
platform voor het delen van kennis. 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'

KPS brengt al 30 jaar alle deskundigheden binnen de pensioensector bij elkaar. 

Dit platform biedt jou een uniek netwerk waarbij het delen en verrijken van kennis

belangrijke fundamenten zijn.  KPS heeft daarnaast een verbindende rol in de sector. 

De kracht van KPS is samen te vatten in de volgende punten: 

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

KPS
PLATFORM VAN PROFESSIONALS 
IN INKOMEN VOOR LATER

ca. 6 keer per jaar een

studiebijeenkomst of webinar

over een actueel thema

zomer- en najaarscongres met

key-notes 

kennissessies

data kennissessies

beleggingen

consistentie & toetsing

financial planning

innovatie

internationaal

jong & oud

modernisering pensioenstelsel

ondernemer en pensioen

pensioenadvies, zorgplicht & wft

pension fund governance

pensioenuitvoeringsvormen

risicomanagement

werkgroepen

data werkgroepbijeenkomsten

ADVIES
actuarieel 

communicatie 

employee benefits

financieel planner

pensioenadvocaat

pensioenjurist

pensioenconsultancy

GOVERNANCE
bestuur

bestuursbureau

intern toezicht

sleutelfunctiehouder

PENSIOENFONDSVORM
algemeen pensioenfonds

bedrijfstakpensioenfonds

beroepspensioenfonds

ondernemingspensioenfonds

OVERIGE UITVOERDER
bank

custodian

pensioenuitvoerder

premiepensioeninstelling

vermogensbeheerder

verzekeraar

OVERHEID/MAATSCHAPPIJ
beroeps- l brancheorganisatie

maatschappelijke organisatie

overheid

pensioenkoepel

toezichthouder

OVERIG
detachering

recruiter

werving & selectie

ICT l software

pensioenadministratie

werkgever 

human resource

achtergrond leden KPS
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KENNISDELEN IS VERMENIGVULDIGEN            (ook over het Pensioenakkoord)

https://www.kps.nl/bijeenkomsten/pe-punten/
https://www.kps.nl/word-lid/
https://www.kps.nl/samenwerking/
https://www.kps.nl/bijeenkomsten/studiebijeenkomsten/
https://www.kps.nl/werkgroepen/werkgroepbijeenkomsten/


KPS
IMPRESSIE ACTIVITEITEN

SOCIAL MEDIA

Op de agenda staan veel

interessante onderwerpen 

over inkomen voor later. 

Ook deel uitmaken van dit

unieke kennisplatform van

professionals? 

Meld je hieronder aan als lid en

ontvang een uitnodiging voor

de eerstvolgende bijeenkomst

KENNISDELEN IS VERMENIGVULDIGEN
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werkgroep innovatie

netwerken tijdens het congres

bijdrage aan online interview minister Koolmees 

https://www.kps.nl/nieuwe-deelnemer-1/aanmelden/
https://www.linkedin.com/company/kring-van-pensioenspecialisten
http://twitter.com/#!/kringpensioen
https://www.kps.nl/
https://www.kps.nl/word-lid/

