Betreft: Workshop over een toekomstbestendig pensioensysteem
25 november 2017
Aan: bestuur en bestuursbureau
De discussies over een nieuw pensioenstelsel komen in een stroomversnelling. Wellicht heeft u
vorige week mijn artikel in Pensioen Pro van 20 november 2017 gelezen1. Hoe kunt u daarop
voorsorteren als pensioenfonds? Door nu al zelf stappen te zetten laat u geen kostbare tijd verloren
gaan.
Begin het jaar 2018 goed en boek nu een workshop in januari of februari 2018 voor uw bestuur of
bestuursbureau om zich voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel. De volgende aspecten
komen aan bod:
•
•
•
•

Inzicht verwerven in de contouren van een nieuw pensioenstelsel
Een verkenning van de mogelijkheden – u zult versteld staan hoeveel binnen bestaande
wettelijke kaders mogelijk is!
Het bepalen van de marsroute – neem zelf verantwoordelijkheid voor wat binnen uw
macht ligt
Het opstellen van een concreet plan van aanpak

Wat maakt mij tot de geschikte persoon hiervoor?
-

Op basis van mijn diepgaande kennis en uitgebreide praktijkervaring (zie mijn profiel in de
bijlage) reik u ik tijdens de workshop vanuit een visionaire blik praktische handvatten aan.
Mijn ervaring in presenteren en mijn hoffelijke persoonlijkheid zorgen voor een prettige
workshop ambiance.

U kunt mij mailen of bellen om een workshop in januari of februari 2018 te boeken.
Met vriendelijke groet,

Dr. Gaston Siegelaer
Siegelaer pensioen innovator
06-48379504
siegelaer@pensioeninnovator.nl
https://pensioenpro.nl/achtergrond/30014802/pechgeneraties-voorkom-je-door-risico-adequaat-toe-te-delen
Ook te vinden op mijn website https://pensioeninnovator.nl/#publicaties
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Opzet van de workshop
Locatie:
Duur:
Aantal deelnemers:
Uw investering:
Uw opbrengst:

‘In company’: ik kom naar u toe; u regelt de faciliteiten.
2½ uur inclusief een korte pauze van een kwartier, bijv. van 10:00 tot 12:30
of van 13:30 tot 16 uur.
Bij voorkeur niet meer dan 10 deelnemers om een goede interactie mogelijk
te maken (bijvoorbeeld bestuursleden en leden van het bestuursbureau).
€ 825,= all-in (excl. BTW) ongeacht het aantal deelnemers.
Inzicht in wat het pensioenfonds kan doen om voor te sorteren op het
nieuwe pensioenstelsel.

Dr. Gaston Siegelaer stelt zich voor
“Ik voltooide in 1990 mijn opleiding bedrijfseconometrie aan de
Universiteit van Tilburg en promoveerde in 1996 aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘Pensioenbeleggingen in
balans.’ In mijn eerste baan als kwantitatief beleggingsonderzoeker
bij Robeco Groep van 1990 tot 1996 leerde ik de fundamenten van
institutioneel beleggen en risicobeheer. Ik ontwierp kwantitatieve
beleggingsmodellen en adviseerde over ALM strategieën. Daarna
werkte ik tien jaar in het prudentiële toezicht op pensioenfondsen,
verzekeraars en banken, van 1996 tot 2004 bij de Pensioen- &
Verzekeringskamer en aansluitend bij De Nederlandsche Bank tot
2007. Als Hoofd Onderzoek introduceerde ik de Kwartaalrapportage Beleggingen pensioenfondsen
en als Projectmanager FTK was ik verantwoordelijk voor het consultatiedocument Financieel
Toetsingskader. Ik was bestuurslid van het pensioenfonds van de Pensioen- en Verzekeringskamer en
van het pensioenfonds van De Nederlandsche Bank. Daarna werkte ik vanaf 2007 tien jaar in de
consultancy bij Willis Towers Watson en rechtsvoorgangers, waar ik aanvankelijk aan
pensioenfondsen en werkgevers adviseerde over pensioenrisicobeheer en herontwerp van
pensioenregelingen en -uitvoering. In 2011 zette ik een nieuwe afdeling DC Investments op die aan
klanten adviseerde over alle beleggingsaspecten van beschikbarepremieregelingen. Ik ontwierp de
beleggingsmethodiek voor LifeSight, de premiepensioeninstelling van Willis Towers Watson.
Onder de naam Siegelaer pensioen innovator ben ik als zelfstandig adviseur pensioenen &
beleggingen werkzaam. Het is mijn missie om pensioenuitvoerders en andere professionele partijen
te helpen om een toekomstbestendig pensioen te realiseren. Ik beschik over het diploma Wft
adviseur pensioen en ben lid van de beroepsvereniging VBA beleggingsprofessionals.”

