PROGRAMMA
KPS Najaarscongres 11 december 2015

BACK TO THE FUTURE
1985



2015



2045

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Media Parkboulevard 1, Hilversum

09.00 – 09.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 09.40 uur

Opening en introductie dagvoorzitter Lennart Booij
Mr. Helen Heijbroek, voorzitter KPS

1985

Back to

2015

09.40 - 10.10 uur

Terugblik op onze maatschappij, cultuur en sociale cohesie
Dr. Lennart Booij, oprichter BKB Academie en (Kunst)historicus

10.10 – 10.50 uur

Ons pensioenstelsel van toen, bezien vanuit nu
Dr. Jan Tamerus, Master Actuariaat & ALM bij PGGM

10.50 – 11.20 uur

Pauze

2015

And then …….the future

2045

11.20 – 12.00 uur

De wereld verkeert in transitie: “Reset je mentale software!”
Tony Bosma, Futurist en Trendwatcher voor Extend Limits

12.00 – 12.10 uur

Beschouwingen KPS-werkgroep Jong (& Oud)
Arjan Pepping, Actuarieel Analist, Shared Product Specialist Aegon, lid werkgroep

12.10 – 12.40 uur

Voortvarend op weg naar een toekomstbestendig stelsel
Drs. Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco

12.40 – 13.00 uur

Paneldiscussie: Hoe kijken de panelleden én de deelnemers in de zaal aan tegen
de geschetste vergezichten?
Panel:
 Prof.dr. Fieke van der Lecq, deeltijdhoogleraar Pensioenmarkten, kroonlid SER
 Drs. Jacqueline Lommen, director European Pensions Robeco
 Drs. Juliëtte Tesselhoff, Account Manager Blue Sky Group, lid KPS werkgroep
Jong (& Oud)
 Paul Bakker, Commercieel Service Medewerker Aegon, lid KPS werkgroep Jong
(& Oud)
 Don van der Steeg MSc, voorzitter werkgroep Toekomstig Pensioenstelsel
PensioenLab
Discussie wordt in goede banen geleid door Lennart Booij

13.00 – 14.15 uur

Afsluiting en vervolgens lunch
Met mogelijkheid om tegen kortingstarief het Experience Museum te bezoeken

PE-punten: Bij AG 3 PE-punten aangevraagd

Sprekers
KPS Najaarscongres 11 december 2015

Dr. Lennart Booij
Lennart Booij geeft strategisch advies rondom maatschappelijke issues en begeleidt grootscheepse
veranderingsprocessen. Hij is bedenker van menig creatief concept. Regelmatig leidt hij debatten
en presenteert hij televisieprogramma's. Voor een aantal organisaties verzorgt hij de public affairs.
Booij is betrokken geweest bij verschillende televisieprogramma's (zoals het Nieuwe Lagerhuis).
Was naaste medewerker van toenmalig PvdA-voorzitter Felix Rottenberg; lid van het
campagneteam van Wim Kok. In juni 2013 gepromoveerd tot doctor in de Kunstgeschiedenis.

Dr. Jan Tamerus
Jan Tamerus is Master Actuariaat & ALM bij PGGM. Vanaf zijn aantreden in 1986 nauw betrokken
bij de (financiële) houdbaarheid van het pensioencontract. Hij adviseert het pensioenfonds Zorg &
Welzijn over de financiële opzet en de beleggingsstrategie van het fonds en over de financiële
houdbaarheid van het pensioencontract. Jan Tamerus studeerde actuariële wetenschappen aan de
Vrije Universiteit, Amsterdam. Hij is in 2011 gepromoveerd op het proefschrift Defined Ambition..
Jan Tamerus was actuaris van het jaar 2012

Dr. Tony Bosma
Tony Bosma is oprichter en boegbeeld van Extend Limits. Zijn jarenlange ervaring en unieke manier
van werken maakt dat hij deel uitmaakt van de internationale top van de futuring trendwatching.
Hij is meerdere malen genomineerd voor trendwatcher of the year (TWOTY) in verschillende
categorieën. Tony Bosma behoort tot de top 100 beste en meest invloedrijke futuristen ter wereld.
Hij ondersteunt organisaties, instituten en overheden bij het in kaart brengen van
toekomstbeelden (scenarioplanning) en doet strategie- en innovatie challenges.

Arjan Pepping
Arjan Pepping, Actuarieel Analist en Shared Product Specialist bij Aegon Nederland. Zijn expertise
ligt op het vlak van actuariële en pensioenvraagstukken.
Sinds dit jaar maakt Arjan Pepping deel uit van de KPS Werkgroep Jong (& Oud). Inhoudelijk komen
in de werkgroep de thema’s in brede zin aan de orde. Deze thema’s hebben betrekking op de
toekomst van het pensioenstelsel, bezien vanuit oplossingsrichtingen vanuit de jongeren, getoetst
en aangescherpt door de ouderen.

Dr. Jacqueline Lommen
Jacqueline Lommen is sinds 2011 werkzaam bij Robeco als Directeur Europese Pensioenen. In deze
functie richt Jacqueline zich op de uitbreiding van Robeco’s positie in de institutionele
pensioenmarkt. Tevens richt zij zich op internationale pensioenoplossingen, zoals mogelijk gemaakt
door de Europese pensioenrichtlijn. Hiervoor was Jacqueline Lommen werkzaam o.a. bij De
Nederlandsche Bank en bij EIOPA. In die rol was zij betrokken bij de implementatie van de
Europese pensioenrichtlijn en de introductie van de Nederlandse PPI pensioeninstelling.

