
Samen naar het Nieuwe Pensioenbedrijf, 1 april 2022

“Samen werken aan

vertrouwen”



Hein

Brat

• 15 juni 1969: Geboren

• 28 april 1995: ir/MSc Informatica 

• 11/2006 - 03/2011: Nationale

Nederlanden

• 04/2011 - 09/2016: Bitbrains

• 10/2017 – 02/2020: Topicus -

SAREF progr mgr EAGLE

• 2017 - 2019: PensioenPerfect 

• 2020 - nu: PenCue



Frank

Middelhoek
• Geb: Zürich 17 aug 1965

• Volleyballer in Duitsland

• Man.Trainee bij verzekeraar

• SME pensioen diverse

advieskantoren

• Founder PensioenPerfect

(2010)

• COO FasterForward (ERP)

• SME Pensioenstraat

Capgemini

• SME Pensioenstraat

Topicus

• SME Pencue



Nederland is gebouwd 
op vertrouwen in het collectief 

HET BEGON IN 1881



De moderne tijd

1255 . . . 1957

• Het ontstaan van collectief 

vertrouwen 

• Het eerste Nederlands 

bedrijfspensioen

• De invoering van onze AOW 

regeling

• Nederland zorgt voor alle 

Nederlanders



Het verhaal van regels, 
wetgeving, uitvoering…

EN TOCH IS HET VERTROUWEN VAN DEELNEMERS LAAG 



De crisis 

van 2008 . . . 

• Wereldwijd vallen banken en 

verzekeraars om 

• Ons vertrouwen in de 

overheid was ongegrond 

• Resultaat? Meer wetgeving, 

regels en processen 

• We zijn samen de 

menselijke maat kwijt 

geraakt



De vergeten
mens

HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL



De nieuwe 

verantwoordelijkheid van 

Pensioenfondsen 

• De mens centraal 

• Het nieuwe pensioenstelsel 

wordt transparant & 

persoonlijk 

• Data van deelnemers moet 

kloppen & up to date zijn 

• Deelnemers altijd inzicht 

geven 



Overzicht

Onze Tijdslijn van nu naar de toekomst



De rol van
penCue

IN DE PRAKTIJK



Wat penCue doet 

• Wij gaan naast de bestaande 

administratie draaien (schaduw 

draaien) 

• Onze software rekent bestaande 

en nieuwe regelingen direct door 

• Wij corrigeren fouten met 

terugwerkende kracht 

• Waardoor we tijdlijnen van 

deelnemers real time kunnen 

laten zien 

• We maken heldere rapportages 

voor bestuur & toezichthouder 



Wat levert dit 

pensioenfondsen op?

• 100% kloppende data als motor 

van je administratie 

• Transparantie & inzicht voor 

pensioenfondsen en 

deelnemers 

• Rust, vertrouwen en gelukkige 

deelnemers door goede 

klantbediening 



De tijdlijn
van PenCue

OVER ONS



PenCue over de 

jaren heen

• 2005 Bitbrains, bestaat nog

steeds als Solvinity

• 2010 Start PensioenPerfect

• 28 september 2020 Oprichting

PenCue

• 2021 Releases vanaf Gamma 

(juli) Delta (sept)

• 2022 week 1 Prototype klaar

• Q1 2022 Schaduwdraaien  als 

een service



Napraten, koffie drinken
of een demo aanvragen?

WIE ZIJN WIJ

Neem contact op met Hein:  06 31 992 771 & hein@pencue.nl


