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1. Inleiding

Er verandert veel in de pensioenwereld. Nieuwe regels stellen 
hogere eisen aan compliance en risicomanagement. 

De pensioenuitvoering  bevindt zich in een speelveld vol uitdagingen. 
Regelgeving en doelstellingen op klanttevredenheid en communicatie 
naar zowel deelnemers als werkgevers verhogen de noodzaak om te 
investeren in digitalisering en IT, terwijl juist ook kostenbeheersing een 
belangrijk aandachtspunt blijft.

Pensioenaanbieders besteden dan ook steeds vaker werkzaamheden uit 
zodat er meer ruimte is voor focus op de kernactiviteiten. Maar binnen 
die uitvoering valt op het gebied van facturatie, bankverwerking, debiteu-
renbeheer en incasso (kortweg het order-to-cash-proces verder O2C) 
nog veel te winnen. Uitbesteding en digitalisering van het O2C proces kan 
leiden tot meer efficiency, betere rapportages en transparantie, beter 
risico management, tevredener klanten en lagere uitvoeringskosten.

Hoe u dat aanpakt, leest u in deze Whitepaper.
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2. Uitdagingen in de pensioensector en de
invloed van een digitaal O2C proces

Regelgeving: Data en management informatie
Pensioenfondsen en pensioenuitvoerders moeten aan nogal wat eisen voldoen op het gebied 
van risicomanagement. Continu heeft men te maken met DNB-toezicht en jaarlijks moet met het 
‘in control statement’ worden aangegeven dat het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
op orde is. De Solvency II-regels voor verzekeraars en IORP-regels voor pensioenfondsen stellen 
hoge eisen aan risicomanagement. Risicomanagement en compliance worden door veel voor-
aanstaande partijen niet voor niets genoemd als twee van de grootste uitdagingen in de pensi-
oensector. 

Om aan alle regels te kunnen voldoen, moet er toegesneden management informatie voorhan-
den zijn. Die informatie ontbreekt vaak als gevolg van incomplete of ontoegankelijkheid van 
data. En als de data wel compleet is, speelt het probleem van de beveiliging van die data. Daar-
naast is de volledigheid van data bestanden vereist om processen efficient en geautomatiseerd/
gedigitaliseerd te maken.

Regelgeving: Functiescheiding
In het kader van beheerste bedrijfsvoering wordt van pensioenfondsen ook geëist dat er sprake 
is van een adequate functiescheiding: binnen de organisatie moeten de diverse verantwoorde-
lijkheden (advies, controle, beleid, beslissen, uitvoering, rapportage) duidelijk gescheiden wor-
den. In de uitbesteding is het verstandig in de keten een scheiding aan te brengen. Diverse uit-
voerders hebben hun eigen kwaliteiten. Ook kan daarmee een transparante keten gerealiseerd 
worden waarin partijen elkaar controleren. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding van stamgege-
vensbeheer en uitvoering van facturatie en debiteurenbeheer. Ook een scheiding van debiteu-
renbeheer uit naam van het fonds en de minnelijke en juridische incassofase is van belang. Het 
doel van het debiteurenbeheer moet zijn te voorkomen dat posten doorstromen naar incasso.
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Uitvoeringskosten en customer intimacy
Mede door de lage dekkingsgraden is er meer aandacht gekomen voor de uitvoeringskosten: 
van pensioenfondsen wordt verwacht dat zij deze waar mogelijk verlagen en dat zij transparant 
zijn over hun kosten. Tegelijkertijd ontstaat bij klanten de behoefte aan meer contact, maatwerk 
in benaderingswijze en een proactieve houding van de pensioenuitvoerder. Om de werkge-
verstevredenheid omhoog te krijgen, zal het pensioenfonds aan moeten sluiten bij de nieuwe 
manieren van digitaal communiceren en tegelijkertijd live klantcontact hebben daar waar nodig. 
Dat vraagt om segmentatie en een slimme inzet van mensen en middelen

ICT
De bestaande systemen zijn vaak onvoldoende toegerust op de huidige eisen. Verouderde sys-
temen en cybersecurity worden gezien als belangrijke risico’s in de pensioensector. Investeren 
in ICT is daarom onontkoombaar. Andere regels, andere technologie, andere klantbenadering: 
pensioenfondsen moeten op een andere manier naar premieoplegging en –inning gaan kijken. 
Het is nu nodig om meer diversificatie aan te brengen in de manier waarop zij met klanten om-
gaan en het O2C-proces opnieuw onder de loep te nemen. 
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Functiescheiding 
Automatisering maakt het mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid 
van het proces, de fasen in het proces goed te scheiden tussen partijen en trans-
parant te rapporteren over de onderdelen in de keten en bijbehorende kosten en 
opbrengsten. Hierdoor kan een pensioenfonds regievoeren en vanuit een risk en 
compliance perspectief sturing geven aan de uitvoering. Ook kan daardoor op 
specifieke onderdelen een uitvoerder worden geselecteerd die het best past bij de 
visie van het pensioenfonds.

Data & Management informatie 
Moderne ICT-oplossingen en koppelingen kunnen het probleem van incomplete 
data verhelpen door interne en externe databases beschikbare data te verrijken. 
Van belang in het O2C proces is daarbij het stamgegevensbeheer op orde te heb-
ben waarbij bijvoorbeeld Kamer van Koophandel informatie essentieel is.

Uitvoeringskosten & Customer Intimacy 
Er zijn mogelijkheden de optimale mix van middelen in te zetten die enerzijds 
zorgt voor customer intimacy en anderzijds zorgt voor lage uitvoeringskosten. 
Door dataverrijking en slim omgaan met gegevens is ‘mass-customization’ moge-
lijk: geautomatiseerd, maar met persoonlijk contact. Door de kwaliteit van data te 
verhogen, kan pro-actiever worden ingespeeld op de situatie van de klant. Daar-
door kunnen problemen worden voorkomen en issues worden sneller opgelost.
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Hoe helpt een goed digitaal O2C proces 
bij deze uitdagingen?
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3. Waar moet een goed O2C-proces aan
     voldoen?
Met een goed order to cash-proces kunnen pensioenfondsen tijd en geld besparen, risico’s beter 
beheersen, de transparantie verhogen én de klanttevredenheid een impuls geven. 
In een goed proces zijn de volgende onderdelen essentieel:

1. Aanmelding

• Portaal    > Het begint bij de basis

• Controle en verrijking > Snelle en juiste registratie

2. Digitaal   > Digitaal versturen van facturen, herinneringen en

     aanmaningen

3. Debiteurenbeheer

• Segmenteren  > Segmentatie op basis van datamanagement

• Multichannel  > Gebruik alle contactmiddelen die er mogelijk zijn

• Analyse   > Minder vragen, onduidelijkheden & klachten

• Bankontvangsten  > Via algoritmes matchen van automatisch betalingen

• Workflow   > Verschillende systemen koppelen met workflowmodule

• Certificering  > Het borgen dat volgens beleid gehandeld wordt

4. Incasso   > Betalen op basis van verrichtingen & verminder prikkels  

     om incassokosten te maximeren

5. Rapportage  > Managementinformatie, beleidsuitgangspunten

     en rapportage over zowel kwantitatieve als kwalitatieve  

     prestatie indicatoren

Hoe realiseer je een optimaal O2c-proces?     >
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3.1 Aanmelding

Portaal
Het begint bij de basis: de aanmelding van een deelnemer. Wanneer nieuwe deelnemers altijd 
via een werkgeversportaal worden geregistreerd, kunnen gegevens eenduidig, digitaal en zo 
volledig mogelijk worden geregistreerd. Het systeem dient dit af te dwingen.

Controle en verrijking
Snelle en juiste registratie maakt geautomatiseerde risicoanalyse aan de poort mogelijk: op 
basis van bestaande en gekoppelde data kan aan nieuwe werkgevers direct een risico- en com-
municatieprofiel worden toegekend. Bovendien kan de ingevoerde data direct op volledigheid 
worden gecontroleerd en waar mogelijk worden aangevuld vanuit gekoppelde (KvK) bestanden. 
Vervolgens kan op elk contactmoment worden ingezet op het completeren van de gegevens.

3.2 Digitaal

Digitaal
Idealiter worden facturen digitaal verstuurd via email en PDF en via formats als XML
of UBL. De incasso kan worden gemaximaliseerd via automatische incasso en via betaalmail.
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3.3 Debiteurenbeheer

Segmenteren
Segmenteren helpt: tussen MKB en grootbedrijf of tussen goede betalers en minder goede
betalers. Wie is een ‘rakker’ die niet wil betalen en wie is een ‘stakker’ die niet kán betalen? 
Segmentatie op basis van datamanagement maakt het debiteurenbeheer transparant: segmen-
teer tevens op hoe lang een werkgever al klant is, hoe groot het betalingsrisico is, hoe groot het 
openstaande bedrag is, op welke manier wordt betaald, op bereikbaarheid etc. Benut interne én 
externe data.

Multichannel
Gebruik alle contactmiddelen die er mogelijk zijn: brief, email, WhatsApp, telefoonmenu, tele-
foon, chat, belcomputer, bezoek tot sms of responsive sms. Kies per klant de beste contactme-
thode en het tijdstip waarop deze het beste bereikbaar is. Wat de beste methode is, wordt be-
paald door de klantvoorkeur, de kosten van het middel, het effect dat een communicatiekanaal 
bij een bepaalde klant heeft, de debiteurentermijn en het risico.

Analyse
Data is belangrijk, maar het analyseren ervan nog belangrijker. Met analyse en communica-
tie kunnen stornopercentages omlaag worden gebracht. Een goed O2C-proces en periodieke 
analyses zorgt voor minder vragen, onduidelijkheden en klachten. Bovendien worden klanten 
gestimuleerd om tijdig actuele werknemersdata aan te leveren. Het voordeel daarvan is dat er 
minder inkomende telefoontjes zijn: de communicatie is duidelijk, de prolongaties ook en de 
klant kan meer zelf doen, waardoor hij meer grip heeft op het proces.

Bankontvangsten
Een goed O2C-proces zorgt voor efficiënte en snelle verwerking van bankontvangsten. Via algo-
ritmes kan 95% tot 98% van de betalingen automatisch worden gematcht. Voor betalingen die 
niet matchen, wordt automatisch een voorstel gedaan. Analyse van de betalingen die niet auto-
matisch kunnen worden verwerkt, leidt tot minder ‘non-matches’ in de toekomst. Automatische 
incasso en betaalmail zorgen ervoor dat de automatische matching wordt gemaximaliseerd.
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3.4 Incasso

Workflow
Data kan door meerdere in- en externe partijen worden gebruikt: denk aan  de werkgeversdesk, 
facturatie, debiteurenbeheer, incassobureau en deurwaarder. Vragen, opmerkingen en klachten 
kunnen worden opgenomen in een workflowmodule die is gekoppeld met het debiteurensys-
teem en met het werkgeverssysteem of helpdesksysteem.

Certificering
Een goed O2C-proces zorgt voor een goede risicoanalyse op proces en systemen. Controles zijn 
geautomatiseerd en gecertificeerd volgens de ISO 2700x- en ISAE 3000/3402-standaarden.
Daarmee wordt geborgd dat volgens het beleid wordt gehandeld.

Transparante incasso
Zowel de minnelijke als de gerechtelijke incassoprocessen zijn volledig transparant: er is volle-
dig zicht op de status van posten, de uitgevoerde acties, de kosten in alle fasen en de resultaten 
daarvan. Ook cijfermatig is er transparantie: ontvangen hoofdsommen, rente en administratie-
kosten zijn inzichtelijk. In een goed O2C-proces wordt betaald op basis van verrichtingen. Als in 
de incassofase  op basis van no cure, no pay wordt gewerkt dan moet daar volledige transparan-
tie over zijn. Voorkomen moet worden dat no cure no pay tot onjuiste prikkels leidt.
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3.5 Rapportage

Rapportage

Een O2C-proces is tot slot pas goed wanneer het juiste en volledige managementinformatie 
oplevert en rapportages biedt op de beleidsuitgangspunten en de prestatie-indicatoren, met 
daarbij de juiste analyses. 

Een optimaal O2C-proces kan onmogelijk worden gerealiseerd met oude systemen bij het fonds 
of bij de uitvoerder. Met standaard ERP-systemen kosten aanpassingen veel tijd en geld. Het 
wijzigen van een debiteurenbeheer workflow zou zomaar maanden kunnen duren, tegen hoge 
kosten. Terwijl het ook veel sneller en tegen veel lagere kosten kan.

SAAS
Hoe dat kan? Koppel het ERP-systeem via beveiligde verbindingen aan software-as-a-service-op-
lossingen (SAAS). Die worden ook wel ‘best of breed’ genoemd omdat zij op één deelproces zijn 
gericht en daarin vaak superieur zijn aan ERP-oplossingen. 

4. Hoe realiseer je een optimaal O2C-proces?
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Uitbesteding
Naast uitbesteding van de administratieve uitvoering van het proces, kan ook de dienstverlening 
rondom order to cash worden uitbesteed aan partijen die daarin gespecialiseerd zijn. Die par-
tijen bieden data, systemen, ervaring, flexibiliteit en implementatiesnelheid. Koppelingen met 
externe softwareoplossingen en databronnen zijn al aanwezig, waardoor de uitbesteding een 
vliegende start kan maken. Bovendien verlaagt dit de kosten van het proces aanzienlijk en is de 
uitvoering in handen van partijen die zijn gericht op transparantie en flexibiliteit, het optimalise-
ren van klantcontacten en voldoen aan alle standaarden op het gebied van risico management 
en regelgeving.

Een project van uitbesteden van het order to cash-proces is niet gratis, maar ook niet duur;

“de projectkosten zijn in de meeste gevallen

     al binnen een jaar terugverdiend ”

De belangrijkste succesfactoren

 > Selectie van juiste partijen op deelterreinen i.p.v.      
 één grote uitvoerder die weer onderaannemers inhuurt

 > Inzet van SAAS-oplossingen

 > Digitalisering en koppeling van data

 > Data centraal beschikbaar

 > Op maat gesneden klantcommunicatie

 > Controle aan de poort, analyse tijdens het proces
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Samenvatting
Risicomanagement is een van de belangrijkste aspecten van de
regelgeving in de pensioensector, samen met kostenbeheersing en hoge 
klanttevredenheid. Het efficiënter inrichten van het O2C-proces maakt pen-
sioenfondsen op alle drie deze punten sterker. Hoe dat kan? Door slimmer 
datagebruik, digitalisering en multichannel-communicatie.  

Van papier naar digitaal
Een goed O2C-proces begint  bij een goede controle aan de poort. Registratie via een werkge-
versportaal maakt dataverzameling en risicoanalyse efficiënter. Stap voor alle betalingen over 
van papier naar digitaal. Laat ook de communicatie zo veel mogelijk digitaal verlopen, maar kies 
eerder voor de telefoon dan het sturen van (weer) een brief indien de profilering van de klant 
dat vereist. 

Multichannel
Elk klantcontact is ook een kans om meer klantinformatie te vergaren en de klant te wijzen op 
digitale mogelijkheden: benut die gelegenheid om e-mailadressen en telefoonnummers te
verzamelen en te controleren. Laat de klant kiezen via welk kanaal hij wil worden bediend.
En segmenteer: richt per klantgroep, product en portefeuille een optimale en geautomatiseerde 
debiteurenworkflow in. Automatische matching van betalingen en analyse van betalingen die 
niet automatisch kunnen worden verwerkt, leiden tot maximaal incassorendement.

Sourcing
SAAS-oplossingen werken in het O2C-proces veel beter dan de traditionele ERP-systemen, om-
dat ze zijn gericht op een specifiek deel van het proces. Niet alles kan in eigen huis binnen een 
aanvaardbare termijn en tegen aanvaardbare kosten worden opgelost: zoek de juiste externe 
partners. En voor bepaalde portefeuilles is tijd een belangrijke factor geworden, er worden snel 
resultaten verwacht.



CONTACT

Adres

Loire 170
2491 AL, DEN HAAG

Postadres

Postbus 199
2260 AD, Leidschendam

T   088 11 68 111

Meer weten?
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Wil je aan de slag of sparren over het verbeteren van het O2Cproces?
Neem contact op met Tim van der Weiden, directeur.

Tim van der Weiden
directeur

tim.vanderweiden@cannockchase.nl
06 53 184 762

PROFESSIONALS AT CANNOCK CHASE & TACSTONE
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