
Welkom!
UPA voor SBZ Pensioen 

Werkgeversbijeenkomst 23 juni 2020 



Programma werkgeversbijeenkomst

• 10.00 – 10.05 Welkom en introductie online bijeenkomst
Judith Geers (APS)

• 10.05 – 10.45 Update pensioenadministratie, UPA en facturatie 2020 
Marcel Roggeband (APS)

• 10.45 - 11.00 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)

• Marcel Roggeband (portfoliomanager APS)

• Wulfert de Kruijff (pensioenspecialist APS)

• Ger Ortmans (pensioenspecialist APS)

• René Hoek (functioneel Beheerder 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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Wat willen we met deze bijeenkomst bereiken? 
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• Informatie delen
• Stand van zaken UPA aangiftes
• Meer inzicht geven in UPA verwerking APS
• Feedback ontvangen m.b.t. UPA verwerking werkgevers



Update pensioenadministratie, UPA en facturatie 2020
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Verbetertraject UPA proces in a nutshell

1. Komen tot een ‘root cause’ analyse op het UPA proces
2. Op basis van deze analyse komen tot geprioriteerde verbetervoorstellen
3. Uitvoeren van de verbetervoorstellen

4. En parallel: achterstanden weg!
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Analyse in uitvoering, met blik op de toekomst



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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Mijn softwareleverancier is volledig op de hoogte van de standaards van het SIVI. 
Voor mij is dat niet interessant.

Als werkgever ben ik verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid 
van de data.

We willen heel graag dat APS zoveel mogelijk plausibiliteitscontroles uitvoert op onze UPA bestanden. 

Het liefst willen we een paar dagen wachten op één responsebericht (met het bericht dat verwerking heeft 
plaatsgevonden), in plaats van meerdere berichten: één direct bericht dat het bestand is aangekomen, één 
bericht op later moment met controle terugkoppeling, en één na een paar dagen met de verwerking. 

Als we een keer niet tijdig een UPA bestand voor een maand kunnen aanleveren, vinden we het prima 
dat APS de vorige stand prolongeert.

Discussie over verantwoordelijkheden – een aantal stellingen!



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)

• Algemene coördinatie: Marcel Roggeband
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Vragen en afronding
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Bedankt!
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