PROGRAMMA
KPS Najaarscongres 7 december 2018

Antropia, Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

13.00 - 13.30 uur

ontvangst met koffie en thee

13.30 - 13.40 uur

opening en inleiding bij het thema
mr. Wim Koeleman, dagvoorzitter en partner PwC

Changes & chances
13.40 - 14.20 uur

verandervermogen staat hoog op de toezichtagenda
keynote speaker drs. Else Bos, directeur DNB en voorzitter Toezicht

14.20 - 15.00 uur

professionele & persoonlijke verandertrajecten
Interview met ervaringen van:
drs. Wichert Hoekert AAG, verantwoordelijk voor Kennis & Innovatie in Retirement
Leadership Team van Willis Towers Watson
mr. Otto Hulst CPE, hoofd Innovation Center KAS Lab van KAS Bank, verkozen tot
Jonge Pensioenfondsbestuurder 2017

15.00 - 15.20 uur

pauze

Challenge the status quo
15.20 - 17.20 uur

workshop ‘Challenge the status quo’
Gloria van Ewijk MSc MBA, erkend en gedreven coach met focus op leren door
ervaren.
In deze co-creatieve workshop worden deelnemers gestimuleerd het persoonlijk
verandervermogen te ontdekken en in te zetten om samen te komen tot concrete
ideeën voor de veranderingen die nodig zijn voor zichzelf, KPS en de sector.

KPS Award
17.20 - 17.30 uur

uitreiking KPS Award 2018
mr. Hedwig Peters, voorzitter KPS
De KPS Award wordt uitgereikt aan de persoon die zich in het publieke
pensioendebat door deskundigheid, originaliteit en inhoudelijkheid in de
afgelopen 2 jaar heeft onderscheiden.

17.30 - 18.30 uur

uitnodiging voor borrel & bites

PE-punten: bij AG-AI worden 3 PE-punten aangevraagd

sprekers
KPS Najaarscongres 7 december 2018

mr. Wim Koeleman
Wim Koeleman is sinds 2005 partner bij PwC Netherlands en verantwoordelijk voor de
Pensioenadviespraktijk. Zijn specialisatie is de dienstverlening aan pensioenfondsen op het
gebied van o.a. strategie, governance, beleggingen en uitbesteding. Daarnaast geeft hij
advies aan werkgevers over het wijzigen van pensioenregelingen en vragen rondom fusies en
overnames. Wim studeerde af in Doctoraal Nederlands recht aan de RU Groningen en MBA
aan Rotterdam School of Management. Wim is lid van KPS (en oud bestuurslid)

drs. Else Bos
Sinds 1 juli 2018 is Else Bos directielid van DNB en voorzitter toezicht. In die functie is zij
eerstverantwoordelijke voor het toezichtbeleid. Haar portefeuille bestaat uit Toezicht Beleid,
Toezicht Pensioenen en Toezicht Verzekeringen. Tot begin 2018 was zij CEO van
pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, waar ze in 2002 in dienst trad. Daarvoor was zij bijna
twintig jaar werkzaam in de bancaire sector. Else is afgestudeerd econometrist.

drs. Wichert Hoekert AAG
Wichert Hoekert is sinds 2005 werkzaam bij Willis Towers Watson en vervult binnen de
organisatie de rol van voorzitter van de afdeling Vaktechniek Retirement Solutions (VTRS).
Daarnaast is hij lid van het Retirement Leadership Team met als primaire
verantwoordelijkheden kennis, tools en innovatie. Als consultant is hij met name werkzaam
voor pensioenfondsen, zowel in de rol van adviseur als in de rol van certificerend actuaris.
Wichert publiceert in diverse vakbladen. In 2017 was hij genomineerd voor de titel Actuaris
van het Jaar.

mr. Otto Hulst CPE
Otto is Innovation Lead bij KAS BANK en geeft leiding aan het innovatie centrum: KAS Lab.
In het Lab wordt gewerkt aan nieuwe business modellen, producten en diensten op basis van
nieuwe technologieën en voor nieuwe markten.
Otto is daarnaast bestuurder en stagiair in de raad van toezicht bij pensioenfondsen en
participeert in een nationale denktank. Hij is verkozen tot Jonge Pensioenfondsbestuurder
van het Jaar.

Gloria van Ewijk MSc MBA
Gloria is de oprichter van Life Impact Company en Stichting Shosholoza. Gloria is een
bedrijfskundige en sociale wetenschapper. Zij werkt als een gedreven coach en trainer die
professionals helpt om het maximale uit zichzelf te halen. Ook adviseert zij MKB met een
Impact Business Model. Gloria won in 2011 de FD Career Challenge waardoor zij een
executive MBA aan de Nijenrode Business Universiteit heeft gevolgd.

mr. Hedwig Peters
Sinds 2012 is Hedwig onafhankelijk bestuurder bij de pensioenfondsen HaskoningDHV en
SPOV en toezichthouder bij de pensioenfondsen voor de Architectenbureaus en de
Particuliere Beveiliging. Zij werkte daarvoor bij Allianz Global Investors, Robeco, Centraal
Beheer en Delta Lloyd. Vanaf 2012 is Hedwig bestuurslid van de Kring van
Pensioenspecialisten en sinds 2018 voorzitter.

