
Afstudeerstage ABC Pensioen voorjaar 2021 : Proces verbeteren 
ABC Pensioen is gespecialiseerd in pensioenadvies, pensioenbeheer en pensioencommunicatie. 

Met een team van pensioendeskundigen zorgt ABC voor de beste pensioenregelingen en een 

pensioenadvies op maat. 

De opdracht 

Probleemstelling  

ABC Pensioen heeft de laatste jaren een behoorlijke groei doorgemaakt. Het aantal medewerkers en 

het aantal advies- en beheerprojecten is toegenomen. Wij denken dat een verdere groei alleen goed 

kan worden doorgemaakt als we efficiënter en eenduidiger gaan werken. Het ontbreekt aan een 

volledige omschrijving van de inhoud (stappen) van de projecten, waardoor het plannen en 

beheersen ervan moeilijker is. 

Doelstelling  

1. Betere beschrijving en omschrijving van de inhoud (stappen) van de projecten. 

2. Onderzoeken of de stappen logisch zijn en/of efficiënter kunnen. 

Mogelijke deelvragen  

1. Welke projecten zijn er? 

2. Welke stappen zijn er te definiëren? 

3. Zijn de processen inhoudelijk efficiënt? 

Belang  

Te komen tot een betere planning en beheersing van onze projectadministratie. 

Onderzoeksmethode 

Beschrijven van de projecten, analyseren van de stappen en interviews met betrokken medewerkers. 

Meer dan alleen afstuderen 

Uiteraard heeft je afstudeeropdracht prioriteit, maar als je tijd hebt vinden we het leuk dat je ons af en 

toe helpt op de afdeling.  

Over ABC Pensioen en Vrieling 

ABC Pensioen is een bedrijfsonderdeel van Vrieling Adviesgroep. ABC staat voor Advies, Beheer en 

Communicatie met betrekking tot pensioenen voor werkgevers (en hun werknemers), ondernemers (in 

privé) en particulieren. Vrieling adviseert vanuit Hardenberg, Dedemsvaart en Zwolle over verzekeringen, 

hypotheken, verkoop en aankoop van vastgoed, pensioenen, bankzaken en verzuim. Dit doen we met 

ruim 240 enthousiaste collega’s voor particulieren en (agrarische) ondernemers. Bij alle diensten die we 

verlenen, streven we niet naar een tevreden klant, maar naar een enthousiaste. Gemiddeld waarderen 

onze klanten onze dienstverlening met een dikke 8. Daar zijn we als organisatie natuurlijk heel blij mee! 

Herken jij je in het volgende profiel? 

• Je volgt een Hbo-opleiding in de richting van Bedrijfseconomie of Finance, Tax and Advice 

• Je bent ambitieus, doelgericht, geïnteresseerd en collegiaal 

Wat wij jou bieden? 

Een leerzame plek op ons kantoor in Hardenberg, waar jij (als je je best doet) gegarandeerd afstudeert! 

Veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief. Een leuke werkplek op een gezellige afdeling. 

Een passende stagevergoeding en werkervaring, goed voor op je cv! De afstudeerperiode is in overleg. 

Vragen? 

Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met afdeling HR of Jan Ids Douma, Teamleider ABC 

Pensioen via 0523 - 28 27 33 of HR@vrieling.nl 

https://www.vrieling.nl/over-vrieling/onze-medewerkers/abc-pensioen


Geïnteresseerd? 

Wanneer je interesse hebt in deze vacature, klik dan op de knop "solliciteren" en verstuur online je 

sollicitatie en CV (pdf). Schriftelijke sollicitaties en sollicitaties per email worden niet in behandeling 

genomen. 

 

 

 

 

 

  


