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STUDIEBIJEENKOMSTEN
programma 2022 

Het jaarthema komt in het programma in een logische samenhang aan bod.
Uiteraard volgen we in ons programma nauwlettend de actualiteiten in de
branche, waaronder de verdere wetgeving van de Wet Toekomst
Pensioenen. 

ACTIVITEITEN 2022 KPS
CENTRAAL THEMA: DUURZAAMHEID IN INKOMEN VOOR LATER

Dit jaarthema volgt de ontwikkelingen van inkomensbehoefte voor nu en later
van de huidige en toekomstige generaties.  

Daarbij ligt de focus op  economische en sociale omstandigheden en woon- en
levensbehoeften. Bijvoorbeeld door de rol van pensioeninvesteringen in een
betere wereld. En het individu in staat stellen de eigen toekomst duurzaam in te
richten.

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 pensioen-
                                                      uitvoerders - 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  pensioen-
                                                      uitvoerders  

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

WERKGROEPEN
thema's werkgroepen 2022
De werkgroepen gaan weer van start! 

Beleggingen
Consistentie & Toetsing
Financial Planning
Innovatie
Internationaal
Jong & Oud
Modernisering pensioenstelsel
Ondernemer en pensioen
Pensioenadvies, zorgplicht en Wft
Pensioencommunicatie
Pension Fund Governance
Risicomanagement

De werkgroepen vormen het hart van KPS. Daar worden de
bijeenkomsten en publicaties voorbereid. Daar ligt ook de basis voor de
kennisverrijking en -deling waar we zo trots op zijn. Door actief mee te
doen help je ook om die kennis te vermenigvuldigen. We nodigen je van
harte uit aan te sluiten bij een werkgroep. Ben je nog geen lid van een
werkgroep en wil je graag je bijdrage leveren? Dan is aanmelden heel
eenvoudig via info@kps.nl.
Enkele werkgroepen kunnen zelfs extra uitbreiding gebruiken. Zie daarvoor
hun specifieke oproep op de website

http://www.kps.nl/
https://www.kps.nl/bijeenkomsten/programma-studiebijeenkomsten-webinars-2022/
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https://www.kps.nl/wp-content/uploads/sites/31/2022/02/Themas-werkgroepen-2022.pdf
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https://www.kps.nl/werkgroepen/vacatures-werkgroepen/


 

LEDEN
JUBILARISSEN  

ACTIVITEITEN 2022 KPS
CENTRAAL THEMA: DUURZAAMHEID IN INKOMEN VOOR LATER

Eric Bergamin (20)
Jos Gielink (20)
Ronald Hagoort (20)
Wiebe Hofstra (10)
Angelique Joosen (10)
Roderick Loeber (10)
Ron van Os (10)
Berry van Sonsbeek (25)
Dick Stoop (10)
Tim Zuiderman (10)

In het kader van het 30-jarig jubileum van KPS, hebben
bestuursleden de jubilerende leden in de spotlights gezet. 

Aan de hand van een interview komen we wat meer te weten over
deze trouwe leden, hoe zij KPS ervaren en welke tips zij aan het
bestuur willen meegeven. 

Inmiddels tref je interviews aan van:

TOT SLOT 
WIST JE DAT.......

Regelmatig delen KPS-leden hun visie op actuele pensioenzaken
in een blog op de LinkedIn account van KPS. Hun inspiratie
ontlenen zij met name uit de discussies die gevoerd worden in de
werkgroepen. Een blog leent zich heel goed om een gedachte op
een prikkelende, positieve wijze te toetsen aan andere
professionals in de sector. Ook gastsprekers worden uitgenodigd
een blog te schrijven.

De werkgroep Financial Planning heeft het initiatief genomen om
de praktijk van de financieel planner voor een breed publiek
toegankelijk te maken. Dat doet zij via een column, waarin per
keer één casus wordt aangesneden. Andrea Middel heeft de spits
afgebeten en de eerste column geschreven.

BLOGS 
KPS-LEDEN DELEN HUN VISIE

totaal
 24 PE-punten

Nu ook bij FFP collectief PE-punten worden aangevraagd
voor KPS-studiebijeenkomsten die het terrein van de
financieel planner bestrijken? Bij AG-AI is de collectieve
aanvraag voor de actuaris al gemeengoed.  
Er dit jaar weer een vacature in het bestuur van KPS
ontstaat? Alfred Kool en Gerard van 't Hoff bereiken in
september de maximale bestuurstermijn. De commissie van
voordracht gaat aan de slag met een profielschets voor de
komende vacante bestuursfunctie. 
Het bestuur stappen onderneemt voor de oprichting van
een  klankbordgroep? Doel van deze klankbordgroep is dat
zij het bestuur adviseert over de werkwijze, dienstverlening
en de ontwikkeling van KPS als geheel. Leden van deze
nieuw te vormen groep zijn geen lid van KPS.
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