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DSM Pension Services (DPS) 
Advisering keuze nieuw deelnemersportaal 

Resultaat 
Een advies dat antwoord geeft op de vraag welk deelnemersportaal het meest past bij de geformuleerde visie van 
DPS voor de gewenste digitale communicatie met de deelnemers. De onderbouwing van het advies is gebaseerd 
op een uitgevoerd RFI traject. Het totale adviestraject is  in 4 maanden uitgevoerd en eindigde juni 2019. 

Gerealiseerde uitdagingen 
Een goed onderbouwd advies in korte tijd 

Het bestaande deelnemersportaal (FinCircle van Bridgevest/Keylane) was aan het einde van de technische 

levensduur en moest daarom in 2020 vervangen worden. Dit deelnemersportaal werd zowel voor PDN als SPF 

gebruikt (dat zijn de pensioenfondsen waarvoor DPS de uitvoering verzorgt). Door de krappe tijdsspanne was het 

noodzakelijk een goed advies in korte tijd te geven. 

Er valt wat te kiezen 
Voordat het adviestraject startte, was er de perceptie dat er weinig te kiezen viel. Daarom is ABC gestart met een 
onderzoek naar leveranciers van deelnemersportalen die invulling konden geven aan de gewenste digitale 
communicatie.  

Korte samenvatting adviestraject 
Selecteren leveranciers die in aanmerking komen om het deelnemersportaal te realiseren 
Om leveranciers voor de gewenste deelnemersportalen te vinden heeft ABC onderzoek gedaan  door middel 
van desk research en het bezoeken van kandidaatleveranciers. Op basis hiervan zijn drie partijen 
geselecteerd. Aan deze partijen is gevraagd deel te nemen aan een RFI. 

RFI-traject uitvoeren 

Voor het RFI traject is een vragenlijst opgesteld. De vragen in de vragenlijst hebben betrekking op de organisatie, 
beveiligingsaspecten, functionaliteit, koppeling met andere systemen, beheeraspecten en kosten. Ook is er een 
architectuurplaat vervaardigd om meer inzicht te krijgen hoe de aangeboden oplossingen gegevens kunnen 
uitwisselen met de pensioenadministratie en het documentenbeheersysteem.  

Beslistraject begeleiden 

De antwoorden zijn binnen diverse categorieën gewogen en gerelateerd aan de kosten. Elke leverancier heeft de 
gegeven antwoorden op de vragen in een presentatie mogen toelichten. Op basis van het advies in het 
opgestelde rapport en de presentaties van de leveranciers is uiteindelijk de keuze gemaakt.  
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