
Welkom!
SBZ Pensioen 

Werkgeversbijeenkomst 27 oktober 2020 



Programma werkgeversbijeenkomst

• 09.30 – 09.35 Welkom en introductie online bijeenkomst
Judith Geers (APS)

• 09.35 – 10.00 Ontwikkelingen: Pensioenakkoord en pensioenregeling 

Jobert Koomans (SBZ)

• 10.00 – 10.10 Deelnemerspanel en e-mailadressen

Reiniera van der Feltz (SBZ)

• 10.10 – 10.55 Update UPA en facturatie 2020 

Marcel Roggeband (APS) en Erik van Griensven (CZ)

• 10.55 - 11.20 Bijzondere topics (w.o. handboek UPA)

Judith Geers (APS)

• 11:20 – 11:30 Vragen en afronding
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Welkom en introductie online bijeenkomst

Aanwezigen vanuit SBZ Pensioen en APS
• Jobert Koomans (uitvoerend bestuurder SBZ Pensioen)

• Reiniera van der Feltz (uitvoerend bestuurder SBZ Pensioen) 

• Heleen van Boven (bestuursondersteuning SBZ Pensioen)

• Judith Geers (accountmanager APS)

• Marloes van Tongeren (manager klantteam APS)

• Marcel Roggeband (portfoliomanager APS)

• Wulfert de Kruijff (pensioenspecialist APS)

• René Hoek (functioneel Beheerder APS)

• Karin Wekema (communicatieadviseur APS)

Richtlijnen voor online bijeenkomst
• Zet de microfoon op mute/dempen en de camera uit als je niet spreekt

• Sprekers zetten waar mogelijk de camera aan 

• Vragen kunnen ook gesteld worden via de chatfunctie gedurende de bijeenkomst

• Bij geen bezwaar wordt de bijeenkomst opgenomen
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SBZ Pensioen klaar voor de toekomst

We staan er goed voor, want:

• Onze actuele dekkingsgraad eind september 2020 is 103,2%, dus bij SBZ 
Pensioen geen discussie over mogelijke kortingen.

• De in 2019 ingevoerde digitale klantbediening met werknemers- en 
deelnemersportalen functioneert goed.

• Het heeft even geduurd voordat we zover waren, maar ook de 
bestandsaanleveringen via UPA lopen nu al een aantal maanden goed.

• We zijn goed voorbereid op de invoering van het Pensioenakkoord,

MAAR…….
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SBZ Pensioen klaar voor de toekomst

We hebben net zoals alle pensioenfondsen last van de lage rente…

• De inkoop van de pensioenopbouw in de Middelloonregeling is daardoor 
veel duurder geworden dan in de afgelopen jaren.

• De gemiddelde premie van 28% van de pensioengrondslagsom stijgt in 2021 
bij ongewijzigde regeling naar gemiddeld 44% van de 
pensioengrondslagsom.

Komt dit als een verrassing?

• Nee, dit zagen we al een hele tijd aankomen.

• Vorig jaar oktober hebben we alle werkgevers daarop gewezen.

• Cao-partijen in de Zorgverzekeringssector hebben hier in 2019 op 
geanticipeerd door een korte cao-periode af te spreken, zodat er in 2020 
voldoende tijd is om goede afspraken vanaf 1 januari 2021 te maken.

.
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Stand van zaken cao voor de Zorgverzekeringssector

• Samen met SBZ Pensioen de implementatie van het Pensioenakkoord 
afronden per 1 januari 2023.

• Nu tijd kopen door in de komende twee jaren (2021 en 2022) de 
Middelloonregeling te handhaven binnen het huidige premiebudget.

• Meer specifiek:

– De risicodekkingen blijven op het huidige hoge niveau;

– Het opbouwpercentage 2021 en 2022 wordt verlaagd naar circa 1,1% 
van de pensioengrondslagsom. 

6



7

Informeren, kennis vergaren : 

• Premieregelingen

• Keuzevrijheid en 

risicobereidheiverschillended

• Inhoud en mogelijkheden contracten

• Samenwerkingsvormen en 

verantwoordelijkheden

• productontwikkelproces

WVP 

Nieuwe 

contractRisicobereidheid en 

voorkeuren deelnemer 

uitvragen en meten

WVP -plus 

Invullen 

leeftijdsafhankelijk 

beleggingsbeleid en 

keuzevrijheid in opbouw

solvabiliteitvermogen 

(vul en verdeelregels)

Geleidelijke toetreding en 

shoprecht

Spreidingsmechanisme

Invaarmethodiek

Invullen leeftijdscohorten 

en  toedelingsregels Wel of niet opheffen 

leenrestrictie

Delen micro en/of macro 

langleven (met 

opbouwfase)

Transitieplan Concept 1 juli 2022

Compensatie

Ambitie/premie

Oriëntatiefase

Implementatieplan 

1 januari 2023

Ingroeivariant
Wel of niet 

invaren

Contract

Risicohouding

Projectie rendement en 

keuzevrijheid 

uitkeringsfase 

Informatie 

Transitie 

(invaren)

Inzicht voor 

en na transitie

Compensatie

Communicatieplan 

1 januari 2023

Besluitvormingsfase
Implementatie en 
uitvoeringsfase

Wetgeving 2021

Implementatie Pensioenakkoord



• Breng de brief van SBZ bestuur onder de aandacht bij de 
verantwoordelijke in uw organisatie

• Actie gevraagd voor HR / Pensioenmanager 

• Maak een keuze voor de pensioenregeling per 2021

• Advies SBZ: sluit aan bij CAO zorgverzekeraars 
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Voor werkgevers die niet onder CAO zorgverzekeraars vallen 



Helpt u mee uw (ex)werknemer te bereiken?

Communicatie en het betrekken van deelnemers wordt alleen maar belangrijker 
de komende tijd.

9

Status 06-2020

Deelnemersgroep E-mailadres #totaal %

Actief 6.245 11.058 56%

Gepensioneerd 3.686 8.156 45%

Slaper 6.277 27.707 23%

Subtotaal 16.208 46.921 35%

Ex partner 204 5.423 4%

Totaal 16.412 52.344 31%

• Deelnemerspanel
Wij willen ons klankbord voor zaken als 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en 
communicatie uitbreiden. Graag uw hulp!
Aanmelden kan bij: 
marina.van.dijk@achmea.nl

• E-mailadressen
Wij vragen u om standaard in uw 
processen voor in- en uitdiensttreding en 
pensionering op te nemen dat u het privé 
e-mailadres van uw werknemers opvraagt 
tbv SBZ Pensioen.

mailto:marina.van.dijk@achmea.nl


SBZ wint 2e prijs Innovation Awards
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Update UPA en facturatie 2020
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We kwamen obstakels tegen! 
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Knelpunten aan APS-kant

• Kennis over de UPA binnen het klantteam was aanwezig bij een beperkt 
aantal mensen

• Pieken (en dalen) in de nieuwe werkvoorraad

• Jaarovergang

• Loonaangifte

Knelpunten aan werkgeverskant

• Tijdigheid, juistheid en volledige aanlevering 

• Loonaangifte



Verbetertraject UPA proces in a nutshell

De ‘root cause’ analyse op het UPA proces heeft geleid tot verbetervoorstellen, en 
zijn voor een belangrijk deel uitgevoerd. 

Parallel: achterstanden minimaal en overzichtelijk;

UPA leveringen in de flow!
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UPA in de flow, uitval geminimaliseerd 
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Stand 26-10 UPA module

Volledigheid/doorloopsnelheid

SBZ-leveringen 2020

% compleet aangeleverd

(cumulatief) Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

6-feb 26        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

6-mrt 67        42        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

3-apr 79        71        58        -      -      -      -      -      -      -      -      -      

1-mei 84        80        79        55        -      -      -      -      -      -      -      -      

5-jun 98        93        89        82        71        -      -      -      -      -      -      -      

3-jul 98        96        96        91        89        70        -      -      -      -      -      -      

7-aug 98        96        96        93        93        88        63        -      -      -      -      -      

4-sep 100      98        98        96        96        93        89        61        -      -      -      -      

9-okt 100      98        98        98        98        96        96        95        64        -      -      -      

26-okt 100      98        98        98        98        96        96        96        84        22        -      -      

x-dec Tbd Tbd Tbd Tbd Tbd Tbd Tbd Tbd Tbd Tbd Tbd -      

Huidige volledigheid%: 100% 98% 98% 98% 98% 96% 96% 96% 84% 22%

waarvan:

Fout 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 0%

Nog niet verwerkt/gecontroleerd 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Verwerkt 95% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 96% 100%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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UPA bestand heeft betrekking op periode:

Doorloopsnelheden leveringen 2020



UPA 
aansluitingen 
duren te lang

Komen tot een RACI matrix en 
een gedetailleerde procesplaat 
=> tbv rollen en 
verantwoordelijkheden

Hoe leggen we zoveel mogelijk 
(waarde verhogende) controles zo 
vroeg mogelijk in het proces neer?

UPA berichten genereren 
veel workflows in het 
‘achterland’. Hoe dit te 
minimaliseren? 

Het structureel benoemen van de 
doorontwikkeling van het UPA 
proces op de roadmap op lange 
termijn. 

Nadruk op eigenaarschap van data. 
Hoe  verantwoord data science in te 
zetten ten dienste van het UB SBZ 
Pensioen?  

Aspecten in de ‘root cause’ analyse 
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Bijzondere topics!

• Handboek UPA (inclusief jaarkalender 2021)

• Wijziging loonheffingsnummer

• Jaarovergang

• Wijziging softwareleverancier



Nog even de APS contactpersonen op gebied van UPA in één blik

Techniek René Hoek (ook SIVI), Sander van den Berkmortel 
(beide functioneel beheer)

Pensioenspecialisten Wulfert de Kruijff, Arzu Özsuren
(het klant dedicated team)

Uitvoering en regie Marloes van Tongeren, Judith Geers
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Vragen en afronding
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Klantteam SBZ



Bedankt!
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