeFrank er zeker van wilde zijn dat ze de 
gewenste state-of-the-art-software zouden realiseren, 
maar ze zelf niet de juiste technische kennis in huis 
hebben, werd het advies van SIG gevraagd. SIG stelde 
voor BeFrank een lijst samen met leveranciers. “Samen 
met BeFrank hebben we in het voortraject gekeken wat 
er gebouwd zou moeten worden en welke eisen BeFrank 
had aan zowel de op te leveren software als de samen-
werking. Gedurende de selectie hebben we vervolgens 
goed gekeken naar de domeinkennis van de leveranciers, 
de voorgestelde technische implementatie en de manier 
waarop risico’s werden afgedekt. Vooral voor dit laatste 
is het van belang om te kijken hoe zaken als kosten- en 
tijdsoverschrijdingen gebalanceerd worden met de flexi-
biliteit om in latere stadia nog aanpassingen te doen in 
hetgeen gebouwd wordt.” legt Wouter Knigge, Principal 
Consultant bij SIG, uit. Info Support bleek na een uitge-
breid selectietraject de juiste partner voor BeFrank.  “Info 
Support heeft een goed track record in de financiële 
sector en voldoet aan alle voorwaarden die BeFrank 
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Om die kwaliteit te waarborgen, is SIG vanaf het begin 
betrokken geweest bij het project. Het monitorde tijdens 
de ontwikkelfase continu de kwaliteit. Dat is bijzonder 
in een software-ontwikkeltraject als dit, want we zien 
vaak dat de kwaliteit van ontwikkelde software namelijk 
niet of pas achteraf wordt gemeten. Knigge: “Door deze 
unieke samenwerking werden valkuilen eenvoudig 
gesignaleerd en was het team constant in staat bij 
te sturen waar nodig. Met deze methode kom je niet 
achteraf voor verrassingen te staan. Het eindresultaat 
voldoet dan ook aan alle verwachtingen.” 

In totaal duurde het project vijftien maanden. Er is 
in september 2013 een stuurgroep opgestart waarin 
zowel BeFrank, Info Support als SIG vertegenwoordigd 
zijn. “SIG vervulde naast de kwaliteitscontroles ook een 
brugfunctie in de communicatie. Info Support spreekt 
natuurlijk vloeiend de taal van de IT, terwijl BeFrank de 
pensioenstaal hanteert. SIG zorgde er regelmatig voor 
dat beide partijen elkaar goed begrepen en wensen juist 
werden vertaald”, zegt Pama. 

Het pensioenadministratiesysteem is ontwikkeld 
middels een agile Scrum-methode. “Vanaf het begin 
is gekozen voor een agile ontwikkelingsproces. Aan de 
ene kant wist BeFrank heel goed wat het wilde, aan de 
andere kant verandert er nog veel. Een watervalmethode 
is dan geen optie en agile ontwikkeling is noodzakelijk 
om flexibiliteit te waarborgen”, zegt Lemaire. De ontwik-
keling van de software vond plaats op het kantoor van 
BeFrank in Amsterdam. Dit verhoogde aanzienlijk de 
betrokkenheid van alle medewerkers en zorgde voor 
een pragmatische insteek. Lemaire: “De stuurgroep, de 
IT-afdeling van BeFrank en de zakelijke beslissers waren 
vanaf het begin betrokken bij het proces. Het systeem 
hebben we echt gezamenlijk gevormd, beetje bij beetje 
werd het pensioenadministratiesysteem ontwikkeld. 
Samen hebben we het ontwikkelingsproces omarmd, 
gevolgd en vertrouwen gehad.”

Software ondersteunt business doelstellingen
Het pensioenadministratiesysteem is sinds januari 
2015 in gebruik. Het systeem stelt medewerkers van 
BeFrank nu in staat om de gegevens van deelnemers en 
klanten eenvoudig te administreren en te raadplegen. 
“Er is weinig opleidingstijd nodig, omdat het systeem 
heel erg gebruiksvriendelijk is. De usability is hoog. 
Waar we voorheen vijf werkdagen nodig hadden voor 
het verwerken van één contract, doen we dat nu in één 
uur”, vertelt Pama. “Daarnaast kunnen we eenvoudig zelf 
nieuwe producten bouwen binnen het systeem. Slechts 
twee weken nadat de software live ging, hadden we al 
een nieuw product ingebouwd voor netto pensioen.” 

De komende periode wordt het systeem geoptimaliseerd 
en verder uitgebouwd. Uiteindelijk zal Info Support 
het volledige beheer van het systeem overdragen aan 
BeFrank en is BeFrank 100 procent eigenaar van de 
software. “We zijn heel erg tevreden met het ontwik-
keltraject en de software. Het stelt BeFrank in staat om, 
geheel in lijn met de business-doelstellingen, verder te 
groeien. Zonder dat we IT of het aantal medewerkers 
hoeven uit te breiden. Met deze op maat gemaakte 
software hebben we IT centraal gesteld in onze organi-
satie en kunnen we nog meer vanuit de deelnemer 
denken en handelen dan we al deden. Dit pensioenad-
ministratiesysteem geeft het onderscheidend vermogen 
van BeFrank weer”, besluit Pama. 
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