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DSM Pension Services (DPS) 
Projectleiding ‘Digitale communicatie via deelnemersportalen’  

Resultaat 

Nieuwe deelnemersportalen voor zowel PDN als SPF. Qua look-and-feel komen de 
deelnemersportalen overeen met die van de websites. Ook de websites zijn tijdens het 
project opnieuw gebouwd. Op verzoek van de klant is de look-and-feel hiervan nauwelijks 
veranderd. De grootste verandering vond plaats door het gebruik van een nieuw CMS. Dit 
leidde tot grote beheersmatige voordelen. Het door DPS gebruikte CJ-tool voor Customer 
Journeys werkt namelijk volledig samen met het nieuwe CMS.  
De deelnemer kan voor life-events starten op de website met informatievergaring en (na 
eenmalig inloggen) binnen het deelnemersportaal verdergaan met deze 
informatievergaring binnen dezelfde Customer Journey. De overgang van website naar 
deelnemersportaal is voor de deelnemer nauwelijks zichtbaar doordat één complete 
digitale communicatieomgeving gecreëerd is. 

Gerealiseerde uitdagingen 

Oplevering voor kritieke einddatum 

Het deelnemersportaal van PDN en SPF (de pensioenfondsen waarvoor DPS de uitvoering 

verzorgt) was aan het einde van de technische levensduur en moest daarom uiterlijk juli 

2020 vervangen worden. Er lag dus een harde kritieke realisatiedatum die gehaald moest 

worden. 

Vier externe leveranciers betrokken 
Binnen het project was er afstemming nodig met vier leveranciers. De complete oplossing 
werd door drie leveranciers gerealiseerd. Goed overleg tussen de betrokken leveranciers 
was van essentieel belang bij de realisatie van het project. 

Aansluiting DigiD 
Tijdens het project moest ook een nieuwe aansluiting voor DigiD gerealiseerd worden. Dit 
vergrootte de complexiteit van afstemming tussen de betrokken partijen. 
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Korte samenvatting project 

Het Project is in oktober 2019 gestart. In juni 2020 zijn de deelnemersportalen en websites  

life gegaan. Het project startte op basis van een Project Initiatie Document (PID). De daarin 

beschreven werkwijze is gevolgd en opgenomen deliverables zijn gerealiseerd. Vanuit DPS 

was hiervoor slechts beperkte capaciteit beschikbaar. Het initiatief om tot een goed 

samenhangend resultaat te komen, werd daarom veelal overgelaten aan de leveranciers. 

Voor de projectleider betekende dit een extra verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen 

dat de beoogde architectuur (samenhang) gerealiseerd werd. 

De deelnemersportalen werden door middel van sprints gerealiseerd waarbij kennisdragers 

binnen DPS in een korte periode input leverden. Hierbij moest het risico van een steeds 

verder uitdijend project goed gemanaged worden. 

Van het resultaat is met toestemming van de opdrachtgever een demonstratieversie 
gerealiseerd. Van het gebruik van deze demonstratieversie is een videofilm gerealiseerd. 

Die kunt u bekijken door hier te klikken. 

http://www.agileconsultants.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=0Ugra8jjgso

