29 juni 2017:
speciale KPS-bijeenkomst vóór het zomerreces
geef u snel op!

Big data en de (ongekende)
mogelijkheden voor de pensioensector

Is een nieuw stelsel al achterhaald
voordat er over besloten is?

Pitch: Drs. Kees Groenewoud, partner
bij Cmotions
Facebook en Google - en dichter bij huis KLM, Booking.com en Wehkamp zijn de
voorbeelden van de toepassing van big data
in de bedrijfsvoering.
Gelden de ‘ongekende’ mogelijkheden ook
voor de pensioensector? In zijn pitch gaat
Kees Groenewoud in op de trends van (big)
data en de mogelijkheden van
doelgerichte interactie met de deelnemer.

Pitch: Drs. René van de Kieft RC MAC,
voorzitter Raad van Bestuur MN
Medruption, for ever young… De kiemen
van een totale disruptie van alle bekende
patronen en denkbeelden zien we om ons
heen.
Werken en niet-werken… is dat beeld
achterhaald en daarmee ook het
pensioen? Kijken we niet teveel naar de
toekomst vanuit de wereld en het pensioen
zoals we die nu kennen?
Zijn we in staat om de fundamentele
communicatieproblematiek (waardering &
vertrouwen van burgers in pensioen)
effectief te verbeteren met eigentijdse
aanpakken, en terug onder eigen regie te
krijgen?
René van de Kieft nodigt u uit om hardop
mee te denken over deze thema’s.

Pitch & Putt

Zomerbarbecue

Golfen op een kleine 18-holes golfbaan. Ook
de ongeoefende golfspeler zal veel plezier
beleven aan Pitch & Putt.

Vanaf 18.00 uur nodigen wij u van harte uit
voor een smakelijke barbecue van locale
producten op het terras van Kameryck.

Trek deze middag met vakgenoten op in de
mooie landelijke omgeving in het Groene hart
van Nederland en beleef de plezierige en
gezonde manier van netwerken!

Meld u aan voor deze ryckelijk gevulde
middag, waarin alle kernelementen van KPS
bijeen komen: kennis vergaren, delen en
netwerken.

Wij verwelkomen u graag op de KPS Zomerbijeenkomst van 29 juni a.s. in Kamerik.

Aanmelden
Programma
Introducés
Wilt u een introducé kennis laten maken met KPS? Uw introducé is van harte welkom en kan zich
inschrijven tegen een bijzonder tarief van 195 euro inclusief btw.
Inschrijvingsformulier voor introducés.
Met vriendelijke groet,
Kring van Pensioenspecialisten

Tim Zuiderman,
voorzitter
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