mypension.be, ‘n succes dankzij
‘n mix van talenten (en karakters☺)

Sinds begin 2016 kan iedereen zijn of haar pensioendatum simuleren op mypension.be.
Intussen lokte de site al bijna 2,5 miljoen unieke bezoekers. Da’s een kwart van de Belgen
ouder dan 18 jaar! Dat zijn cijfers waar we uiteraard fier op zijn.
Het team achter mypension.be bestaat uit collega’s met verschillende karakters, profielen
en van uiteenlopende horizonten. Dankzij die verscheidenheid borrelen altijd mooie ideeën
op tijdens de soms hevige maar altijd gepassioneerde debatten.

(Van links naar recht: Thomas, Ludovic, Maxim, Jonathan, Tom, Benoît, David, Sabine, Florent S.,
Sébastien, Florent M., Mahdia et Giselda – Eileen en Vik waren er niet bij)

Florent M.
Projectleider communicatie
Rome is niet gebouwd op één dag. En mypension.be ook niet ! In 2020 vieren we de 10e verjaardag
van mypension.be. In die 10 jaar hebben we een tool ontwikkeld en doen groeien die niet de visie is
van één iemand, maar die beantwoordt aan wat de burger er echt op wilt vinden.

David
Coördinator van het mypension.be-ambassadeursnetwerk
De toekomst van mypension.be zal niet alleen afhangen van veranderingen in de pensioenwetgeving, maar vooral van wat onze klanten verwachten. Daarom zetten we ook enorm in op wat de
klanten willen zien.

Giselda
Programma manager
Werken in het mypension.be-team is werken met een bende gedreven mensen die allemaal een
hoge kwaliteit nastreven. Dus elk succes is een realisatie van het team.

David
Coördinator van het mypension.be-ambassadeursnetwerk
Persoonlijk mis ik iemand die de Duitse taal voldoende beheerst, om zo onmiddellijk naar Duits
te vertalen en vertalingen na te kijken. Ieder profiel is welkom. Dat is één van de sterktes van het
team. Een andere sterkte is dat iedereen binnen het team zeer gedreven is en enorm veel affiniteit
heeft met mypension.be. Die drive is dus zeker een must. ☺

Na 10 jaar als pensioen-experte koos Eileen ervoor om het
mypension.be-team te vervoegen. Waarom?
In mijn vorige job was ik al nauw betrokken bij de ontwikkeling en testen van mypension.be. Het
testen van nieuwe berekeningsprogramma’s en mee nadenken over nieuwe functionaliteiten of
verbeteringen zijn dingen die ik heel graag doe.
Toen ik de kans kreeg om bij het mypension.be-team te gaan werken heb ik dan ook niet getwijfeld.
Na meer dan 10 jaar in een toekenningsdienst was het tijd voor een nieuwe uitdaging

De “war room” tijdens de mypension-persconferentie in 2017.”Het gevoel dat je klaarzit om iets
te lanceren waar bij wijze van spreken heel België op wacht. De zenuwen staan strak gespannen,
maar toch weet je dat je kunt rekenen op de collega die naast je zit, voor 200%.
Da’s echt een kick.“ (Vik – Communicatieverantwoordelijke)

