
1

Werkgroepen 2023

Werkgroep KPS Focus 2023 Beoogde output Gaat aan de slag met
• Blogs, Podcasts, Vlogs

Beleggingen Hoofdthema’s
• WTP
• Duurzaamheid/ ESG en SFDR
• Actualiteit

Met name gericht op:
• Inrichting vermogensbeheer 

en beleggingsbeleid vóór en 
na invoering Wtp

• Impact op financiële markten 
bij verschuiving wegens Wtp

• Uitwisseling ervaringen 
Experience Lab 2 – Visma
Idella (Rob Snelders)

• Evenwichtigheid rond invaren 
en compenseren

• Impact van inflatie, en ook 
verder kijken dan NL -> 
Europese inflatie

• Illiquide beleggingen en de 
implementatie daarvan

• Unitisation, alternatives en 
liquiditeit

• Communicatie over 
duurzaamheid

Verdere onderwerpen:
Clearing en OTC
Derivaten (praktijkvoorbeelden)
Onderzoek naar inflation bonds

• Bijdrage aan 
studiebijeenkomsten en 
webinars KPS
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Werkgroepen – 2023 
Werkgroep KPS Focus 2023 Beoogde output Gaat aan de slag met

• Blog, Podcasts, vlogs

Communicatie • Keuzebegeleiding en activatie 
van de deelnemer

• Inzicht in keuzetraject
• Meer duidelijkheid bij 

communicatie over kosten
• “Purpose” gedreven 

pensioenuitvoerders: wat is je 
morele kompas?   (Nieuw 
pensioenstelsel mag 
vertrouwen van deelnemers 
niet verder aantasten.)

• Keuzebegeleiding
• Kosten van en onder het 

nieuwe pensioenstelsel
• Ervaringen delen KPS breed
• Organiseren Ronde tafel voor 

bestuurders fondsen, 
directies/management 
bestuursbureaus, 
verzekeraars. Thema: wat is je 
morele kompas?   

Consistentie & Toetsing • Bestuderen ontwikkelingen 
van WTP op consistentie van 
uitgangspunten en 
berekeningen.

• Bestuderen impact nieuwe 
parameters

• Input leveren aan 
maatschappelijk debat over 
WTP.

Financial Planning • delen van kennis en ervaring 
binnen de werkgroep

• individuele keuzebegeleiding, 
rol werkgever, risicohouding

• delen van ervaringen met FP 
en de verbinding tussen 
pensioen en FP: a.h.v. interne 
en externe sprekers

• rapport van de StvdA
‘Aanvalsplan witte vlekken’

• Relatie opbouwen tussen KPS 
en FFP 

• Volgen actualiteiten
• nadenken over activeren van 

deelnemers om aan de slag te 
gaan met hun persoonlijke 
financiële (pensioen)planning.

• na het delen van kennis en 
ervaring binnen de werkgroep, 
KPS breed financial planning 
op de kaart zetten. 

• Delen via korte blogs met 
praktijkervaringen.      

• Werkgroep is vooral gericht op 
onderlinge uitwisseling van kennis en 
ervaring, om daarna ook binnen de 
KPS  meer aandacht te geven aan 
toegevoegde waarde van financial 
planning.

https://www.stvda.nl/nl/publicaties/tweede-voortgangsrapportage-witte-vlek-pensioen
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Werkgroepen –2023

Werkgroep KPS Focus 2023 Beoogde output Gaat aan de slag met
• Blogs, Podcasts, Vlogs

Innovatie Thema’s: 
• Ethiek en gedrag, 

o Durf en lef
o Ethische dilemma’s  in innovatie

• Techniek
o Digitale communicatie tools
o Online advise (robo): product & 

arbeidsvoorwaarde
• Enablers

o Toezichthouders / wetgeving
o Vertrouwen vanuit maatschappij

Bedrijfsbezoeken 
Suspenshackathon

1. Kennis opdoen, ook/juist van buiten 
de sector op innovatieve concepten, 
maar ook van mindset en enablers

2. Geïnspireerd worden door goede 
voorbeelden en ideeën opdoen voor 
de eigen productontwikkeling

3. Concreet resultaat voor de 
werkgroep: Seminar of publicatie

4. Begrip en enthousiasme in de sector 
voor innovatieve ontwikkelingen 
creëren.

• Online Suspenshackathon

n.t.b.

Internationaal • Verdieping landenstudies m.b.t. 
pensioenhervormingen

• Verdieping keuzebegeleiding
• Verdieping Pensioenplicht

• Bestuderen van vakliteratuur en delen 
kennis binnen werkgroep (mog. op 
later moment KPS-breed e/o extern)

• Opstellen van analyse en trekken 
conclusies

Jong & Oud • Organiseren van vervolg generatie-
dialogen en uitwerking rapport

• Organiseren van welkomstsessie voor 
nieuwe leden (en jubilerende leden, 
zijnde buddy’s)

• Aanjagen van het schrijven van blogs, 
vlogs/ podcasts

• Interviewen van leden KPS op fysieke 
bijeenkomsten om met dit materiaal 
een vlog te maken.

• Contact onderhouden met 
PensioenLab en JIIP.

• In gesprek blijven met KPS-leden 
over intergenerationele verschillen in 
het Pensioenakkoord. 

• Uitkomsten van generatiedialogen en 
conclusies uit studiebijeenkomst 
worden gedeeld in een rapport.

• Doel: ingaan op onderwerpen die er 
mogelijk leven tussen generaties 
m.b.t. WTP gericht op het oplossen 
van die knelpunten.

Mogelijk alle drie 
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Werkgroepen –2023

Werkgroep KPS Focus 2023 Beoogde output Gaat aan de slag met
• Blogs, Podcasts, Vlogs

Kwaliteit 
pensioenuitvoering
(gestart in 2022)

• Vaststellen op welke wijze werkgroep 
kan bijdragen aan kwaliteit van huidige 
pensioenuitvoering én op de 
uitvoering van de Wtp in de komende 
jaren
• perspectief 1: mensen en 

(werk)processen
• perspectief 2: Governance en 

Data Management 
• perspectief 3: Technologie en 

automatisering
• Daartoe vaststellen definities

1. Wie zie je als stakeholder 
(opsomming geven en daarna 
met elkaar volgorde in 
aangeven)

2. Wat zijn de behoeften van die 
stakeholders als het gaat om 
kwaliteit? Wat hebben zij 
nodig? 

3. Wat zou  kwaliteit versterken, 
wat zijn de risico’s die kwaliteit 
kunnen ondermijnen? Dus waar 
wringt het?

4. Wat verstaan we als werkgroep 
onder kwaliteit?

n.t.b.
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Werkgroepen 2023
Werkgroep KPS Focus 2023 Beoogde output Gaat aan de slag met

• Blogs, Podcasts, Vlogs

Modernisering 
PensIoenstelsel

1. Beoordeling lagere wetgeving 
die in het kader van WTV 
gepubliceerd wordt

2. Beoordelen of WTP voldoende 
toekomstbestendig is, onder 
meer kijken naar ambitieniveau 
en koopkrachtbehoud.

3. Mogelijkheden en gevolgen van 
invaren in kaart brengen. 
Invaren moet evenwichtig zijn, 
maar wat wordt daar onder 
verstaan en hoe kijken de leden 
van de werkgroep 
daartegenaan?

4. Reageren op bespiegelingen van 
andere partijen. Dit kunnen 
zowel overheidsorganen zijn 
(DNB, AFM en CAP) als van 
overige instellingen (Netspar, 
Pensioenfederatie)

5. In een eerder overleg hebben 
werkgroepleden aangegeven 
welke onderdelen van de WTP 
zij als positief ervaren en welke 
om extra aandacht vragen. We 
gaan dit binnen de werkgroep 
verder uitwerken

6. Doorlopend: waar lopen de 
werkgroepleden in hun praktijk 
tegenaan bij implementatie 
WTP. vast agendapunt in de 
vergaderingen.

1. Ingeval er keuzes worden 
gemaakt die discutabel zijn 
daarop reageren via publicatie of 
reactie op consultatie.

2. Toetscriteria opstellen om 
toekomstbestendigheid te 
toetsen.

3. In eerste instantie duidelijkheid 
daarover voor de leden van de 
werkgroep.

4. In ieder geval een reactie geven 
als daar aanleiding voor is. Op 
welke wijze is afhankelijk van de 
wijze waarop de info door 
partijen naar buiten  is gebracht.

5. Hier zou input voor een webinar
uit kunnen voortkomen.

6. Problemen en oplossingen 
binnen KPS delen.

Output kan ook altijd in de vorm 
van blogs, podcasts of vlogs 
gegoten worden. 
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Werkgroepen 2023
Werkgroep KPS Focus 2023 Beoogde output Gaat aan de slag met

• Blogs, Podcasts, Vlogs
Ondernemer en pensioen • Ideeën uitwerken voor pensioen 

voor zelfstandigen (IB-
ondernemers en DGA’s)  n.a.v. 
studiewebinar 15-2-22  

• Volgen verdere wetgeving WTP 
i.k.v. ondernemer/zelfstandige

• rapport ‘Aanvalsplan witte 
vlekken’

• Pensioenuitvoering voor 
zelfstandige, ondernemer, start-
ups

Pensioenadvies, 
Zorgplicht & Wft

• Invulling van zorgplicht en open 
norm keuzebegeleiding in het 
nieuwe pensioenstelsel

• Rol van adviseur richting 
uitvoerder en werkgever in 
transitietraject.

• Afstemming met afvaardiging 
Verbond over proces en 
knelpunten transitie van 
verzekerde regelingen WTP

• Activatie van deelnemer 
voorafgaand aan 
keuzebegeleiding

• Gesprek met AFM over 
knelpunten transitie van 
verzekerde regelingen WTP

• Opstellen van notitie met 
aandachtspunten open norm 
keuzebegeleiding 

• Gesprek met AFM over 
aandachtspunten bij leidraad 
Keuzebegeleiding 

Pension Fund 
Governance

Voorbereiden ronde tafel met 
deelsessies over thema’s
• Regierol bestuur, Bestuurs-

model en Evenwichtige 
belangenafweging in de 
verschillende fases;

• Governance in de techniek en 
implementatie en Evenwichtige 
belangenafweging

• Ronde tafel in voorjaar 2023

https://www.stvda.nl/nl/publicaties/voorgangsrapportage-uitwerking-pensioenen
https://www.stvda.nl/nl/publicaties/voorgangsrapportage-uitwerking-pensioenen


7

Werkgroepen 2023

Werkgroep KPS Focus 2022 Beoogde output Gaat aan de slag met
• Blogs, Podcasts, Vlogs

Risicomanagement • Opzet handreiking 
risicomanagement bij intern 
toezicht. In samenwerking 
met VITP (en meelezen vanuit 
Pensioenfederatie en 
toezichthouders)

• Aandacht voor klimaatrisico’s

• Output Handreiking

• Bevindingen delen in 
studiebijeenkomst.

• De WG Risicomanagement 
zoekt de verbinding met de 
andere werkgroepen, om het 
bespreken van risico’s meer 
concreet te maken / 
gezamenlijk vorm te geven.
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