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Januari

Februari

Januari

Februari

Januari

Werken in ketens

Paspoort

Klantreizen

Opleiding 
collectieve 
pensioenen

Omdenkshow

Vanaf 1 januari werken we in ketens, 
georganiseerd rond onze klanten. Geen losse 
afdelingen meer, maar multidisciplinaire 
teams, ingericht op het integraal bedienen 
van de klanten in deze ketens. Onze 
nieuwe chief operations officer (COO) Joke 
Westenbrink introduceert in januari met 
succes deze nieuwe werkwijze. Met haar 
benoeming groeit ons directieteam naar 5.

Naar een goed idee van een collega 
starten we met de bouw van het 
klantinformatiesysteem Paspoort. Slechts  
2 maanden later gaat het systeem al live.  
In Paspoort kunnen we beter én veiliger – 
ook volgens de AVG – de gegevens van onze 
deelnemers raadplegen en administreren. 
Een mooi voorbeeld hoe je snel van een goed 
idee tot serieuze verbetering kunt komen.

Behoeftes van 
deelnemers sturen vanaf 
nu onze vernieuwing.

Goed voorbereid op de 
toekomst investeren 
zo’n 130 collega’s in 
kennisopbouw.

Ons interne netwerk BLINK zet 
collega’s aan het (om)denken.

Januari Februari

 Lees 
verder op 
onze site

https://www.werkenbijtkp.nl/over-ons/blogs/meer-lef-nodig-wij-dagen-je-uit
https://www.werkenbijtkp.nl/over-ons/blogs/meer-lef-nodig-wij-dagen-je-uit
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April

April

Mei

Mei

Week van het geld

Nieuwe voorzitter RVC

AVG

ISO 27001

TKP’ers helpen scholieren 
beter om te gaan met geld. 
Ties (10): ‘Over verzekeren 
heb ik veel nieuws 
gehoord.’

Doekle Terpstra is de nieuwe 
onafhankelijke voorzitter van 
onze raad van commissarissen.

De nieuwe privacyregelgeving is van kracht 
en wij voldoen eraan.

We ontvangen het ISO-
certificaat voor onze 
informatiebeveiliging.

April Mei

Om onze medewerkers meer houvast te  
geven in alle veranderingen, hebben we  
3 kernwaarden geformuleerd: ‘Klant’,  
‘Lef’ en ‘Samen’. We verankeren de nieuwe 
kernwaarden in onze organisatie door 
per team concrete afspraken te maken 
over gedrag dat erbij hoort. En door dat 
gedrag vervolgens op te nemen in onze 
beoordelingscyclus.

April

Nieuwe kernwaarden
 Lees 

verder op 
onze site

 Lees 
verder op 
onze site

https://www.tkppensioen.nl/nieuws/doekle-terpstra-voorzitter-rvc-van-tkp-pensioen
https://www.tkppensioen.nl/nieuws/tkp-behaalt-iso-27001-certificaat-voor-informatiebeveiliging
https://www.tkppensioen.nl/nieuws/tkp-behaalt-iso-27001-certificaat-voor-informatiebeveiliging
https://www.tkppensioen.nl/nieuws/tkp-behaalt-iso-27001-certificaat-voor-informatiebeveiliging
https://www.tkppensioen.nl/nieuws/doekle-terpstra-voorzitter-rvc-van-tkp-pensioen
https://www.tkppensioen.nl/nieuws/tkp-behaalt-iso-27001-certificaat-voor-informatiebeveiliging
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Pensioen made easy
Juni

Juni

Directie verandert

Nieuw deelnemersportaal

Dat digitalisering een ingrijpende 
invloed heeft op onze organisatie, 
zien we deze maand ook aan de 
nieuwe samenstelling van onze 
directie. Lex List komt erbij als chief 
information officer. Hij is vanaf 
nu verantwoordelijk voor het hele 
technologiedomein.

Voor Pensioenfonds Vervoer gaat het eerste 
vernieuwde portaal live.

Juni Juli

Juni

‘Ons pensioen’

Als mede-initiatiefnemer werken we 
enthousiast mee aan de start van 
deze bewustwordingscampagne.

‘In 2018 lanceerden we onze nieuwe 
belofte ‘Pensioen made easy’. Naast dat 

pensioen zo eenvoudig mogelijk moet zijn, 
is het een belangrijk maatschappelijk 

thema. Met grote impact op mensen, hun 
inkomen en hun leven. En die invloed komt 

steeds vaker ook van buiten Nederland. 
Vandaar dat we Nederlands en Engels 

combineerden tot dit eigentijdse motto. 
Inclusief een frisse nieuwe huisstijl.’

—  Ernst de Bie,  
CEO TKP 
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September

November

September

September

Fan van fietsen

Assessment Deloitte

TKP Academy

Kickstart

We zijn opnieuw 
hoofdsponsor van het 
wielerevenement Tocht van 
Groningen.

Ons verander- en 
vernieuwingsprogramma wordt 
uitgebreid beoordeeld door Deloitte.

De nieuwste inzichten bieden we 
natuurlijk digitaal: met een uitgebreid 
e-learningprogramma voor onze 
medewerkers.

Een klasje van 8 talenten, vers van 
de universiteit, gaan we in 2 jaar 
opleiden tot expert.

Augustus September November

Augustus

80x Orange Belt

Waar het kan, moeten onze processen 
effectiever en efficiënter gaan verlopen. 
Daarvoor leiden we onze mensen goed op, 
onder meer in de methode Lean Six Sigma. 
Deze maand krijgen 80 TKP’ers hun Orange 
Belt als onderdeel van hun Lean-opleiding. 
Een deel van deze 80 gaat nu verder voor de 
Black Belt.
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 Lees 
verder op 
onze site

https://www.werkenbijtkp.nl/jij-bij-tkp/medewerkers-aan-het-woord/lindy---trainee-analist-pensioenberekeningen
https://www.werkenbijtkp.nl/jij-bij-tkp/medewerkers-aan-het-woord/lindy---trainee-analist-pensioenberekeningen
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December

December

Recruitment days

Klanten of fans?

Prettig kennismaken met ambitieuze 
studenten in Groningen.

Klantgoeroe Jos Burgers inspireerde 
onze mensen nóg klantgerichter te 
denken.

December

December

Digitale dienstverlening werkgevers (DDW)

Nadat we in de zomer het eerste deelnemersportaal online 
brachten, starten we deze maand met de verbetering van de 
dienstverlening aan werkgevers. Dat doen we stap voor stap. 
Te beginnen met: de aansluiting van nieuwe werkgevers. Dat 
is vaak dé kennismaking met een ondernemer die groeit en 
pensioenpremie moet afdragen. Een feestelijk moment, dus.
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Pensioen made easy
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