
Actuele
pensioenkennis bij 

Kennis delen is vermenigvuldigen



Waardevolle bijdrage aan
permanente educatie



STUD IEB I JEENKOMSTEN  2022

19-01-2022                         Online Nieuwjaarsbijeenkomst 
                                                 hoe duurzaam is het nieuwe  pensioenstelsel?  
                                                    
15-02-2022                         Studiebijeenkomst Ondernemer  &  pensioen  (online)
                                                      duurzaam inkomen voor later
                                          
23-03-2022                         Studiebijeenkomst Beleggingen  (op locatie)
let op: was 17-03               Op weg naar duurzaam  beleggen

19-04-2022                         Studiebijeenkomst Wetsvoorstel Toekomst     
                                                      Pensioenstelsel - update

18-05-2022                         Studiebijeenkomst Purpose gedreven pensioenuitvoerders    
                                                      goed pensioen in een leefbare wereld

17-06-2022                         Congres 30-jarig Jubileum KPS
                                                      inkomen voor later in een leefbare wereld

20-09-2022                         Studiebijeenkomst Begeleiding deelnemer bij  
                                                      keuzes  gericht op  lange termijn doelen &  verantwoording deelnemer

13-10-2022                         Studiebijeenkomst Duurzame administraties 
                                                      &  voorkomen van cyberrisico's bij  pensioenuitvoerders  

04-11-2022                         Studiebijeenkomst Gevoeligheid ESG-risico's 
                                                      o.a. klimaatrisico's meten en  beheersen

07-12-2022                         Studiebijeenkomst Het nieuwe adviesmodel 
                                                      rol adviseur, actuaris, jurist



ACTUELE  PENSIOENKENNIS  

OP  PEIL  

DOOR  DEELNAME  AAN
KENNISSESSIES  VAN  KPS

 en benodigde PE weer op zak



COLLECTIEVE  AANVRAAG

Actuaris

Financieel Planner

KPS verzorgt collectieve aanvraag 

PE-punten voor bijeenkomsten 

voor beroepsgroepen 

 

 



 
 

 

TOTAAL  OP  JAARBASIS   CA.  

 

20 PE-PUNTEN
 

TE  REALISEREN  DOOR  

ACTIEVE  PARTICIPATIE  AAN  

BIJEENKOMSTEN  VAN  KPS



 
 

 

 

30 euro 
per PE-punt

 
o.b.v .  een  jaarcontr ibut ie  van  

605  euro  (excl .  btw )  al l - in

 

 

 

 



DE  KRACHT  VAN  KPS

platform voor het delen van kennis over 'inkomen voor later', via congres,

studiebijeenkomsten en werkgroepen. Die kennis wordt gebruikt om:

bedrijfsbezoeken in de sector om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen

platform voor permanente educatie voor diverse beroepsorganisaties

unieke bundeling van alle relevante domeinen in een sector waarin 'inkomen voor

later' centraal staat: grote diversiteit binnen het ledenbestand

speciaal ontwikkelingstraject voor young professionals

korting bij afsluiten abonnement Pensioen Bestuur & Management

de grote toegevoegde waarde voor haar leden tegen een aantrekkelijke contributie:

'high return on investment'

a. opinie te ontwikkelen en inzichten te verbreden

b. bijdrage te leveren aan politieke/maatschappelijke discussies

c. input te leveren op consultaties vanuit de overheid

https://www.kps.nl/word-lid/
https://www.kps.nl/samenwerking/


DE VOLGENDE STAP?

 

meld je aan via www.kps.nl 

 

VAN HARTE WELKOM
 

kennis delen is vermenigvuldigen


