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Ingrediënten
u een ambitieuze en bevlogen topman
u levendige dialoog met medewerkers
u aanvullende externe expertise
u meedenken i.p.v. tegendenken
u experimenteren, dus fouten maken
u zichtbaar resultaat boeken
u organisatiestructuur aanpassen
u juiste mensen op sleutelposities
u goede relatie met OR opbouwen
u empathisch vermogen ontwikkelen

SPF Beheer verzorgt en 

beheert de pensioenen 

voor onder andere het 

Spoorwegpensioenfonds 

en de SPOV (Stichting 

Pensioenfonds Openbaar 

Vervoer). SPF is in de 

markt een middelgrote 

speler en onderscheidt 

zich anno 2008 door 

klantfocus, vakkennis 

en innovatie. Alle 

benodigde expertise heeft 

het 160 medewerkers 

tellende bedrijf zelf 

in huis. SPF Beheer 

staat bekend als een 

kwalitatief hoogwaardige 

pensioenuitvoerder.

Innoverend vakmanschap in een  
turbulent polderlandschap 

SPF Beheer is een pensioenuitvoerder in een zeer turbulente markt waarin 
de concurrentie om klanten én personeel de laatste jaren hevig is opge-
laaid. Om haar langetermijncontinuïteit te waarborgen, is het werven en 
behouden van de juiste experts van groot belang. Daarnaast vragen de 
opdrachtgevende partijen om state of the art dienstverlening en innova-
tieve producten. 
Albert Akkerman, algemeen directeur van SPF Beheer, is zich terdege 
bewust van de opgave voor zijn organisatie. Een organisatie die jarenlang 
in een zeer rustig en stabiel vaarwater opereerde. Hij vraagt zich dan ook 
iedere dag af: ‘Hoe halen we het beste uit onze mensen, hoe zorgen wij 
ervoor dat nieuwe producten ook daadwerkelijk worden ontwikkeld, hoe 
kunnen we adequaat blijven reageren op de  veranderende klantvragen?’ 
Dit alles in een omgeving die gekenmerkt wordt door stringente wet- en 
regelgeving, waarin de sociale partners veel in de melk te brokkelen heb-
ben en de politiek alles nauwgezet volgt. Stap voor stap wordt er bij SPF 
Beheer geïnvesteerd in de ontwikkeling van zowel de organisatiecultuur 
als de organisatiestructuur. Dus in de mensen zelf én in hun werkomge-
ving, volgens velen onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Een combinatie 
die inmiddels haar eerste vruchten afwerpt.

Turbulente markt
De pensioenwereld heeft jarenlang in de luwte en op de achtergrond geope-
reerd. Zij kenmerkte zich door een grote mate van stabiliteit. We gingen er 
in Nederland als vanzelfsprekend vanuit dat onze oudedagsvoorziening wel 
op orde was. De laatste jaren is daar echter duidelijk verandering in geko-
men. Dalende beurskoersen en de rentestand in 2001 en 2002 zorgen ervoor 
dat een aantal pensioenfondsen onder de dekkingsgraad komt. Fusies tussen 
pensioenfondsen zijn aan de orde van de dag, pensioen beheerders bieden 
naast het uitvoeren en het beheren van pensioenvermogens ook andere 
producten aan zoals verzekeringen en levensloopregelingen. De wetgeving 
geeft wat dit betreft ook meer ruimte dan voorheen. Dit zorgt voor een SPF Beheer
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nieuwe concurrentiepositie. De krachten zijn mondiaal en het toezicht op de 
pensioenwereld is daardoor aanzienlijk verscherpt. De ene wetgeving volgt 
de andere in rap tempo op. 
Mensen willen bovendien inzicht in en invloed op hun eigen pensioenvoor-
ziening. Tevens zijn ze beter op de hoogte van de inhoudelijke materie of 
laten zich goed voorlichten. De Nederlandse Staat is daarbij kaderstellend en 
de organisatiegraad in deze branche is relatief hoog. Vakbonden en andere 
sociale partners volgen de pensioenfondsen nauwgezet. De omgeving van SPF 
Beheer kenmerkt zich dan ook door de noodzaak van absolute transparantie, 
foutloze uitvoering en good governance. Zij dient in deze complexe omgeving 
te zorgen voor goede afstemming met alle in- en externe partijen, consensus 
en inbedding. Kortom een polderlandschap bij uitstek.
Tegen deze achtergrond wordt in 2002 Albert Akkerman algemeen direc-
teur bij SPF Beheer. Een extraverte en ambitieuze persoon. Albert heeft bij 
zijn aantreden een duidelijke visie op de marktontwikkelingen en wat dat 
voor SPF Beheer gaat betekenen; een organisatie met meer aandacht voor de 
buitenwereld, meer externe samenwerkingsrelaties, met een groter verande-
ringsvermogen, waar mensen werken die flexibel kunnen zijn en proactief 
nieuwe kwalitatief hoogwaardige producten en diensten ontwikkelen. Een 
werkomgeving waarin de bestaande mensen zich optimaal kunnen ontwikke-
len én een organisatie die aantrekkelijk is voor nieuw talent. Een organisatie 
die meerwaarde kan leveren aan haar bestaande en nieuwe relaties.

Geen heden zonder verleden
Pensioenfonds SPF besloot in 1994 om langetermijnbeleid en uitvoering van 
pensioenen van elkaar te scheiden. De stichting bracht de uitvoering onder 
in een BV: SPF Beheer BV. Het voordeel is dat deze entiteit zich beter kan 
focussen op de uitvoering. Met eigen CAO-afspraken is het ook beter in staat 
om op de markt het belangrijke talent te werven en aan zich te binden. Dit 
laatste is essentieel in deze kennisintensieve tak van sport. Het imago van 
SPF Beheer op de arbeidsmarkt is dan ook van groot belang. 
De eerste jaren na deze verzelfstandiging wordt volop aandacht besteed aan 
de interne systemen en het opzetten van een goedlopende organisatie. Als 
Albert Akkerman in 2002 aantreedt, zijn de mensen binnen SPF Beheer ge-
wend aan een nieuwe vorm van stabiliteit en zekerheid. Ook is er sprake van 
een duidelijke hiërarchie waarin de initiatieven en besluiten vooral vanuit 
de top kwamen. 

Albert Akkerman: ‘SPF Beheer zal continu in 
beweging moeten blijven. Ik vind persoonlijk 
bijvoorbeeld de transformatie van de staats-
mijnen naar DSM en van SHV naar Makro 
inspirerende voorbeelden. Ik geloof er sterk in 
dat medewerkers van onderuit een bepaalde 
druk kunnen uitoefenen, beter gezegd: móe-
ten uitoefenen. Zij moeten pushen en het hun 
managers lastig maken, dan blijven we samen 
wakker en in ontwikkeling.’

Klantencentrum: betere 
prestatie door focus
Om de klanten van SPF Beheer 
beter te kunnen bedienen, is 
onderscheid gemaakt tussen 
front-office (custumer intimacy) 
en back-office (operational 
excellence). Voorheen werden 
vragen van klanten willekeurig 
door medewerkers behandeld, nu 
is er in de frontoffice een gespe-
cialiseerd team voorhanden dat 
zich uitsluitend met klantvragen 
bezighoudt. 
Via een scherm worden de telefo-
nische klantcontacten en wacht-
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De nieuwe plannen van Albert, die vol energie aan de slag wil, worden niet 
direct omarmd en enthousiast opgepakt. Er is in aanvang afwachtendheid, 
scepsis en zelfs angst voor reorganisaties en ontslagen, hoewel van dit laatste 
nooit sprake is geweest. Sommigen vinden het wel tijd om wat te verande-
ren, anderen vragen zich af wat er mis is met de huidige organisatie. Financi-
eel gaat het immers goed. 
Op advies van Albert volgen alle managers in 2004 een externe manage-
mentopleiding, waarin thema’s worden besproken als strategie, organisatie-
structuur, cultuur, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Hoewel nieuw 
voor velen en niet geheel afgerond, heeft deze opleiding achteraf bezien wel 
het nodige losgemaakt. Voor het eerst wordt er naast de inhoud aandacht 
besteed aan (intermenselijke) processen. Direct na de opleiding vinden de 
meeste managers het echter lastig om het geleerde ook daadwerkelijk in 
de praktijk te brengen. Er wordt vrij snel weer overgegaan tot de orde van 
de dag. De gewenste brede organisatieontwikkeling belandt daardoor in 
een impasse. Uit het medewerkers-tevredenheidsonderzoek van 2005 komt 
bovendien naar voren dat er een grote afstand wordt gevoeld tussen het 
management en de medewerkers.

Bereidingswijze veranderingsproces
Om alle medewerkers en leidinggevenden binnen SPF Beheer bewuster te 
laten worden van de opgave waarvoor het bedrijf staat, besluit Albert medio 
2005 samen met zijn management team (MT) om een langduriger en in-
tensief ontwikkelingsproces in gang te zetten. Ook besluiten zij dit te laten 
begeleiden door externe deskundigen omdat de kennis en ervaring rondom 
veranderingsprocessen op dat moment nog niet voldoende in de organisatie 
aanwezig is. 
Allereerst wordt gevraagd wie er vanuit de organisatie deel wil uitmaken van 
de zogenoemde programmacommissie, die het proces faciliteert en coördi-
neert. Er is direct een groep van zo’n vijftien medewerkers enthousiast. Door 
gezamenlijk te brainstormen met deze groep, het MT en de externe adviseur, 
een organisatiepsychologe, wordt al snel duidelijk dat de organisatie behoefte 
heeft aan een goede dialoog dwars door de organisatie heen en dat met name 
het bottom-up proces gestimuleerd moet worden. De idee is namelijk dat 
er te weinig wordt gedaan met het potentieel van de medewerkers, die het 
gevoel hebben dat er onvoldoende naar hen geluisterd wordt. Er zijn veel 
vragen, er is een hoop onduidelijkheid en onzekerheid, mensen willen begrij-

Jacqueline Cremers

tijden in de gaten gehouden. Het 
is een sport om klanten niet te 
lang te laten wachten.
Van de front-office wordt eigen 
initiatief, adviesvaardigheid en 
expertise verwacht. Voor de 
back-office is specifieke kennis 
en nauwkeurigheid vereist. De 
focus binnen deze twee afdelin-
gen is duidelijk versterkt en de 
samenwerking verbeterd doordat 
iedere afdeling een duidelijke, 
eigen toegevoegde waarde heeft. 
Ook binnen de totale organisatie 
weet men elkaar hierdoor beter 
te vinden.
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pen wat de toekomstplannen precies inhouden en welke bijdrage zij daarin 
moeten en kunnen leveren. 
De programmacommissie besluit uiteindelijk om met de hele organisatie 
samen het ondernemingsplan 2007-2009 te maken. Er wordt voor dit organi-
satiebrede ontwikkelingstraject bewust gekozen voor verschillende speelse en 
informele werkvormen. Gemengde groepen om samen uit te wisselen, maar 
ook groepen waarbij je juist met je eigen team of met je naaste collega’s kunt 
praten over zaken. Geregeld worden inspirerende externe locaties bezocht, 
zoals theaters en sociëteiten, maar ook wordt er veel in eigen huis georgani-
seerd. Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, meestal door de 
mensen zelf, soms door de externe begeleider. Tijdens het hele proces is veel 
aandacht voor de communicatie. De fases worden inhoudelijk vormgegeven 
door medewerkers en leidinggevenden van SPF zelf, waar nodig ondersteund 
door de externe adviseur. 

Gefaseerde veranderingen
In het eerste anderhalf jaar wordt in vier stappen toegewerkt naar het geza-
menlijk schrijven van een nieuw ondernemingsplan. In de eerste fase start 
organisatiebreed – en voor het eerst – een reflectieve dialoog: wat is onze 
historie, hoe komt het dat we de dingen zo doen zoals we ze doen, wat heeft 
het ons opgeleverd en wat niet? Het betreft gemengde groepen, dwars door 
de organisatie heen, iedereen doet mee. 
In fase 2 wordt wederom organisatiebreed, maar dan in aparte groepen mede-
werkers en managers, geëvalueerd hoe SPF Beheer in het hier en nu presteert: 
wat zijn onze producten, wie zijn onze klanten, zijn ze tevreden, wat vinden 
wij zelf van de organisatie, kan ik mezelf hier goed ontwikkelen? Uit deze 
dialoog komt naar voren dat SPF Beheer eigenlijk al het nodige heeft bereikt 
wat betreft de thema’s vanuit het vorige ondernemingsplan: klantgericht-
heid, kwaliteit- en kostenbewustzijn, communicatie, innovatie en ambitie. 
Hier staat men echter nooit bij stil. Ook blijven zaken in de lucht hangen 
die niet goed van de grond komen of spaak lopen. Er wordt een groot gemis 
ervaren aan commerciële mensen, terwijl de cultuur en werksfeer als te amb-
telijk en soms ook te negatief worden ervaren. Ondanks de positieve finan-
ciële cijfers en een redelijke groei wordt het beoogde groeipercentage van de 
organisatie niet gehaald, wat veel discussie teweegbrengt over de gewenste 
schaalgrootte.
In fase 3 wordt de dialoog uitgebeid met externe partijen, klanten en col-

De rol van adviseurs
De rol van P&O is lang die 
van een uitvoerende en 
administratieve afdeling 
geweest, zonder nadruk te 
leggen op veranderingen en 
ontwikkelingen. De leidinggevenden 
van SPF Beheer verwachtten voorheen 
vooral dat er op tijd personeel geworven 
werd, de salarissen correct uitbetaald 
werden en de juridische contracten 
goed geregeld waren. P&O speelde niet 
de rol van adviseur en sparringpartner. 
Daarom wordt tijdens dit ontwikkelings-
proces een aantal externe deskundigen 
ingezet. Hoewel veel medewerkers het 
lang niet altijd prettig vinden dat er 
externen worden ingehuurd (‘kunnen 
wij het zelf niet?’) vinden ze dat de ad-
viseurs een belangrijke bijdrage leveren 
aan het proces. De organisatiepsycho-
loge geeft vooral veel ondersteuning 
aan de programmacommissie, deelt 
haar inzichten met hen, reikt creatieve 
proces- en werkvormen aan, stelt de 
juiste vragen waardoor men anders 
tegen zaken aankijkt en begeleidt een 
aantal teamsessies en trainingen. Ook is 
zij gesprekspartner van het MT, terwijl 
de andere externe adviseur de struc-
tuurwijziging begeleidt. 
Volgens Albert Akkerman kunnen 
externe adviseurs de medewerkers een 
spiegel voorhouden, zetten zij zaken in 
gang, organiseren nieuwe ervaringen en 
werkvormen en bieden verhelderende 
inzichten. Maar het is de organisatie 
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lega’s in hetzelfde marktsegment. Hoe kijken zij naar SPF Beheer en naar de 
marktontwikkelingen? De hele organisatie gaat in een grote theaterzaal in 
gesprek met deze externen. Dit creatieve proces geeft veel positieve energie. 
Er worden zes thema’s gekozen die topprioriteit krijgen en uitgewerkt worden 
door werkgroepen van managers en medewerkers: samenwerking tussen afde-
lingen, klantfocus, in- en externe communicatie, het volgen van marktont-
wikkelingen, innovatie van producten en de eigen identiteit van SPF Beheer.
In fase 4 gaat men gezamenlijk de vertaalslag maken naar de toekomst: wat 
zijn de uitdagingen, wat zijn de ondernemingsdoelen, hoe gaan we die berei-
ken, welke onderwerpen willen we meer aandacht geven, welke concrete ac-
tiviteiten en projecten gaan we opstarten, wat betekent dat voor onze eigen 
competentieontwikkeling en hoe moet de organisatie dit alles faciliteren? 
Er is inmiddels geïnvesteerd in de huisvesting, intranet is vernieuwd en 
de afdeling communicatie beter bemand en ingericht. Inhoudelijk worden 
organisatiebrede themabijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen en 
inspiratie op te doen voor nieuwe producten. 

Inrichten organisatie
Alle managers ondergaan een ontwikkelingsgericht assessment en alle 
medewerkers nemen deel aan een ‘90-graden feedback’. Uit een analyse van 
het management blijkt dat men veel denkkracht in huis heeft, maar minder 
de gevoelskant en de persoonlijke kracht heeft ontwikkeld. De inhoudelijke 
argumentatie wint het dus vaak van de gevoelsmatige, intuïtieve beslissing. 
Beslissingen worden het liefst genomen op basis van zoveel mogelijk zekerhe-
den. Dit staat op gespannen voet met de wens om het innovatieve vermogen 
van SPF Beheer te versterken. Daarom wordt nu veel aandacht besteed aan 
gerichte opleidingen, zoals coachen en feedback geven, en intervisiesessies.
Uiteindelijk wordt ook de organieke structuur van SPF beheer op een aantal 
onderdelen aangepast. Vooral de oprichting van het klantencentrum valt 
op. Het besef groeit dat de context van groot belang is voor het slagen 
van het veranderingsproces. Vaststaande patronen leiden niet tot nieuwe 
initiatieven. Zo helpt het als systemen vernieuwd, klantvragen veranderen 
en nieuwe producten ontwikkeld worden. Patronen en interactie tussen 
mensen veranderen daardoor ook. Afdelingen moeten meer samenwerken 
en medewerkers zijn zich veel bewuster van het grotere geheel waaraan zij 
een bijdrage leveren. Dat motiveert, zo blijkt uit het laatste medewerkers-
tevredenheids-onderzoek.

wel duidelijk geworden dat ze het 
uiteindelijk toch zelf moet doen. 
Na de afronding van de vier 
fasen is het nu zaak een manier 
te vinden om in de dagelijkse 
gang van zaken de organisatie 
in beweging te houden. Zo is de 

P&O afdeling vrijwel volledig vernieuwd. 
SPF Beheer besteedt veel aandacht aan 
continue ontwikkeling. Er wordt gewerkt 
met een duidelijke gesprekcyclus tussen 
medewerkers en leidinggevenden, ie-
dereen heeft geleerd effectief feedback 
te geven en te ontvangen, er worden 
persoonlijke ontwikkelplannen ingesteld 
waarbij de medewerker zelf het initiatief 
neemt. Behalve de afdeling P&O heeft 
ook de afdeling communicatie meer 
gewicht gekregen. 
Zo zijn er op het gebied van interne 
communicatie verschillende initiatieven 
ontplooid. Een belangrijke stap voor-
waarts is de intensivering van de interne 
informatievoorziening met het opzetten 
en vernieuwen van een intranetsite en 
een professioneel personeelsmagazine. 
Ook op het gebied van externe com-
municatie en marketing is een inhaal-
slag gemaakt. Het bedrijf dat voorheen 
vooral intern gericht was manifesteert 
zich meer in de buitenwereld en er is 
naast inhoud nu meer aandacht voor 
de verpakking en presentatie daarvan. 
Een voorbeeld hiervan is dat SPF Beheer 
bv sinds enkele jaren een terugkerend 
seminar organiseert. Zo wordt de bui-
tenwereld naar binnengehaald en vice 
versa.

‘Het steeds zoeken 

naar de juiste balans 

– de zogenoemde

integratie van top-

middle-bottom – is 

nog steeds een 

belangrijk

thema.’
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Terugblik
Albert Akkerman is na twee jaar heel tevreden met wat de organisatie heeft 
bereikt: SPF Beheer is een aantrekkelijke werkgever, mensen kunnen zich er 
goed ontwikkelen en hebben ruimte voor eigen initiatief. Er worden steeds 
vaker trainees aangenomen, die dwars door de organisatie heen diverse 
 projecten en activiteiten uitvoeren.
Volgens Albert zal de kritische massa van mensen die oog hebben voor 
organisatie- en ontwikkelingsprocessen nog wel verder moeten groeien. Zelf 
heeft hij de laatste jaren geleerd meer te luisteren en door te vragen, meer re-
kening te houden met de cultuur van de organisatie en de verschillen tussen 
mensen. Hij heeft vertrouwen in de organisatie en ziet zijn rol de komende 
tijd verschuiven van ‘papa’ naar ‘opa’. ‘Maar wel een opa met ambitie’, lacht 
hij.
Ook binnen het management team, dat recent twee leden kent, ontstaat er 
een andere dynamiek. De rol van het MT is tijdens het ontwikkelingspro-
ces niet altijd duidelijk en gemakkelijk. Het bottom-up laten ontstaan van 
initiatieven gaat niet zonder slag of stoot. Soms leunen de MT-leden te sterk 
achterover waardoor de gezamenlijkheid minder aanwezig is en zij het gevaar 
lopen grote afstand te creëren tot de rest van de organisatie, soms trekken 
zij zaken juist te veel naar zich toe. Het steeds zoeken naar de juiste balans 
– de zogenoemde integratie van top-middle-bottom – is ook nog steeds een 
belangrijk thema.
De afgelopen jaren zijn door de hele organisatie heen mensen vertrokken en 
er zijn nieuwe mensen aangenomen. Daarbij wordt nu, naast de nog steeds 
belangrijke expertise en kenniscomponent, veel meer gelet op de benodigde 
persoonlijke competenties en de gewenste teamsamenstelling. 
Medewerkers en managers voelen duidelijk dat er een andere wind is gaan 
waaien, hoewel de wijze waarop dit zich vertaalt binnen de diverse afdelin-
gen sterk afhankelijk is van de betreffende leidinggevende. Hoewel leiding-
gevenden volop deelnemen aan diverse opleidingen en trainingen, is het 
nog lang niet overal vanzelfsprekend dat initiatieven vanuit medewerkers 
adequaat worden opgepakt en er tijd vrijgemaakt wordt voor het ontwikke-

Resultaten
u  een ondernemingsplan met 
concrete en uitdagende doelen
u  bewustwording in de hele or-
ganisatie: SPF Beheer is volop in 
beweging en men weet waarom
u  SPF Beheer is vitaler gewor-
den, men heeft meer energie om 
 zaken op te pakken en er wordt 
een hogere omzet gerealiseerd 
met hetzelfde aantal mensen
u  er wordt een groter belang 
gehecht aan goede ondersteu-
ning vanuit P&O; de organisatie 
begint zelf vragen aan P&O te 
formuleren
u  de organisatiestructuur, die op 
enkele punten knelde, is door-
gelicht en op sommige plekken 
anders vormgegeven
u  medewerkers denken meer 
dan voorheen na over hun eigen 
loopbaan en positie binnen de 
organisatie
u  medewerkers worden uitge-
daagd om initiatieven te nemen, 
waardoor nieuwe producten en 
diensten ontwikkeld worden
u  meer aandacht voor klanten en 
in- en externe samenwerking

Kooktips
•

Voedt continu een organisa-
tiebrede dialoog over externe 

ontwikkelingen
•

Geef competentieontwikke-
ling een hoge prioriteit

•
Zorg voor verbinding tussen 

de managementlagen 
•

Neem de tijd om iedereen mee 
te nemen
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u  de afstand tussen leidingge-
venden en medewerkers verkleint, 
wat ook blijkt uit het recente 
medewerker stevredenheids-
onderzoek
u  de collega’s in de markt vragen 
SPF Beheer om advies en om 
kennis te delen op het vlak van 
Service Level Agreements
u  er wordt nieuw personeel aan-
getrokken, waaronder een (vrou-
welijk) MT-lid en een program-
mamanager voor verdergaande 
professionalisering
u  trainees willen graag bij SPF 
Beheer werken
u  de betrokkenheid bij het bedrijf 
is groot: onlangs ging iedereen 
mee met het door medewerkers 
zelf geïnitieerde en georgani-
seerde uitje naar Parijs
u  klanten merken dat SPF Beheer 
hen op een bewuste, toeganke-
lijke en proactieve wijze bena-
dert en dat ze serieus genomen 
worden
u  er is aandacht voor bench-
marks, metingen, normeringen en 
landelijke onderzoeken: de blik is 
naar buiten gericht

len van nieuwe producten of het publiceren in een vaktijdschrift. 
Het beroemde ‘loslaten’ gaat met horten en stoten, maar het vertrouwen in 
de potentie en het vermogen van medewerkers groeit. Het geven van gedif-
ferentieerde, genuanceerde en zinvolle beoordelingen is daarbij van belang. 
Dat betekent echter dat op voorhand duidelijke doelen afgesproken moeten 
worden, dat medewerkers gerichter bij het werk en hun persoonlijke ontwik-
keling gecoacht en ondersteund moeten worden. 
De waan van de dag – met de focus op de kennis en inhoud – zorgt er gere-
geld voor dat er onvoldoende aandacht uitgaat naar bijvoorbeeld intermen-
selijke en interactieve processen en externe profilering. Zo zullen ook de lei-
dinggevenden de komende tijd zelf op andere aspecten worden aangesproken 
dan voorheen, zoals innovatiekracht, samenwerking, resultaatgerichtheid en 
procesmatig inzicht.
Medewerkers geven aan dat het soms lastig is om de ruimte die er wordt 
geboden ook daadwerkelijk te benutten. Als ze hun neus stoten zijn ze soms 
nog geneigd om te denken: zie je wel, mijn mening telt toch niet. 
‘Het is van belang dat medewerkers en leidinggevenden beter leren omgaan 
met de kaders, zoals SLA’s, visie en beleid van klanten, pensioenregels van 
sociale partners. Ze moeten leren deze kaders creatief te verruimen en niet 
bang zijn om hun nek uit te steken’, aldus MT-lid Ernest Nooij. Dat vraagt 
om het juist vertalen van abstractie en het vraagt ook een zeker tactisch 
opereren; een vaardigheid die de komende jaren breder in de organisatie 
ontwikkeld zal moeten worden.

Innoverend vakmanschap verder ontwikkelen
SFP Beheer is altijd een kennisintensieve en kwalitatief hoogwaardige speler 
in de markt geweest. Vakmanschap kenmerkt de mensen binnen SPF Beheer, 
ze zijn niet snel tevreden, willen alle kennis en kunde zelf in huis hebben en 
willen de beste zijn op hun terrein. 
Innoverend vakmanschap, de nieuwe reclame pay-off van SPF Beheer, 
betekent dat er een duidelijke link is tussen wat je zelf aan kennis hebt of 
ontwikkelt én waarnaar vraag is in de markt. Het verstevigen van deze link 

Kooktips
•

Straf fouten niet af, los ze 
samen op, leer ervan

•
Ga snel aan de slag met 

thema’s als feedback geven en 
coachen

•
Blijf na het veranderproces 

net zo actief met de organisa-
tieontwikkeling bezig

•
Pas je beloningsstructuur aan
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Het pensioenspel

is op dit moment dé opgave voor SPF Beheer. Hiervoor zal het bedrijf haar 
zichtbaarheid moeten vergroten en successen ook intern beter communice-
ren en vieren. 
Communiceren verloopt steeds vaker via de e-mail, er moet bewust voor 
gekozen worden om ook voldoende mondeling te communiceren om de 
feitelijke betekenis van de boodschap te blijven delen. 
Het lijkt erop dat jongeren die net aangenomen zijn binnen SPF Beheer de 
organisatie soms als te stroperig ervaren. Zij hebben immers geen vergelijk 
met hoe het ooit was! Ook hebben zij doorgaans hoge verwachtingen van 
hun veelal eerste baan. Ze willen graag duidelijkheid over doelen en missie 
en richten zich wat dat betreft sterk op het management, dat juist gestimu-
leerd wordt om het initiatief van onderaf te laten komen. 
Het is voor SPF Beheer de komende tijd dan ook de kunst om te leren om-
gaan met deze diversiteit, daarop bewust en actief te werven, mensen op de 
juiste plek en in de juiste rol te plaatsen en effectieve samenwerkverbanden 
daaromheen te formeren.

Meerwaarde voor mens, organisatie en maatschappij
Deze sociale innovatie is tot stand gekomen doordat Albert Akkerman als 
algemeen directeur vanuit visie en ambitie handelt en zich niet laat ont-
moedigen door weerstanden en tegenslagen. Anderen raakten hierdoor in de 
loop der jaren geïnspireerd en velen vinden het vandaag de dag prettig dat er 
meer ruimte is voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling. Men is weer 
trots op de organisatie.
De financiële prestaties van SPF Beheer zijn altijd goed geweest. Uit onder-
zoeken blijkt dat de medewerkers- en klanttevredenheid nog steeds toe-
neemt.
In de maatschappij staat SPF Beheer al lang bekend als een goede en be-
trouwbare werkgever. Maar er is de laatste jaren duidelijk meer aandacht 
voor de buitenwereld. Medewerkers krijgen de kans om aan innovatieve en 
maatschappelijk relevante projecten mee te werken, zoals het project in Mali 
en het nieuwe product KiDafo (zie kader hiernaast). SPF Beheer wil haar 
meerwaarde voor de maatschappij hiermee duidelijk vergroten. 
De boodschap van het bedrijf is dat pensioenen ertoe doen, dat pensioen-
fondsen wel degelijk toegankelijk kunnen zijn, dat jong en oud goed op de 
hoogte moeten zijn van alle mogelijkheden én dat pensioenfondsen een 
belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. t

Nieuwe producten en 
 diensten
SPF Beheer is er een aantal jaren 
geleden als een van de eersten in 
Nederland in geslaagd om samen 
met diverse marktpartijen een 
levensloopproduct in de markt te 
zetten. Het bedrijf ontwikkelde 
een pensioenspel voor jongeren. 
De jeugd wordt ook bereikt door 
middel van een muzikaal Ruud 
de Wild-project. Voor gepensio-
neerden worden in het hele land 
roadshows georganiseerd waar 
nieuwe wetgeving en effecten 
worden uitgelegd. SPF ontving 
de PBM Communicatieprijs 2007 
voor de beste en meest innova-
tieve communicatie. Medewer-
kers hebben recentelijk zelf het 
initiatief genomen om een nieuw 
beleggingsfonds in de wereld van 
de kinderdagverblijven en brede 
scholen op te richten (KiDafo).
Op Mali wordt momenteel een 
project uitgevoerd waarin geïn-
vesteerd wordt in de productie 
van duurzame biodiesel. KIT en 
SPF ontvingen hiervoor recent 
de European Business Award 
voor het milieu in de categorie 
internationale samenwerking. 
Veherex is het nieuwste product 
van SPF Beheer op het vlak van 
verzekeringen.


