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Wisseling van de wacht bij de Kring van Pensioenspecialisten 

In de Nieuwjaarsbijeenkomst van 23 januari jl. heeft Mr. Tim Zuiderman de voorzittersbel van de KPS 
overgedragen aan Mr. Hedwig Peters. Van 2016 tot 2018 heeft Tim vanuit een nieuw - roulerend - 
format het voorzitterschap ingevuld. Dit format houdt in dat na 2 jaar de voorzittershamer wordt 
overgedragen. Tim heeft in de afgelopen 2 jaar veel bijeenkomsten van KPS geleid en met de zijn 
welbekende storytelling zijn gehoor een frisse blik gegeven op de veelal complexe 
pensioenvraagstukken. Daarmee sprak hij ook de jongere pensioenprofessionals aan.  

Hedwig is al geruime tijd bestuurslid van KPS en sinds 2014 vervult zij de taak van penningmeester. 
Per 23 januari heeft zij haar functie van penningmeester verruild voor die van voorzitter. KPS gaat op 
zoek naar een nieuw bestuurslid, tevens penningmeester. Deze taak wordt tijdelijk waargenomen door 
Tim Zuiderman tot het moment dat een nieuwe penningmeester is aangetreden.  

Hedwig Peters over haar rol als nieuwe voorzitter: “Het logo van KPS is een open cirkel. Deze 
verbeeldt de toegankelijkheid van de Kring en de verbinding met de pensioensector en met de 
pensioendeelnemer. De verbinding tussen de verschillende generaties en disciplines is in de 
pensioensector cruciaal en onze dynamische Kring vindt het essentieel een deskundige bijdrage te 
leveren aan het pensioendebat met respect voor de diverse meningen die er zijn op dit terrein”. 

Het bestuur van KPS bestaat daarmee uit: Hedwig Peters (voorzitter), Fokko Covers (vicevoorzitter), 
Tim Zuiderman (waarnemend penningmeester), Gerard van ’t Hoff, Alfred Kool, Adriaan Smits,  
Henk-Jan Strang en Mark Verschuren.  

 

Hedwig Peters (1959) is na haar studie recht 
aan de Universiteit van Utrecht al ruim 30 jaar 
actief in het beleggingsvak als 
portfoliomanager en fiduciair manager bij 
diverse verzekeraars en 
vermogensbeheerders.  

Momenteel is Hedwig onafhankelijk 
bestuurder en heeft een toezichthoudende rol 
bij diverse pensioenfondsen. Daarbij heeft zij 
Beleggingen en Risicomanagement als 
aandachtsgebied. 
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Hoevelaken, 25 januari 2018 

Noot voor de redactie: 

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Jannet Kroes, beleidsmedewerker: 
telefoon 033-2542032.  

De Kring van Pensioenspecialisten is een stichting met als doel het bevorderen van uitwisseling van 
ervaring, kennis en informatie. KPS heeft een brede samenstelling aan deelnemers. Vanuit alle disciplines 
van het pensioenvak brengen deelnemers op persoonlijke titel know how in. Daarmee wordt het 
multidisciplinaire karakter van pensioen onderstreept. De achtergrond van de deelnemers is zeer 
verschillend: pensioenfondsen, levensverzekeraars, ppi’s en beleggingsinstellingen. Maar ook consultancy 
en de advieswereld zijn vertegenwoordigd. Daarnaast de accountancy, het actuariaat en de advocatuur. 
Bij KPS zijn ca. 300 deelnemers aangesloten. Meer informatie: www.kps.nl  

http://www.kps.nl/

