
Aanmelden

Zet in agenda

Maandag 11 februari 2019

14.30 uur

Geachte heer/mevrouw,

De pensioenwereld is aan constante verandering onderhevig. De balans tussen jong en oud verschuift en 

pensioenen worden volatieler, waardoor het pensioenstelsel anders moet worden ingericht. Nieuwe 

toetreders op de markt en consolidatie versnellen de ontwikkelingen binnen ons pensioenstelsel. Wat 

betekent dit voor uw organisatie en uw mensen? 

Op 11 februari organiseert Houthoff het seminar Pensioen in Verandering voor professionals met een werkveld 

binnen de pensioenwereld, HR en financiele professionals. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te 

zijn. Specialisten gaan in op actuele risico’s, de op stapel staande veranderingen en vraagstukken waarmee de 

sector te maken heeft of nog krijgt.

De middag start met een plenaire sessie waarin de Wakkerligpunten van de Pensioenbestuurders aan de orde 

komen. Deze wakkerligpunten zijn het resultaat van een onderzoek dat door Houthoff is uitgevoerd.

Vervolgens gaan we in workshops in op de volgende onderwerpen:

• Introductie pensioenrecht voor HR-professionals | Laila Berrich

• Litigation | Alexander van der Voort Maarschalk

• Werkingssfeer Bedrijfstakpensioenfondsen | Roland de Greef

• De werking van een Pensioenfonds geïllustreerd | David van As

Door de kleinschalige opzet -in de vorm van een workshop- is er ruimte dieper in te gaan op specifieke aspecten 

die in de praktijk spelen. Lees hier meer over de verschillende workshops.

Tot slot gaat de zaal in discussie met een panel van deskundigen over onder andere bestuurlijke  onderwerpen 

als de voordelen van een one-tier model en taakverdeling en rolvastheid tussen bestuur, verantwoordingsorgaan 

en raad van toezicht.

Wij kijken ernaar uit u op 11 februari te mogen verwelkomen.

Hartelijke groet,

Edward de Bock, Alexander van der Voort Maarschalk, Roland de Greef en Laila Berrich

Heeft u collega’s voor wie dit seminar ook relevant kan zijn? De betreffende collega kan zijn interesse kenbaar maken door 

zijn gegevens te mailen naar events@houthoff.com.

SEMINAR PENSIOEN 
IN VERANDERING

Houthoff 
Gustav Mahlerplein 50 
1082 MA Amsterdam

COMPLIANCE  

Houthoff hecht er groot belang aan volledig in lijn te handelen met de compliance programma’s van onze genodigden. Aan het 

aanvaarden van de uitnodiging zijn geen voorwaarden of verplichtingen verbonden. Mocht u meer gedetailleerde informatie nodig 

hebben om te kunnen beoordelen of u de uitnodiging kunt aanvaarden, dan verstrekken wij u die graag. 

14.30 uur Ontvangst

15.00 uur Wakkerligpunten van de Pensioenbestuurders | Roland de Greef

15.30 uur Workshops

16.45 uur Pauze

17.15 uur Paneldiscussie Governance met o.a. Geraldine Leegwater    

    (Bestuurder Pensioenfonds ABP) en David van As (Directeur  

    Bestuursbureau bpfBOUW) | onder leiding van Tim de Boer

17.45 uur Borrel

CONTACT

Voor vragen kun je contact opnemen met Willemijn de Kruif.  

T +31 20 605 6428, events@houthoff.com

PROGRAMMA

http://houthoff.pixelfarm.nl/pensioen_verandering_aanmelden_2018_twee/
https://www.addevent.com/event/JP1064575
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