
Uitnodiging jubileumcongres

kps

vrijdag 17 juni 2022 vanaf  13.30 uur

inkomen voor later in een leefbare wereld

Taurusavenue 12, 2132 LS Hoofddorp

Gerenommeerde sprekers 
zoomen in op het congresthema

 

Welke invloed heeft het klimaat op ons inkomen voor 

Wat betekent dat voor de samenleving?

Welke rol zou de pensioensector kunnen pakken voor

een leefbare wereld?

Wat vinden de verschillende generaties belangrijk voor

een duurzame opbouw van hun inkomen voor later?  

Hoe kan 'groen water' bijdragen aan herstel van de

natuur en het klimaat?

 

        nu, straks en later?



 13.30        Inloop

 14.00        Opening
                  Dagvoorzitter Alfred Kool, bestuurslid KPS

14.15        Wat zijn de grote (macro-)uitdagingen voor de samenleving?
                 Van klimaatverandering tot circulaire economie tot ongelijkheid. Hoe vertaalt zich dit naar de rol en
                 dagelijkse praktijk van de financiële sector wat betreft inkomen voor later? 
                 Hans Stegeman, Econoom, Chief Investment Strategist Triodos IM & columnist FD

14.55        De stappen van een pensioenuitvoerder 
                 Hoe bouwt de grootste pensioenuitvoerder van Nederland aan een goed pensioen in een leefbare 
                 wereld?
                 Annette Mosman, bestuursvoorzitter APG
              
15.35        Pauze

16.00        Maatwerk voor de deelnemer: Hoe kijken diverse generaties aan tegen inkomen voor later? 
                 Welke elementen geven mensen vertrouwen in een leefbare wereld? 
                 Marike Knoef, directeur Netspar

16.40        Green Water Cools: Hoe ‘groen water’ ons klimaat koelt en de (pensioen)polder droog houdt
                 De natuur is ons meest kostbare gemeenschappelijk bezit in de aanpak van de klimaatverandering. 
                 Ook de pensioensector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendig systeem.
                 Marcel de Berg, Green Water Cools

17.20        Dankwoord en afronding
                 Alfred Kool

17.30        Borrel & walking diner & bijpraten

19.00        Einde jubileumcongres

B-THERE
KPS-leden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier voor leden 
Nodig jouw introducé uit tegen de aantrekkelijke prijs van € 175,-- (excl. btw):  inschrijfformulier introducés
Overige gasten kunnen deelnemen voor  € 375,-- (excl. btw): inschrijfformulier externen
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KPS jubileumcongres

https://cdn.flxml.eu/f-b0e7fd1a6feb1116
https://cdn.flxml.eu/f-b0e7fd1a6feb1116
https://www.flexmail.eu/f-3e30c1c22ac2f8ff
https://www.flexmail.eu/f-3e30c1c22ac2f8ff
https://www.flexmail.eu/f-16f11e8ad614175a
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Marcel de Berg
Marcel de Berg heeft zijn wortels in de pensioensector bij o.a. PGGM en PMA op het gebied van
ALM en vermogensbeheer. Hij houdt zich sinds 1993 bezig met het onderwerp verantwoord
beleggen. Marcel richtte samen met Pieter-Paul de Kluiver het ‘Green Water Cools’ collectief op
dat inmiddels 20.000+ uur heeft besteed aan het verzamelen van opkomende wetenschappelijke
literatuur over de koelende rol van bossen via ‘groen water'. Het collectief is nu bezig om via een
zogeheten MECA-operatie (Make Earth Cool Again) de maatschappij bewust te maken van de
koelingsfunctie van de natuur.  greenwatercools.org

Marike Knoef
Marike Knoef is per 1 september 2020 benoemd tot algemeen directeur van Netspar.  Zij trad in
2017 toe tot de Netspar-directie. Zij was onder meer trekker van de onderzoeksagenda 2019-2023
(Netspar Next) en lid van de Strategische commissie voor de versterking van de financiering van
Netspar na 2023. Daarnaast is Marike sinds 2018 hoogleraar Empirische Micro-Economie aan de
Universiteit van Leiden. 

Annette Mosman
Annette Mosman is sinds 1 maart 2021 voorzitter van de raad van bestuur van APG. Als
bestuursvoorzitter heeft zij als aandachtsgebieden Beleid, Strategie & Transformatie, Pensioen
van Straks (PvS), ICT, Communicatie, Public Affairs, General Counsel/Bestuurszaken en Group
Internal Audit. Annette heeft ruime bestuurservaring in de financiële sector. Hiervoor was zij CFRO
van APG en eerder was zij voorzitter van de raad van bestuur van verzekeraar Generali
Nederland. Annette Mosman is ook maatschappelijk actief. Zo is zij onder meer bestuurslid en
penningmeester van Vereniging NOC*NSF en lid van de raad van commissarissen van Ajax NV.

Hans Stegeman
Hans Stegeman is Chief investment Strategist bij Triodos Investment. Hij is verantwoordelijk voor
de macro strategie en thematisch onderzoek. De rode draad in alles wat hij doet is het besef dat
ons economisch systeem moet veranderen en een transitie naar een duurzame economie alleen
voor elkaar komt als geld die duurzamere kant wordt uitgestuurd. Hij werkt sinds 2017 bij Triodos
IM. Daarvoor heeft hij 20 jaar als econoom gewerkt bij o.a. Rabobank, CPB en de FNV. Hans
schrijft een wekelijkse column voor het FD.

Alfred Kool
Alfred Kool is sinds 1985 werkzaam in de pensioensector. Vanaf medio 2019 is hij zelfstandig
adviseur gespecialiseerd in strategische (pensioen)communicatie en governance. Sinds 2006 is hij
lid van KPS, in 2014 trad hij toe tot het bestuur, vervulde de voorzittersrol van 2020 tot 2022 en is
nu bestuurslid met aandacht voor Pensioencommunicatie.
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https://greenwatercools.org/

