
 

PERSBERICHT 
Wijzigingen in het bestuur van KPS 

 
Begin september nam het bestuur afscheid van Alfred Kool en Gerard van ’t Hoff. Beiden hebben - met veel 
inzet, toewijding én plezier - de maximale termijn van acht jaar in het bestuur meegedraaid. Ieder vanuit de 
eigen discipline: Gerard vanuit het aandachtsgebied actuarieel en internationaal; Alfred vanuit communicatie. 
Alfred vervulde in die 8 jaar ook nog de functie van voorzitter (2020 tot 2022) en Gerard de laatste jaren de 
functie van vicevoorzitter. 
 
Voorzitter Don van der Steeg geeft aan: “KPS is Alfred en Gerard enorm dankbaar voor hun belangrijke rol in het 
ombouwen van KPS naar een groeiende, verjongende en vernieuwende club. 
Met genoegen verwelkomen wij Catharien Hamerslag bestuurslid met domein ‘Communicatie’. Met Catharien 
als nieuw bestuurslid kunnen we de ingeslagen weg extra kracht bijzetten!” 
 
Het bestuur van KPS bestaat nu uit: 
Don van der Steeg (voorzitter), Edwin Schop (penningmeester), Mark Bakker, Catharien Hamerslag, Gaby de 
Léon, Berry van Sonsbeek,  Henk-Jan Strang en Bianca Wateler. 

 

  
Catharien Hamerslag 

 

Catharien Hamerslag (1975)  
Sinds 2018 is Catharien werkzaam bij TKP Pensioen als senior consultant 
pensioencommunicatie. Zij houdt zich daar bezig met Strategisch 
communicatieadvies en is lid van het expertisecentrum. Daarvoor heeft zij op 
het terrein van marketing en communicatie diverse functies vervuld bij o.a. 
Achmea Pensioenservices, Delta Lloyd en het pensioenfonds voor werk en re-
integratie. Catharien heeft de nodige opleidingen op haar vakgebied 
communicatie doorlopen en studeert momenteel aan de Open Universiteit 
van Utrecht Rechtsgeleerdheid. 
 
Sinds 2022 is Catharien lid van KPS en neemt zij actief en enthousiast deel aan 
de werkgroep Pensioenadvies, zorgplicht & Wft.  
 
De voornaamste reden dat Catharien zich heeft aangemeld voor een 
bestuursfunctie is de leergierige, op ontwikkeling gerichte aanpak van KPS. 
Dat past bij haar: “ik ben er namelijk van overtuigd dat ontwikkeling zowel op 
individueel niveau als collectief cruciaal is voor een prettig bestaan. Dan moet 
het wel ergens over gaan, ergens naartoe leiden. Met name voor wat betreft 
communicatie, en in het bijzonder over de Wet toekomst pensioenen, heb ik 
daar heldere beelden bij die ik graag deel en toets binnen KPS”.  

 
 
 
Meer weten over de activiteiten van KPS? Kijk dan op www.kps.nl   
Hoevelaken, september 2022 
 

Noot voor de redactie: 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Jannet Kroes: telefoon 033-2570588.  

http://www.kps.nl/

