KPS

PLATFORM VAN PROFESSIONALS
IN INKOMEN VOOR LATER
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:
platform voor het delen van kennis. Die kennis wordt gebruikt om:
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
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
oog voor innovatie in de sector: o.a. door organisatie van SusPens Hackathons
korting bij afsluiten abonnement Pensioen Bestuur & Management
de grote toegevoegde waarde voor haar leden tegen een aantrekkelijke
contributie: 'high return on investment'
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IN INKOMEN VOOR LATER

Blijf bij door kennissessies over de Wet toekomst pensioenen
Met het nieuwe pensioenstelsel in zicht wil je als pensioenprofessional nauwgezet op de hoogte blijven
van alle ontwikkelingen die op je af komen. Tegelijkertijd probeer je natuurlijk de vertaalslag te maken
naar je dagelijkse praktijk. Die twee elementen, kennis en praktijk, combineert KPS in zijn kennissessies
in 2022.
In een logische volgorde en samenhang worden de diverse thema's van de Wet toekomst pensioenen
(Wtp) verwerkt in het studieprogramma. Met het volgen van deze bijeenkomsten, krijg je op een
gestructureerde manier alle onderwerpen aangereikt, waardoor je snel weer op de hoogte bent van de
actuele stand van zaken rond de transitie. Een andere rode draad in onze kennissessies is 'Duurzaam
inkomen voor later' . Deelname aan onze studiebijeenkomsten, webinars, congressen én hackathons
levert bovendien nog PE-punten op voor diverse beroepsorganisaties.

Tarief kennissessies
webinar
€ 150,=
fysieke sessie
€ 195,=
inclusief documentatie na afloop
prijzen inclusief btw

Leden van KPS
Hebben gratis toegang
tot alle activiteiten (inclusief
kennissessies) van KPS.

Eerst kennismaken?

Permanent educatie

programma KPS b

19-01-2022 Nieuwjaarsbijeenkomst

Schrijf je in voor een webinar
Indien je kort daarna lid wordt,
verrekent KPS het bedrag met de
jaarbijdrage.

15-02-2022 Studiebijeenkomst Ondernemer & pensioen
23-03-2022 Studiebijeenkomst Duurzaam Beleggen
19-04-2022 Studiebijeenkomst Uitwerking Wet toekomst pensioenen
18-05-2022 Studiebijeenkomst Purpose gedreven pensioenuitvoerders
17-06-2022 Jubileumcongres : Inkomen voor later in een leefbare wereld
20-09-2022 Studiebijeenkomst Begeleiding deelnemer bij duurzame
keuzes
13-10-2022 Studiebijeenkomst Duurzame administraties

Direct deel uitmaken van dit
unieke kennisplatform van
professionals?

Meld je hieronder aan als lid en
ontvang een uitnodiging voor de
eerstvolgende bijeenkomst

04-11-2022 Studiebijeenkomst Gevoeligheid ESG- en cyber-risico's
07-12-2022 Studiebijeenkomst Het nieuwe adviesmodel: rol adviseur,
actuaris, jurist
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