
Inkomen voor later in een leefbare wereld

Hartelijk welkom



Opening
Dagvoorzitter Alfred Kool, 
bestuurslid KPS



Inkomen voor later in een leefbare wereld

14.00 - 14.20 Opening
Dagvoorzitter Alfred Kool, bestuurslid KPS

14.20 – 15.00 Wat zijn de grote (macro-)uitdagingen voor de samenleving?
Hans Stegeman, Econoom, Chief Investment Strategist Triodos IM & columnist FD

15.00 - 15.40 De stappen van een pensioenuitvoerder
Annette Mosman, bestuursvoorzitter APG

15.40 - 16.10 Pauze

Helaas kan dit onderdeel niet doorgaan (en wordt uitgesteld)
Maatwerk voor de deelnemer: Hoe kijken diverse generaties aan tegen inkomen 
voor later?
Marike Knoef, directeur Netspar

16.10 – 16.50 Green Water Cools: Hoe ‘groen water’ ons klimaat koelt en de (pensioen)polder 
droog houdt
Marcel de Berg, Green Water Cools

16.50 - 17.00 Dankwoord en afronding
Alfred Kool

17.00 - 19.00 Borrel & walking dinner & bijpraten



• Antwoorden via de smartphone

• Tafelgenoten overleggen met elkaar over het antwoord 

• Wijzen 1 persoon aan die de Mentimeter namens hen 
invult

Mentimeter

Code ………..

Wat weet jij (nog) van KPS?



Wij vieren met elkaar het 30 jarig jubileum van KPS. 

Maar ook leden vieren een KPS jubileum. 

Drie leden zijn al 30 jaar lid: Joop Rietmulder (erevoorzitter), Huib Esser en Jaap de Roode (ereleden).

Vraag 1

Hoeveel leden zijn in 2021 al 20 jaar lid van KPS?

1) vier 

2) vijf 

3) zes 

Wat weet jij (nog) van KPS?

Mentimeter
Code ………..



Vraag 2

Hoeveel voorzitters en hoeveel bestuursleden hebben zich ingezet voor KPS van 1991 - 2021: 

1) 5 voorzitters  en    35 bestuursleden

2) 7 voorzitters  en    39 bestuursleden

3) 8 voorzitters   en   37 bestuursleden

Wat weet jij (nog) van KPS?

Mentimeter
Code ………..



Ruim 10 jaar geleden was de introductie van een voormalig Pensioenakkoord. Dit akkoord vloeide voort 
uit de aanbevelingen van de commissie Goudswaard. Het akkoord liep vast doordat de vakbonden zeer 
verdeeld waren. Zelfs zodanig dat betwijfeld werd of het poldermodel (het overleg met sociale partners) 
nog steeds de juiste weg was om tot belangrijke overeenkomsten te komen. 

Bij het 20-jarig jubileum was daarom het thema ‘Anders kijken, anders zien, anders sturen!’ dat met 
name inzoomde op de partijen die betrokken waren bij de hervorming van het pensioenstelsel (ook 
toen al).

Vraag 3

Een prominente spreker op ons congres van 2011 was zeer nauw betrokken bij het zogenaamde 
poldermodel. Wie was die spreker?

1) Jan Peter Balkenende

2) Wim Kok

3) Ton Heerts

Wat weet jij (nog) van KPS?

Mentimeter
Code ………..



Bij het afscheid van Joop Rietmulder als voorzitter van KPS werd de KPS Award geïntroduceerd. Deze 

Award werd om het jaar aan een vernieuwende en deskundige denker (& doener) in het publieke 

pensioendebat uitgereikt.

Tot dat moment werden nominaties voor politici niet gehonoreerd omdat zij in het publieke debat een 

voorsprong hadden op andere genomineerden. Ondanks dit belangrijke argument werd in 2014 toch een 

politicus voorgedragen wiens naam ook in eerdere jaren op de nominatielijst stond en die niet weg te 

denken is bij het pensioendebat. 

Vraag 4

Welke politicus heeft de KPS Award ontvangen?

1) Voormalig staatssecretaris van SZW Jette Klijnsma

2) Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt

3) Minister-president Mark Rutte

Wat weet jij (nog) van KPS?

Mentimeter
Code ………..



KPS 30 jaar in “bijenvlucht”



1) vier leden vierden hun 20 jarig lidmaatschap van KPS: 
Eric Bergamin, Jos Gielink, Ronald Hagoort, Léon Zijlmans

2) KPS heeft van 1991 – 2021 7 voorzitters en 39 bestuursleden in het 
bestuur verwelkomt

3) Wim Kok was de spreker die op ons 20-jarig jubileum over het 
poldermodel sprak.

4) Pieter Omtzigt was de politicus die de KPS Award in ontvangst nam.

Antwoorden op vragen 



Wat zijn de grote (macro-)uitdagingen voor 
de samenleving?
Hans Stegeman, Econoom, Chief Investment 
Strategist Triodos IM & columnist FD



Stelling

Rente- en groeiverwachtingen vertellen niets over toekomstige 
beleggingsrendementen

Eens

Oneens

Mentimeter
Code ………..



Oorlogstransities en financiële 
markten

17-6-2022 – Hans Stegeman



14

• Huidige crisis – katalysator of terugslag? 

• Grote transities

• Financiële transformatie
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1 Prijzen olie en gas nemen sterk toe 2 Terwijl Europa ook sterk afhankelijk is
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Het acute economische probleem: afhankelijkheid stijgende prijzen (1)
Energie



1 Prijzen basismetalen nemen toe 2 Maar ook de prijs van schaarse metalen
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Het acute economische probleem: afhankelijkheid stijgende prijzen (2)
Grondstoffen



1 Alle voedselprijzen stijgen 2 Maar vooral veel druk op graanprijzen door 

afhankelijkheid
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Het acute economische probleem: afhankelijkheid stijgende prijzen(3)
• Voedsel



Duurzame vooruitgang stagneert

Source: SDG index, 2022



1 Korte termijn 2 Lange termijn
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- Energiebesparing

- Minder grondstoffengebruik

- Trachten meer voedsel uit andere gebieden 
te halen

- Van fossiel naar hernieuwbaar

- Hergebruiken grondstoffen – circulaire
economie

- Duurzamere en lokalere landbouw

Korte termijn of lange termijnoplossingen?



Transities
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• Huidige crisis – katalysator of terugslag? 

• Grote transities

• Financiële transformatie



De ‘andere’ reden voor transities

Naast noodzaak voortkomend vanuit de 
oorlog, is het simpelweg noodzakelijk om 
op alle vlakken te verduurzamen.
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En we weten het al zo lang…

24
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• Dit wordt gedreven door een
(standaard)verwachting dat de 
economie blijft groeien

• In alle scenario’s neemt de extractie
van natuurlijke hulpbronnen nog toe

• Dit zorgt voor uitstoot van C0₂; waarbij
natuurlijk gehoopt wordt op 
technologische oplossingen.

Het gaat niet echt vooruit

• Massa-Waarde-Emissie

Mass
Material 
extraction in 
Gt/yr

170

Financial value
In trn 2010 $192

Carbon
In GT/CO2e40
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Drie macro scenario’s:
• Circulair: 
Groei met minder materiële input

• Steady state:
Geen groei op macroniveau

• Degrowth:
Minder economische activiteit

Wat zijn de opties?

1. Vervuiling verminderen

2. Overschakelen op alternatieven

3. Efficiënter omgaan met grondstoffen

4. Minder groeien
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Omvang
economie

Gebruik natuurlijke
hulpbronnen

1950

1970

2022

2000

2100

2100 2100 Business as Usual

Circular economy

Steady state

Duurzaam groei
gebied

Degrowth

2100

Serieus nadenken over minder groei: bepaalt macro-rendement



Transitie = nieuw paradigma = chaos (tijdelijk)

1. Fossil 
2. Meat-based
3. Extracting
4. Transaction-based
5. Efficient markets
6. Specialised
7. Optimised
8. Monetised
9. Inequal
10.Reductionist

1. Renewable
2. Plant-based
3. Regenerative
4. Used-based
5. Sufficient markets
6. Connected
7. Resilient
8. Values-based
9. Inclusive
10.Holistic
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• Extractief

• Reductionistisch

• Nog vaster in het onduurzame
systeem

Als je niet anders denkt, bouw je 
het oude

• Een heel efficiënt oud systeem
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Transformatie van het system is 
alleen mogelijk met fundamentele
veranderingen in onze mindset.

Dat zijn veranderingen in gedrag en 
prioriteiten met als doel een
duurzamere wereld te verkrijgen.

Transities vragen fundamentele
veranderingen

van competitief
en ongelijk

naar samen en 
inclusief

van extractief

naar regeneratief

van efficiënt

naar weerbaar
en adaptief

van winst
maximaliserend

naar waarde-
creërend
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• Drie grote transities

• Deze zijn alleen mogelijk als ze 
ondersteund worden door 
inclusief beleid: iedereen moet 
mee kunnen komen

Transities met een doel

Voedsel- en natuur
transitie

Energietransitie Grondstoffentransitie



1 Voedsel en natuur
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2 Energie 3 Materialen

• Organische landbouw en 
eerlijke handel

• Gezond en plantaardige
voeding

• Minder verspilling

• Natuurherstel en 
conservering

• Drie transities

• Productie-opslag en 
distributie van duurzame
energie

• Oplossingen voor
energie-efficiëntie en 
weerbaarheid

• Gedecentraliseerde
distributie en netwerken

• Electrificatie

• Circulaire productie en 
consumptie:

• Verminderen

• Herontwerpen

• Hergebruik

• Recycleer

• Weiger

Een eenduidige agenda

Inclusief: iedereen moet worden meegenomen
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In theorie is het logisch, maar de praktijk is weerbarstig
Hernieuwbaar doet het slecht en fossiel juist goed
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Structureel anders op financiële markten?
Einde van veertigjarige trend?
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• Huidige crisis – katalysator of terugslag? 

• Grote transities

• Financiële transformatie
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Geld gaat nu de verkeerde kant op

USD 5,9 biljoen aan subsidies 
voor fossiele industrieGeld gaat naar

Zou moeten gaan naar USD 2-5 biljoen nodig voor
energietransitie

Fast fashion, 
overconsumptie, vervuilende
productie

Circulaire activiteiten, minder 
grondstoffengebruik

Ontbossing, extractieve
landbouw, uitputting grond

USD 4 biljoen nodig voor
regeneratieve activiteiten, 
hervorming landbouw

Energietransitie Grondstoffentransitie Voedsel/natuurtransitie
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Financiële stromen die bijdragen aan transitie

Financiële stromen die tegen transitie ingaan
Netto stromen

Synergiën tussen 
regulering reële 
economie en 
financiële sector

Stappen in het dichten van het financieringsgat
Sustainable 

finance

Verschuiving van 
biljoenen
investeringen

(1) Rekening
houden met 
duurzaamheids-
risico’s

(2) Externaliteiten
beprijzen en betere
regulering

(3) Overheids- en 
monetair beleid

(4) Versnellings- en
duurzame gedreven
investeren

De huidige
onhoudbare positie:

- Richting 3˚C 
opwarming

- Voedselcrisis
- Ineenstorting
ecosystemen



Transitiebeleggen: lange termijn en korte termijn
Tr

an
si

ti
o

n

Opbouwen

Vision

Time

Afbouwen

Ombouwen



Transitie-analyse op drie niveaus
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Tactisch middellange termijn

Operationeel korte termijn

Strategisch lange termijn

R
ef

le
xi

ef
 m

o
n
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n

 e
n

 e
va

lu
e

re
n

• Kwaliteit management/korte termijn
waardedrivers

• Alledaagse beslissingen en activiteiten

• Activiteiten of sub-systemin die relateren aan het 
opbouwen of afbreken van systeemstructuren

• Bv. Samenwerken in keten, eisen stellen aan
afnemers an toeleveranciers,  lobbying etc.

• Aan welke grote uitdaging draagt de 
legging bij

• Missie en ambitie
• Positieve meetbare impact
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How you invest defines the 

world you want to live in

www.triodos-im.com

Triodos Investment Management

@triodosIM



|

→

→

Inkomen voor later in een leefbare wereld

De stappen van een pensioenuitvoerder 
Annette Mosman, bestuursvoorzitter APG



Stelling

Collectiviteit draagt bij aan een leefbare wereld

Eens

Oneens

Mentimeter
Code ………..
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Van harte!
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Collectief
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Eén aarde
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Voortrekkersrol
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4.8
miljoen

deelnemers

€636
miljard

vermogen

5,873
partijen

belegd in22
duizend

werkgevers
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Nu en straks
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Wetgeving
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Vijf agendapunten
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1. Kennisallianties
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→
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2. Nieuwe engagement
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3. Put our money 
where our mouth is
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→
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4. Samen met de overheid



|

→

→

5. Alternatieven creëren



|

→
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100 jaar vooruit…



|

→

→

Tenslotte



|

→

→

Op naar de volgende 
30 + 100 jaar!
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Inkomen voor later in een leefbare wereld

tot 16.10



Green Water Cools: Hoe ‘groen water’ ons klimaat 
koelt en de (pensioen)polder droog houdt 

Marcel de Berg
mede-initiatiefnemer Green Water Cools Collectief



Stelling

Je bent Aladdin en je hebt drie wensen allemaal al verbruikt, maar de Geest heeft te doen met de 
mensheid en je mag kiezen uit twee wensen. 
Je mag één van de twee effecten door menselijk handelen sinds 1880 ongedaan, je hebt de keuze uit 
de volgende wensen:

1)      Ik wens dat morgen al onze CO2 uitstoot sinds 1880 ongedaan is gemaakt òf
2)      Ik wens dat morgen al de natuur die we sinds 1880 hebben vernietigd is hersteld.

Wat wenst u? Voor de goede orde, de Geest draagt zorg voor alle economische investeringen en 
uitgaven.

Vraag: Met welke wens denkt u het klimaat en onze beschaving te kunnen redden?

Wens 1 = CO2

Wens 2 = Natuur

Mentimeter
Code ………..



De natuur biedt ons een realistische, 
hoopvolle, maatschappelijk aantrekkelijke 

weg uit de klimaatcrisis wanneer we de 
koelende rol van groen water zien.

Johan Cruijff & Albert Einstein
met dank aan Hennie Vrienten 



Klimaatvooruitzichten
ACHTER DE WOLKEN SCHIJNT DE ZON

ZAAITIJD

CONDITIES CREËREN VOOR GROEI

OPLOSSING WORDT ZICHTBAAR

OOGSTTIJD

TIJD OM TE GENIETEN



CLIMATE WARNING
+4 DEGREES

“The role of clouds is one of the most uncertain 
areas in climate science because they are hard to 

measure and, depending on altitude, droplet 
temperature and other factors, can play either a 

warming or a cooling role.”

… light of a better understanding of the 
role of clouds, scientists have said.”

Summer 2020

“… clouds remain the largest contribution 
to overall uncertainty in climate feedbacks”

page 150

“Worst-case global heating scenarios may 
need to be revised upwards … IPCC AR6 - 2021

ROLE OF CLOUDS

WARMING

COOLING



1 1 0

2 +11

1 0 +1



WAAROM WOLKEN GECREËERD DOOR BOSSEN ONS
ZULLEN HELPEN OM PARIJS SNELLER, GOEDKOPER
EN MET MINDER RISICO TE BEREIKEN.

5 MINUTEN VIDEO SAMENVATTING OP WEBSITE GREENWATERCOOLS.ORG



BOMEN MAKEN WOLKEN EN WOLKEN KOELEN



WAT IS DE ONTBREKENDE SCHAKEL, 
DE VERBORGEN SCHAT IN ONZE KLIMAATUITDAGING?



GREEN WATER
COOLING CYCLE

BOSSEN DE ACTIEVE
AIRCO VAN DE AARDE



PUMPING 
BY TREES

WATER 
VAPORLIQUID

CLOUDS
RELEASING 

ENERGY

REFLECTION 
SUN LIGHT

OP DE WEBSITE
GREENWATERCOOLS.ORG

5 MINUTEN VIDEO SAMENVATTING





OUTIN

BIOTIC PUMP



???
• Wat betekent dit nu alles voor de relatie met de 

temperatuur van de Aarde?

• Welke gevolgen heeft ontbossing dan voor de 
temperatuur van de Aarde?





13x France



120 p.p.m

CO2

6.2 bln people 1.2 C
9.1 mln km2

13x France

1880 1903 1926 1949 1972 1995 2018

World population

CO2 parts per million

Deforestation

Temperature



WETEN WE DEZE NOG?



ONDERWAARDERING
KOELFUNCTIE

NATUUR!?PLUS MINUS

MODEL ERROR?

GEVOELIGHEID BIJ HOGE TEMPERATUREN? 
KLIMAATWAARSCHUWING 4 GRADEN?

CO2



Hoeveel koelt ‘Groen Water’?

Ondergrens van 0,5 graad.

Universiteit Virginia



Anthropogenic Climate Disorder Continuum
AC/DC



Met de 
koelende 

kennis van 
groen water

Kunnen we onze risico’s drastisch 
verlagen 

en tegelijkertijd

ons uitzicht vergroten dat we onze 
klimaatdoelen niet alleen sneller en 
goedkoper, maar ook socialer kunnen 
realiseren.



ZIE DE ECHTE
WAARDE VAN ONZE
NATUUR EN
BOSSEN

EN JE ZIET HOE JE EEN
GRATIS, MAAR O ZO
WAARDEVOLLE
KLIMAATVERZEKERING
MAAKT

VERLAAG DE RISICO’S



100% FOCUS OP CARBON BUDGET PARIS



A

TECHNOLOGIE

B

NATUUR

CO2CO2
CLEAN ENERGY

ENERGY SAVING



A

TECHNOLOGY

B

NATURE

CO2CO2
CLEAN ENERGY

ENERGY SAVING

HAAL NAAR
VOREN IN DE TIJD

MAXIMALISEER



STABILIZE OR
COOL DOWN

+1.0-0.5+0.5

0 +0.5+0.5



FASTER

CHEAPER

LESS RISK



✓ GRATIS KLIMAATVERZEKERING
✓ GRATIS EXPERIMENT
✓ GEEN SPIJT

HERSTEL DE NATUUR



Ingrediënten voor 
herstel
Organic aerosoles

• afkomstig van hoogwaardige 
groenstructuren boven en onder 
de grond

Aanvoer van water 
• Aaneengesloten groenstructuren 

door een sterke Biotic pump



Hoe & Waar?

• Groenstructuren met meervoudige functies
• Voedsel
• Materiaal voor industrie
• Recreatie
• Wonen

• Nieuwe biodiverse bossen met meervoudige 
kasstromen
• Monocultuur omzetten naar hoogwaardig 

landschap
• Onze maatschappij op een koele manier 

verweven met de natuur.
• Hele stammen leefden duizenden jaren in 

harmonie met het Regenwoud en hebben 
het Regenwoud ook mede gevormd



Onze groene 
ruggengraat 
realiseren 
door 
bosbouw en 
landbouw te 
integreren



Groene steden
& Stads-agri



Hoe te 
realiseren?

Rol van maatschappelijke spelers en 
beleggers in het bijzonder.

Stop met het water dragen naar de zee.



Droge voeten een 
publiek belang
our commons

We zittten hier drie meter 
onder de zeespiegel



kompas voor
effectieve & 
efficiënte spelregels

•Return of the commons

Future coëfficiënt



Samen 
bepalen we 

het spel

• Samen de spelregels
• Minimale drempels, lasten & lusten

• Klimaat is een sociale uitdaging.

• Ieder zijn of haar rol
• Bedrijven
• Kennisinstelling
• Overheid
• Consument, werknemer, 

ondernemer, pensioendeelnemer, 
kiezer, ouder, …

• Belegger



Volgende 
stap in 

verantwoord 
beleggen

• Een belegger richt zich bij het 
inrichten van de portefeuille puur 
op rendement en risico en

• Geeft daarnaast aan in welke mate 
de belegging is opgelijnd met de 
toekomstige maatschappelijke 
doelen, een zogenaamde future 
score.

• Ondersteunt overheden om 
effectieve en efficiënte regels te 
realiseren.



Risk

Return

100

30

Efficient frontier

The future score indicates, on a scale from 0 to 100, 
the extent to which an investment (company, 
investment category) contributes to a sustainable 
future.

Future score

When an investment with a high Future 
score (a very sustainable and/or impactful 
investment) is relative far away from the 
efficient frontier, this is an indication that 
society is not ‘Future-efficient’.

dC

dC

35

C

D

When an investment with a low Future 
score (a very unsustainable and/or harmful 
investment) is relative far away from the 
efficient frontier, this is an indication that 
society is ‘Future-efficient’.

dD

95

dD

A

B

Contribution to ‘Future Score’

A high
B low
C high
D low

Future Coefficient

Focus puur op rendement & risico is essentieel!



Volgende stappen

• Financiering

• Kennisplatform

• Bewustzijn vergroten

• Mobilisatie

• Actie

• Realisatie

• Pilot Future Coëfficiënt 
• met Innorbis &
• institutionele beleggers



Wat te kiezen?

1880?
CO2

Natuur



Laten we stoppen met gokken 
met onze toekomst

en laten we onze spijt minimaliseren



Green Water Cools

thesis
280+ 

‘state of the art’ 
artikelen

2500+ 
artikelen

14+ research velden

20,000+ uren

5 MIN
VIDEO

GREENWATERCOOLS.ORG

0,5 – 1,0 graad koeling



Ik kies voor de toekomst 
van mijn kinderen en 
eventuele kleinkinderen 
voor het herstellen van de 
koelende werking van de 

1880?
CO2

NatuurNATUUR



IK WIL EEN ECHT KOUD BIERTJE, IJSJE, ……



WANNEER WE DE NATUUR HERSTELLEN KUNNEN WE
PARIJS SNELLER, GOEDKOPER, SOCIALER EN MET
MINDER RISICO BEREIKEN.

5 MINUTEN VIDEO SAMENVATTING OP WEBSITE GREENWATERCOOLS.ORG

¥€$ WE CAN

WAT DOE JIJ MET
DEZE KENNIS?



MARCEL DE BERG
CONNECT@MARCELDEBERG.NL
+31618139679

CONNECT@GREENWATERCOOLS.ORG



“It is hard to be cool without being green”

Gaia    



Dankwoord en afronding
Alfred Kool



Graag tot ziens bij een volgende bijeenkomst 

Maandagmiddag 5 september

Welkomstsessie voor nieuwe leden KPS

Dinsdagmiddag 20 september

Webinar ‘Begeleiding deelnemer bij toekomstgerichte keuzes’



Inkomen voor later in een leefbare wereld


