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Registeropleiding Integrated Risk Advisor (CIRA ®) 
 

Van: prof. dr. Rob Schotsman 
d.d.: 28 september 2022 
 
 

 
CIRA 5e editie start 4 november 2022 en levert u op: 
 
1. Het UvA diploma  
 
2. Inzicht in de thema's van vandaag en morgen  
    - duurzaamheid;  
    - digitalisering; en 
    - bestrijden financieel-economische criminaliteit  
 
3. De impact van deze thema's voor de praktijk van onderneming 
en instelling 
 

 
 
 

 
CIRA biedt u de mogelijkheid om u te specialiseren in het thema 
duurzaamheid of in het thema digitalisering.  
 
U krijgt de aantekening in het CIRA register van Certified Sustainability 
Advisor resp. Certified Digitalisation Advisor. Daarvoor dient u 
bepaalde praktijkopdrachten te maken en uw thesis voor het mondeling 
examen toe te spitsen op uw specialisatie waarmee u aantoont 
duurzaamheid resp. digitalisering vanuit de CIRA-invalshoek te kunnen 
benaderen en zelfstandig de impact van duurzaamheid resp. 
digitalisering nu en morgen gelet op o.a. de EU-verordeningen op 
duurzaamheid resp. digitalisering voor uw organisatie te kunnen 
beoordelen en daarover te adviseren.   
Diegene die voor het mondeling examen een thesis schrijft over 
duurzaamheid resp. digitalisering en een integrale risicoanalyse maakt 
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van de komende EU-verordeningen op dit terrein, daarbij de impact 
voor de eigen organisatie in kaart brengt en oplossingsrichtingen 
aandraagt voor belangrijke praktijkvraagstukken komt in aanmerking 
voor de aantekening Certified Sustainability Advisor resp. Certified 
Digitalisation Advisor.  
 

 
1. Inleiding 
Voor u ligt de handleiding van  de postacademische  Registeropleiding Certified Integrated 
Risk Advisor (CIRA ®).  
 
Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken aan: 
- achtergrond, doelgroep en doelstelling (paragraaf 2); 
- opbrengst (3); 
- onderscheidend element (4); 
- uitwerking praktijkopdrachten, doorlooptijd en studiebelasting (4.1); 
- opzet en inhoud (5);  
- intake gesprek (6); 
- mondeling examen en diploma (7); 
- werkvormen (8);   
- overzicht data (9) 
- groepsgrootte (10);  
- vrijstellingen (11); 
- contactpersoon Irène Vlaardingerbroek MA (12); en 
- reglement mondeling examen (13) 
 
van of op basis van deze Registeropleiding. 
 
 
2. Achtergrond, doelgroep en doelstelling 
2.1 Achtergrond en doelgroep 
We leven in een periode met grote diepe crises waaronder Corona en grote veranderingen 
die gelijktijdig optreden. Hierbij moet u denken aan toenemend gebruik van exponentiele 
technologieën, toenemende Toezichtwet- en Regelgeving, afbrokkelend maatschappelijk 
vertrouwen in instituties en nieuwe concurrenten (BigTech). Deze veranderingen vormen een 
uitdaging voor ondernemingen en instellingen en maakt dat een organisatie mee moet in de 
transformatie. Die transformatie vraagt om professionals met overzicht die voorop lopen én 
vooruit denken en bereid zijn anderen mee te nemen. Voor deze mensen hebben wij de 
registeropleiding Certified Integrated Risk Advisor (CIRA) ontwikkeld.  
 
. De opleiding is het boegbeeld van de Academie en is zeer goed ontvangen.  
 
Een greep uit de reacties: 
 
Eindelijk een opleiding op dit vlak van Risk die er toe doet. 
Baanbrekend 
Nieuwe kijk 
Nu snap ik pas goed de positie van de anderen in mijn organisatie waaronder de CRO en 
Financial Risk 
Opstap naar een nieuwe functie 
Uiterst relevant 
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De opleiding heeft bij sommige organisaties ook geleid tot een nieuwe functie namelijk de 
functie van business professional die verbinder is tussen de eerste en tweede lijn. 
 
Voor een overzicht van CIRA geregistreerde zie https://abv.uva.nl/registers/register-
cira/register-cira.html 
 
CIRA is bestemd voor: 

- Risicomanagers; 
- Compliance Officers; 
- Eerstelijns medewerkers die mede verantwoordelijk zijn voor Risicomanagement; 
- (interne) Auditors; 
- Consultants; 
- (externe) Toezichthouders;   
- Integrated Risk Advisors; 
- Management Trainees;  
- Leden Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT); en 
- Pensioenfondsbestuurders met risicobeheer in portefeuille en medewerkers 

bestuursbureau’s. 
 

Kortom, CIRA is bestemd voor al diegenen die op een geïntegreerde wijze en vooruit kijkend 
aandacht willen schenken aan de risico's die een organisatie loopt met zijn strategie en 
activiteiten. Drie dimensies zijn hierbij van belang: het bedrijfsbelang, het klantbelang en het 
maatschappelijk belang.  
 
De opleiding geeft een inkijk in de werking van een complexe organisatie en geeft u inzicht in 
verschillende werelden. Daarmee is de opleiding van belang voor bijvoorbeeld diegenen die 
bekend zijn met financial risks en begrip willen hebben voor de non financials en omgekeerd 
ook van belang voor diegenen uit de non financial hoek die kennis willen hebben van de 
financial risks.  Zij willen een integraal beeld en voldoende kennis van de verschillende 

financiële en niet financiële risico’s verbonden aan de activiteiten en de strategie van de 
instelling om de business, directie en/of RvC (RvT) te ondersteunen en adviseren en te 
challengen. Zij willen daarbij inspelen op de hiervoor genoemde veranderingen en op nieuwe 
Risicomanagement inzichten.  
 
De veranderingen en nieuwe inzichten die in CIRA worden behandeld, hebben impact voor 
de wijze waarop (tweedelijns) Risicomanagers en Compliance Officers hun functie (gaan) 
uitoefenen. Van hun wordt verwacht dat zij de functie niet langer technocratisch invullen 
maar holistisch met oog voor de strategie van de eigen onderneming. Risicomanagers en 
Compliance Officers zullen veel pro actiever hun werk moeten doen. Zij zullen in staat 
moeten zijn om de samenhang tussen de verschillende risico’s te zien en de verbindende rol 
te spelen binnen de organisatie. Bovendien komt er een extra dimensie bij - naast het klant- 
en bedrijfsbelang ook het maatschappelijk belang. Deze drie dimensies staan dan ook 
centraal in CIRA. 
 
CIRA is niet alleen bestemd voor de Risicomanager en Compliance Officer, maar ook voor 
medewerkers werkzaam in de eerste lijn van een organisatie die te maken hebben of krijgen 
met Risicomanagement. Risicomanagement binnen een organisatie wordt immers een 
gedeelde verantwoordelijkheid van de eerste, tweede lijn en derde lijn.   
 
Ook heeft de opleiding impact voor bestuurders en commissarissen of toezichthouders. Zij 
moeten realiseren dat Risicomanagement een onderdeel vormt van de strategie. Daarmee is 
de opleiding ook interessant voor interne auditors en externe toezichthouders die door het 
volgen van de opleiding in de gelegenheid worden gesteld om op andere wijze naar 
Risicomanagement binnen een organisatie te kijken.  
 

https://abv.uva.nl/registers/register-cira/register-cira.html
https://abv.uva.nl/registers/register-cira/register-cira.html
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Verder leidt CIRA pensioenfondsbestuurders op die in het kader van IORP II 
verantwoordelijk zijn voor het risicobeheer van het fonds, als sleutelfunctiehouder of vervuller 
van deze rol. 
 
4 Redenen waarom deze opleiding, dit paradepaardje van de UvA Academie, ook 
interessant is voor pensioenfondsbestuurders en medewerkers van bestuursbureau’s 
 

1. U kijkt vanuit de bril van de pensioenfondsbestuurder naar risicobeheer. Dat betekent 

prioriteiten stellen op basis van relevantie in plaats van streven naar volledigheid. Het 

betekent ook beleidsmatig denken en communiceren in plaats van technisch. 

2. Bankiers en verzekeraars delen met u hun jarenlange ervaringen met het maken van 

hun ERB (de ICAAP en ORSA). Zij vertellen de do’s and don’ts die u kunt gebruiken 

bij het voorbereiden of maken van een ERB. 

3. U krijgt ook les van ervaren pensioenfondsbestuurders die u helpen bij uw 

uitwerkingen van de praktijkopdrachten en het schrijven van uw thesis voor het 

examen. Die uitwerkingen en thesis kunt u direct gebruiken in uw praktijk.  

4. U leert vooruit te kijken naar issues en trends bijvoorbeeld op het vlak van 

verduurzaming, digitalisering, samenwerking en uitbesteding en hoe daarmee om te 

gaan. 

De opleiding is ook bestemd voor de (aankomende) Integrated Risk Advisor die aan de RvB 
rapporteert en ook direct contact heeft met de RvC (RvT).  Het instrumentarium van de RvC 
(RvT) om rechtstreeks inzicht te krijgen (lees: zonder het filter van de RvB) beperkt zich 
thans vaak tot de (externe) auditor en externe toezichthouder. Met de Integrated Risk 
Advisor kan de RvC (RvT) een vooruitgeschoven post in de organisatie die weet wat er 
gebeurt in de organisatie en in de maatschappij en die leiding kan geven aan projecten die 
niet in de lijn of staf kunnen worden neergelegd. 
 
Tijdens de opleiding wordt de deelnemer uitgedaagd om buiten de gebaande wegen te 
denken en te handelen. De deelnemer krijgt handvatten, frameworks en modellen. Ook wordt 
hem geleerd om zijn analyse in begrijpelijke en in eenvoudige bewoordingen op te schrijven.  
 
Zie CIRA als een reis langs onbekende wegen. Daarbij doet de deelnemer veel nieuwe 
indrukken op. We zien op onze reis veel grote gelijktijdige veranderingen en begrijpen steeds 
beter de impact daarvan voor organisaties. Zij moeten transformeren. In die transformatie 
zijn mensen nodig die vooruit denken en voorop gaan en anderen mee kunnen nemen. Maar 
met welk gedrag in de organisatie krijgen zij te maken? Hoe daarmee om te gaan? Ook deze 
vraagstukken behandelen we in CIRA. 
 
2.2 Doelstelling 
Na het met goed gevolg afronden van de Registeropleiding Integrated Risk Advisor bent u in 
staat zelfstandig voor uw organisatie de risicomanagement vraagstukken te behandelen 
(zowel de financiële als de niet financiële risico’s) op een integrale en holistische wijze, 
vooruitkijkend en denkend (forward thinking mindset) als sparring partner van de eerste, 
tweede- en/of derde lijn, directie en/of RvC (RvT).  
 
3. Opbrengst en ontwikkelingen 

 
3.1 Opbrengst 
CIRA levert u op een beleidsdocument voor uw vraagstuk op basis van het CIRA 
concept waarbij u  
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- diverse invalshoeken van betrokken partijen, stakeholders binnen en buiten uw organisatie 
meeneemt;   
- vooruit kijkt naar nieuwe thema's zoals digitalisering, verduurzaming en samenwerking met 
anderen; en 
- gebruik maakt van nieuwe technieken zoals dilemmamanagement en nieuwe inzichten op 
het vlak van organisatiegedrag en scenarioanalyse . 
 
Uw beleidsdocument wordt beoordeeld door een kerndocent van de UvA ABV. 
 
Het CIRA concept wil zeggen een integrale risicoanalyse op basis waarvan u uw organisatie 
kunt besturen of het beleid van uw organisatie kunt toetsen. Zowel de business risks 
(strategische risico's) als de non business risks (de financiële risico's en de niet- financiële 
risico's) worden in CIRA behandeld.  
 
3.2 Ontwikkelingen 
Met de opleiding spelen wij in op de volgende ontwikkelingen: 

- Het Three Lines of Defense model evolueert mee met maatschappelijke 
ontwikkelingen. Zo adviseert Compliance eerder in het proces. Verder maakt de 
eerste lijn steeds meer gebruik van automated controls (data analytics).  

- Tussen de risk functies - Legal, Risk (operationeel risico management) en 
Compliance - vervagen de grenzen. 

- De focus verschuift van risico’s in het verleden naar risico’s in het heden en in de 
toekomst. 

- Het vertrekpunt wordt: ‘Risico’s zijn kansen en aan kansen ‘kleven’ risico’s’.  

- We gaan naar: ‘minder management en meer ondernemerschap’.  

- Het uitgangspunt wordt ‘Thinking Forward’ met een externe focus (vooruit) kijken naar 
sociale trends en issues, hierbij rekening houdend met stakeholders en maatschappij. 

- Elkaar verstaan en begrijpen wordt steeds belangrijker om te komen tot een 
effectieve samenwerking tussen tweede lijn sleutelfunctionarissen en tussen tweede 
lijn en eerste lijn bestuurders en managers. 

- Er is steeds meer aandacht voor:  
- risk beheersing modellen en risk Framework; 
- het transformeren van data naar informatie (met gebruik van kwantitatieve   
  methoden en statistiek) en van informatie naar aanbevelingen; 
- de toepassing van relevante wet en regelgeving gerelateerd aan de activiteiten dat     
  wil zeggen aan de producten, diensten en processen en strategie van de   
  desbetreffende instelling; 
- de impact van de omgeving (zowel juridisch, sociaal, politiek, maatschappelijk als   
  technologisch) op de instelling; 
- het verander, project en innovatie management; en  
- integriteit als wereldwijd en multi-interpretabel begrip.  

- Vooruit kijken (naar sociale trends en issues) komt in de plaats van terug kijken (naar 
incidenten). Real time komt in de plaats van backwards testing.  

 
4. Toegevoegde waarde 
Wij hebben gekozen voor de vorm van een postacademische Registeropleiding. Voordeel 
van een Registeropleiding boven een specialistische Masteropleiding is dat niet een 
langdurig traject van 1500-1800 uur (60 ECTS) gevolgd hoeft te worden maar op efficiënte 
wijze een op maat opleiding kan worden ontwikkeld gelet op de praktijk en problematiek van 
de doelgroep terwijl de doelgroep toch over een titel beschikt namelijk de Registertitel. 
Een Registeropleiding wordt bovendien vaak gezien als een opstap naar een 
postacademische Executive Master.  
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Schematisch is de samenhang tussen de drie type postacademische opleidingen als volgt 
weer te geven: 
 
 

Type postacademische 
opleiding 

Opbrengst 

Kortlopend programma 
 

Signalerend/ oriënterend 

Registeropleiding 
 

Bekwamen/ zelfstandig weg weten te vinden  
Brede oriëntatie 
Ontwikkelen all round bestendige beheersing van de 
materie 
 

Executive Master Specialiseren 
 

 
 
De Registeropleiding Integrated Risk Advisor is uniek niet alleen in de:  
- opzet met een Registertitel; 
- inhoud gelet op de hiervoor besproken brede benadering;  
- modulaire opbouw;  
maar ook uniek gezien 
- didactiek of leermethode.  
 
 
4.1 Uitwerking praktijkopdrachten, doorlooptijd en studiebelasting 
Van de deelnemer aan CIRA wordt verwacht dat hij vooraf dus voordat een bijeenkomst 
plaats vindt, een opdracht maakt.  De uitwerking van die opdracht kan hij volledig toespitsen 
op zijn praktijk. Hij geeft dus zo concreet mogelijk (gericht op uw eigen werksituatie) invulling 
aan het oplossen van een of meer vraagstukken. De opzet van de Registeropleiding is dus 
dat een deelnemer eerst naar zijn eigen werksituatie kijkt. Door zijn vraagstukken te 
behandelen met de aangereikte toelichting en het commentaar van de docent tijdens een 
bijeenkomst, is het de bedoeling dat hij tot nieuwe inzichten komt die hij in zijn eigen praktijk 
direct kan toepassen.  
 
 
Praktijkopdrachten en forward thinking 
De uitwerking van de opdrachten wordt beoordeeld op het vermogen van de deelnemer tot 
forward thinking: Wat gaat er komen? En hoe gaan we daarmee om? 
Verder wordt de uitwerking beoordeeld op: 

- Relevantie; 

- Onafhankelijkheid; 

- Begrijpelijk taalgebruik; 

- Bronvermelding; 

- Creativiteit; 

- Consistentie; en 

- Juistheid. 
 
De uitwerking van de opdracht is vormvrij. 
 
Beoordeling 
De deelnemer ontvangt een beoordeling en persoonlijke feedback op zijn uitwerking van de 
opdracht. De opdrachten die hij dient te maken treft hij aan in paragraaf  5van deze 
handleiding. 
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De uitwerkingen worden beoordeeld door een neutraal persoon en wel door prof. dr. Rob 
Schotsman van de UvA die geen binding heeft met een onderneming of instelling.  
 
Doorlooptijd en studiebelasting 
In totaal zijn er 11 bijeenkomsten met maximaal 16 deelnemers. De bijeenkomsten vinden 
plaats ‘s middags op de UvA tussen 13.00 en 18.00/ 19.00 uur. Tussen iedere bijeenkomst 
zit 2-3 weken. De studiebelasting bedraagt voor iedere bijeenkomst ongeveer 16 
voorbereidingsuren en 4 contacturen. De totale studiebelasting bedraagt ca. 280 uur (incl. 60 
uur voorbereiding voor het examen).  
 
5. Opzet en inhoud 
De Registeropleiding Certified Integrated Risk Advisor bestaat uit twee modules: 

 
Module 1: Omgeving 
Module 2: Risicomanagementcyclus 
 
Module 1 belicht de omgeving waarbinnen organisaties hun activiteiten verrichten. De impact 
van de omgeving in het bijzonder de impact van de veranderingen in wet- en regelgeving, IT 
en klantvoorkeuren op organisaties staat centraal in deze module. We behandelen de impact 
van de veranderingen op de first, second and third line of defense van een grote organisatie 
en ook de impact van de veranderingen op het team waarin de deelnemer aan deze 
registeropleiding werkt en de impact op de deelnemer persoonlijk. Hoe speelt met andere 
woorden de deelnemer in op al die veranderingen en hoe gaat hij daarmee om?  
 
Gegeven deze veranderingen staan we in module 2 voor de uitdaging hoe we op integrale 
wijze het beste risicomanagement vraagstukken (zowel business als non business en zowel 
de financiële als de niet financiële risico’s) kunnen behandelen. 

 
In schema: 

 
 

 
ppt Academie.CIRA.algemeen 
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Alle 20 docenten van CIRA bij elkaar: 
 

• Diederik Croese, directeur Singularity University Nederland 
• Vincent Fokke, Chief Technology Officer Capgemini Benelux 
• Rob Schotsman, UvA Academie director  
• Cees Rensen, UvA kerndocent en Senior policy advisor DNB 
• Dick Alblas, UvA kerndocent en Advocaat 
• Mark Kruidhof, hoofd Financiële Stabiliteit Ministerie van Financiën 
• Brenda Kramer, Senior Adviseur Duurzaam Beleggen, PGGM en Lid Platform on 

Sustainable Finance, Europese Commissie 
• Vijay Gangadin, Partner AethiQs 
• Rik van de Weerthof, UvA kerndocent Risk en manager Risk Analysis NN Bank 
• Prof. Bart van den Hurk (Deltares en VU) 
• Berend Dinkla, UvA kerndocent Risk en Compliance, director Compliance & Risk 

Management van Pan-Invest BV, voorzitter Toezichtsraad ABN AMRO Groenbank, 
kerndocent UvA Academie voor Bank en Verzekeringen  en lid RvC van EMS 

• Peter Roelofs, UvA kerndcoent en manager Compliance ING Bank Nederland en 
UvA kerndocent 

• Jan van den Berg, voorzitter Raad van Commissarissen Achmea 
• Pieter Bouwknegt, hoofd ALM NN en docent UvA 
• Margreet Haandrikman, commissaris bij diverse verzekeraars en oud directeur 

Achmea 

• Mirea Raaijmakers, Global Head Behavioural Risk Management ING 

• Bart de Haan, Compliance Chapter Lead Client Conduct at ING Nederland 

• Barbara Baarsma, UvA hoogleraar marktontwikkelingen en CEO Rabo Carbon Bank 
• Roderik Vrolijk, Advocaat Stibbe 
• Bas Ruter, directeur duurzaamheid Rabobank 
• Linda Ruiters,  Consultant Leadership Spencer Stuart 
• Dennis Noordervliet, Tribelead Compliance ING 
• Roland Notermans, de Compliance Academie 

 
 
Gegeven deze opzet en docenten is de inhoud van de bijeenkomsten als volgt: 
 
 

Bijeenkomst 1 
 
Praktijkopdracht: 

- Beschrijf wat de impact is van exponentiele technologieën resp. duurzaamheid voor 
uw organisatie. Hebben ook uw collega’s/ sleutelfunctionarissen binnen uw 
organisatie een goed beeld van deze impact? Motiveer uw antwoord. 

- Hoe behoudt uw organisatie onderscheidend vermogen in een situatie waarin alle 
organisaties steeds meer digitaal gaan en de bedrijfsvoering dus dichter bij de 
systemen dan bij de mensen zit? Ook deze opdracht kunt u toespitsen op 
duurzaamheid waarbij u belicht hoe uw organisatie onderscheidend vermogen 
behoudt in een situatie waarin alle organisaties steeds meer aandacht schenken aan 
duurzaamheid. 
 

Let op: maak bij de uitwerking van de opdracht gebruik van deze handleiding  
NB:  
Graag uiterlijk 1 week voordat de desbetreffende bijeenkomst wordt gehouden de 
uitwerking van uw opdracht mailen naar  
r.j.schotsman@uva.nl 

mailto:r.j.schotsman@uva.nl
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i.e.vlaardingerbroek@uva.nl 
 
Inhoud:  
Exponentiële technologieën, duurzaamheid en onderscheidend vermogen 
Wat is de impact van exponentiële technologieën resp. duurzaamheid op de samenleving, op 
een onderneming, op eerste en tweede lijn en op u persoonlijk? Exponentiële technologieën 
zijn technologieën die zich in exponentieel tempo ontwikkelen zoals kunstmatige intelligentie, 
en robot-, gen- en nanotechnologie.  
Naast de impact van nieuwe technologieën reiken wij u ook de kennis aan van IT in het 
bijzonder van data analytics, kunstmatige intelligentie en big data. 
 
Niet alleen nieuwe technologieën en digitalisering maar ook duurzaamheid staat hoog op de 
agenda van organisaties en toezichthouders.  
 
Duurzaamheid of Duurzame ontwikkeling is door de Verenigde Naties (VN) gedefinieerd als 
een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van 
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De VN 
heeft vastgesteld 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (de zogenoemde 17 
Sustainable Development Goals (SDG's) die betrekking hebben op 
- Milieu (Environment); 
- Sociaal (Social); en 
- Beleid (Governance). 
 
Wij belichten in deze bijeenkomst: 

- De impact van digitalisering en duurzaamheid voor organisaties 

- Hoe behoudt mijn organisatie onderscheidend vermogen in een situatie waarin alle 
organisaties  steeds meer digitaal gaan en de bedrijfsvoering dus dichter bij de 
systemen dan bij de mensen zit? 

- Hoe behoudt mijn organisatie onderscheidend vermogen in een situatie waarin alle 
organisaties steeds meer aandacht schenken aan duurzaamheid? 

- . 
 
Docenten en onderdelen: 

- R. (Rob) Schotsman  
Overzicht en samenhang 

- D. (Diederik) Croese LL.M.- Singularity University (2 uur)  
Exponentiele technologieën en duurzaamheid 

- V. (Vincent) Fokke (Chief Technology Officer Capgemini Benelux) (3 uur) 
IT en onderscheidend vermogen 
 

De docenten stellen zich aan u voor: 

Docent: Rob Schotsman 
Onderdeel: Overzicht en Samenhang 
 

mailto:i.e.vlaardingerbroek@uva.nl
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Rob Schotsman is directeur van de UvA Academie en cursusleider van CIRA. Hij bewaakt de 
rode draad van de opleiding en is inhoudelijk aanspreekpunt voor de deelnemers.  
Zijn missie is Werelden Verbinden en daar past het CIRA concept erg goed in. 
 
 

 
Docent: Diederick Croese 
Onderdeel: Exponentiele technologieën en duurzaamheid 

 

Diederick Croese oprichter van Singularity University Nederland opent CIRA met forward 
thinking en disruptive thinking en zet daarmee de toon.  
 
Hierna treft u aan een interview met Diederick Croese. Het interview geeft goed weer de 
positie van Diederick in het bijzonder en die van Singularity University Nederland in het 
algemeen. Het is gepubliceerd in Management Scope van maart 2017.  
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Management Scope: 
Het motto van de Amerikaanse denktank Singularity University is ‘impacting a billion people 
positively, applying exponential technology to solve humanity’s grand challenges’. De 
Nederlandse tak is nuchterder, maar mikt volgens ceo en medeoprichter Diederick Croese 
evengoed op grote maatschappelijke impact. 
Er komt een moment dat alle computersystemen bij elkaar intelligenter zijn dan de mensheid. 
Dit moment, wat ook wel singulariteit wordt genoemd, komt snel dichterbij. Kunstmatige 
intelligentie is een van de technologieën waar het Amerikaanse Singularity University grote 
kansen in ziet om wereldwijde, complexe vraagstukken op te lossen. Dat geloof in nieuwe 
technologie roept associaties op met een nieuwe religieuze stroming, maar Singularity 
beschouwt zichzelf als een maatschappelijk betrokken onderneming en een technologie-
denktank. In 2016 is Singularity ook in Nederland neergestreken, en wel in de regio die zich 
mag rekenen tot de slimste ter wereld: Eindhoven. Welke uitdagingen ziet Singularity voor 
Nederland en waar liggen de kansen? Hoe kan Singularity het Nederlandse bedrijfsleven 
helpen bij het vergroten van de toekomstbestendigheid? Peter Smink (ceo/cfo Nuon) sprak 
met Diederick Croese, medeoprichter en ceo van SingularityU The Netherlands, de 
Nederlandse tak van de prestigieuze Amerikaanse denk- en doe-tank.  
 
Singularity is opgericht in 2008 door Ray Kurzweil (hoofdontwikkelaar bij Google) en Peter 
Diamandis (lucht- en ruimtevaartondernemer). Financiers van het eerste uur waren onder 
meer Google, Cisco en ruimtevaartorganisatie NASA. Een van de grondleggers van de 
Nederlandse vestiging van Singularity is Yuri van Geest, die in eerste instantie optrad als 
ambassadeur van Singularity University in Nederland. In juni 2016 werd SingularityU The 
Netherlands door koningin Máxima geopend in Eindhoven. SingularityU werkt samen met 
overheden, bedrijven en kennisinstellingen, waaronder de Technische Universiteit 
Eindhoven, het ministerie van Economische Zaken, een aantal grote gemeenten en het UMC 
Radboud in Nijmegen. In Eindhoven werd ook een Innovation Hub geopend, een plek waar 
je nieuwe technologie kunt ervaren – een soort opvolger van het ooit vermaarde Evoluon van 
Philips. 
 
Is Singularity University een bedrijf, een universiteit of een denktank? 
‘De naam is niet ideaal. Het is geen universiteit, maar een actieve denktank die vanuit 
verschillende invalshoeken wereldwijde vraagstukken wil aanpakken. Singularity houdt zich 
bezig met verschillende technologieën – denk aan biotechnologie, nanotechnologie, 
kunstmatige intelligentie, robotica – met verschillende toepassingsgebieden – in Nederland 
zijn dat met name voeding, gezondheidszorg, mobiliteit en water – en 
verschillende methoden die ondernemingen kunnen gebruiken, zoals design thinking en 
lean. We doen dit op drie niveaus: we willen het bewustzijn vergroten, we willen helpen bij 
het toepassen van nieuwe technologie en we willen dat schaalbaar maken.  
 
Het gedachtengoed achter het initiatief komt voor een groot deel bij Ray Kurzweil vandaan. 
In zijn boek The Singularity is Near beschrijft hij dat we in een hoog tempo toegaan naar een 
situatie waarin computers net zo slim zijn als de denkkracht van alle mensen bij elkaar. De 
grondslag daarvoor ziet hij in enerzijds de Wet van Moore – het aantal mogelijke transistors 
op een chip verdubbelt elke twee jaar, waardoor computers steeds sneller zullen worden – 
en anderzijds in het netwerk-effect van technologie, dat er een exponentieel effect aan geeft. 
Een andere visionair, Peter Diamandis, is ervan overtuigd dat we, met alles wat er op deze 
wereld beschikbaar is, de grootste problemen van de mensheid gemakkelijk moeten kunnen 
oplossen. Diamandis is de initiatiefnemer van XPrize, waar teams oplossingen voor grote 
problemen kunnen inzenden. Bekend voorbeeld is dat de winnaars van de Ansari XPrize for 
Suborbital Spaceflight als bedrijf zijn overgenomen door Richard Branson. Diamandis gelooft 
ook sterk in de kracht van het combineren van verschillende achtergronden en perspectieven 
en is tevens een van de oprichters van Singularity. Het motto van Singularity is ‘impacting a 
billion people positively, applying exponential technology to solve humanity’s grand 
challenges’.’ 

https://managementscope.nl/manager/diederick-croese
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Dat klinkt als een nobel streven. Maar is het niet gewoon gericht op geld verdienen? 
‘Singularity University is in de VS erkend als een zogenaamde B-Corp (for-profit bedrijven 
die voldoen aan een set normen op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen – red.). Singularity is gericht op omzet, maar wel op een duurzame manier. 
Vanuit Singularity University in de VS zijn er naast grootschalige summits ook allerlei 
programma’s voor executives en jongeren die bijvoorbeeld een Google Scholarship 
toegekend hebben gekregen. In dat soort sessies laten sprekers uit uiteenlopende 
disciplines zien wat ze hebben bereikt of waar ze aan werken.  
Het Nederlandse SingularityU is wellicht wat nuchterder en minder utopistisch; nog sterker 
gericht op maatschappelijke impact. Een van de drie subdoelen is actief burgerschap: we 
zullen als samenleving actief moeten nadenken over hoe we technologie willen inzetten. De 
smartphone is een goed voorbeeld van hoe onze manier van leven in nog geen tien jaar tijd 
enorm is beïnvloed. Dit soort ontwikkelingen vindt doorlopend plaats – denk aan de vragen 
over wet- en regelgeving rondom drones, privacy, robotica. Het gaat uiteindelijk ook vaak om 
banen. In een samenleving waarin specialisatie en polarisatie in opkomst zijn – mensen 
richten zich de afgelopen decennia steeds meer op één domein – willen we voorkomen dat 
er een tweedeling ontstaat. We willen de dialoog over technologie aanjagen door samen te 
werken met media zoals De Financiële Telegraaf en het organiseren van laagdrempelige 
events, waarmee we kennis breed uitdragen.’ 
 
Welke andere doelen zijn er naast het aanjagen van de dialoog? 
‘Het tweede doel van SingularityU is dat we beleidsmakers willen voorlichten. Zij hebben 
vaak te maken met langlopende trajecten en het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn van 
mogelijkheden van nieuwe technologie. Welke andere oplossingen dan asfalt dienen zich in 
de toekomst aan voor het mobiliteitsvraagstuk? En het derde doel is het ondersteunen van 
bedrijven bij het omgaan met deze versnellende technologische ontwikkelingen. Grote 
bedrijven richten zich hoofdzakelijk op het optimaliseren van hun corebusiness. Wanneer je 
plotseling ingrijpend moet omschakelen, kan een transformatie heel pijnlijk zijn.’ 
 
 
Op welke manieren kan Singularity het Nederlandse bedrijfsleven helpen? 
‘We willen op de eerste plaats het bewustzijn vergroten. Als je niet weet wat er op dit 
moment gaande is, zou je bij wijze van spreken vandaag een videotheek openen. Bedrijven 
en publieke beleidsmakers moeten goed beseffen wat er nu en in de nabije toekomst speelt. 
Met name in het mkb is men zich daarvan minder bewust.’ 
 
Had Singularity het faillissement van bijvoorbeeld V&D kunnen voorkomen? 
‘Nee, maar wellicht waren zaken anders gelopen als de board van V&D in een eerder 
stadium een breder perspectief had gehad. Toekomstscenario’s kunnen sterk afwijkende 
uitkomsten hebben als je uitzonderlijke factoren toevoegt of juist weglaat. Ik vermoed dat ze 
te lang hebben gewacht met het toevoegen van de factor ‘digitalisering’ aan hun modellen. 
Singularity kan bedrijven helpen met sessies en programma’s, maar we zijn geen 
adviesbureau of consultancy. Singularity gaat wel structurele samenwerking aan met 
wetenschappers en experts die in hun eigen vakgebied topspeler zijn. Denk aan Lucien 
Engelen in de zorg of Carlo van de Weijer op het gebied van mobiliteit. Deze experts worden 
gecertificeerd in de VS en kunnen daarna ingezet worden in onze programma’s en events. 
Ze treden binnen organisaties op als een soort tijdelijke coach en houden zich dus niet bezig 
met implementaties. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die aan een beweging bouwen, 
vergelijkbaar met de Tegenlicht Meetups die in Nederland worden georganiseerd.’ 
 
Hoogleraar stedelijke en regionale economie Frank van Oort kwam in een artikel in het FD 
tot 220 platforms en samenwerkingsverbanden, gericht op innovatie: delta’s, valleys, 
innovatieparken en campussen. Er zijn ontzettend veel platforms, beleidsprogramma’s en 
instellingen actief. Van Oort waarschuwt dan ook voor versnippering. 
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‘Ja, er zijn inderdaad veel initiatieven. Maar in Nederland was er nog geen initiatief dat zich 
richt op de wereldwijde vraagstukken in combinatie met exponentiële technologie. We zijn 
wel complementair en willen graag samenwerken met universiteiten en kennisinstellingen 
zoals TNO en het Rathenau Instituut. We willen graag verbinden en nieuwe combinaties 
maken, iets waar platformen bij uitstek geschikt voor zijn. Dat is ook iets waar Nederland 
goed in is: we zijn in dit land gewend aan de noodzaak van samenwerking tussen allerlei 
partijen. We hebben veel dynamiek en initiatieven in Nederland, denk aan het 
verenigingsleven dat floreert. Ons compacte land heeft een goede infrastructuur, een goed 
opleidingsniveau en we omarmen nieuwe technologie hier erg snel.’ 
 
Wat beschouwt Singularity als de meest disruptieve technologie op dit moment? 
‘Kunstmatige intelligentie kan voor grote delen van onze samenleving veel betekenen. Ook 
nanotechnologie en robotica ontwikkelen zich snel. Nederland loopt voorop in een aantal 
sectoren, het is van belang dat deze sectoren aan de slag gaan met deze technologieën. 
Met name in de gezondheidszorg kan kunstmatige intelligentie veel toevoegen, bijvoorbeeld 
door artsen te ondersteunen bij het stellen van diagnoses. Nanotechnologie kan de basis zijn 
voor het ontwerp van nieuwe materialen met eigenschappen die nu nog niet bestaan. Het 
mooie van het gedachtengoed van Singularity is dat het uitgaat van een optimistische visie. 
In deze tijd is zo’n wenkend perspectief – waarbij we wereldwijde problemen kunnen 
aanpakken vanuit gezamenlijke kracht – welkom, want dat was grotendeels verdwenen. Dat 
wenkend perspectief is beter dan zeggen ‘het probleem is te groot of te complex om aan te 
pakken’.’ 
 
Een van de grootste uitdagingen is de klimaatverandering. Gaat Singularity helpen om de 
planeet te redden, bijvoorbeeld door iets te doen op het gebied van de energietransitie? 
‘Het is onze diepe wens om de planeet te redden. Klimaatverandering is een van de meest 
prangende problemen. Ik hoop dat er leiders zijn die het voortouw nemen in de 
energietransitie, ook als er niet om gevraagd wordt door burgers. Ook in Nederland vormt 
duurzame energie nog steeds maar een klein deel van de totale energievoorziening. Dat is 
zorgwekkend. Er is veel te winnen met smart grids en bijvoorbeeld zonne-energie, dat de 
afgelopen jaren in hoog tempo is verbeterd.’ 
 
Tien jaar geleden werd de smartphone geïntroduceerd, die de opmaat was voor veel 
veranderingen in technologie en samenleving. Ontwikkelingen gaan steeds sneller. Wat wil 
SingularityU over tien jaar in Nederland bereikt hebben? 
‘Het zou mooi zijn als het klakkeloos inzetten van technologie dan plaats heeft gemaakt voor 
betrokkenheid, dat technologie actief wordt ingezet om levensomstandigheden voor velen te 
verbeteren, waarbij we op een betere manier omgaan met de planeet en andere levende 
wezens. Veel problemen hangen wereldwijd samen. Het oplossen van die problemen vergt 
ook empathie en inlevingsvermogen. Gelukkig zijn jongere generaties nu al veel bezig met 
de purpose van bedrijven.’ 
 
Dat zijn lovenswaardige doelen, maar als je kijkt naar politiek en samenleving gaan we een 
heel andere kant op: meer nationalisme, protectionisme en polarisatie in plaats van 
openstellen en verbinden. 
‘Dat onderstreept juist hoe groot de noodzaak van een initiatief als Singularity is. Eerst komt 
het eten, dan de moraal, aldus Bertolt Brecht. Het blijft belangrijk om na te denken hoe je je 
verhoudt tot je omgeving. Technologie kan hierbij een rol spelen: denk aan Clouds over 
Sidra, een virtual reality video waarbij je wordt meegenomen in een vluchtelingenkamp en 
ziet wat daar gaande is. Technologie is een verlengstuk van je zelf: het maakt je wereld 
groter en je kunt veel meer dan vroeger. Een ander voorbeeld is de ombouw van een 
standaard zeecontainer tot een connected kliniek die in vluchtelingenkampen wordt ingezet. 
Met behulp van het internet werden honderden tolken aangesloten, waardoor artsen eindelijk 
konden communiceren met patiënten en dus veel beter medische zorg konden verlenen. Dit 
zijn voorbeelden die emotie oproepen, maar die emotie is vaak precies wat nodig is om 
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mensen bij een probleem te betrekken en ze in beweging te krijgen. Singularity heeft niet alle 
antwoorden, maar kan wel laten zien wat er gaande is in allerlei domeinen via de experts die 
we aanhaken.’ 
 
Wilt u het kabinet nog wat meegeven? 
‘Voor veel mensen is het een flinke opgave naast hun werkzame leven open te blijven staan 
voor de snelheid waarmee de economie en samenleving veranderen. Wat ik bestuurders 
mee zou willen geven, is het belang van een open blik. Daarnaast hebben we het lef en de 
kracht nodig om grote beslissingen te nemen. Denk aan het besluit wat ooit genomen is om 
onze unieke Nederlandse gas-infrastructuur aan te leggen, of de Deltawerken. De 
uitdagingen in onze energievoorziening zouden ook op deze manier moeten worden 
aangepakt. Daarmee kunnen we een positie als gids innemen en andere landen stimuleren 
en meetrekken. Technologie is en blijft geen doel maar een middel; het gaat erom wat je 
ermee wilt bereiken.’ 
 
 

Docent: Vincent Fokke  
Onderdeel: IT en onderscheidend vermogen 

 

 
Vincent Fokke is Chief Technology Officer van Capgemini BeNeLux en lecuturer van de UvA 
Academie voor Bank en Verzekeringen.  
 
Hij adviseert grote banken en verzekeraars over de impact van IT voor de strategie en het 
verdienmodel van banken en verzekeraars en heeft grote ervaringen met het implementeren 
van IT projecten bij onder andere ING, NN en ABN AMRO. 
 
Vincent heeft als geen ander kennis van de belangrijkste IT ontwikkelingen voor banken en 
verzekeraars die hij graag met u wil delen.  En de uitdagende vraag waar Vincent graag ook 
met u van gedachten wil wisselen is hoe uw bank of verzekeraar onderscheidend vermogen 
behoudt in een situatie waarin alle banken en verzekeraars steeds meer digitaal gaan en de 
bedrijfsvoering dus dichter bij de systemen dan bij de mensen zit?  
De paradox tussen besparen en groeien waar banken en verzekeraars voor staan is voor 
hem een enorme (technische) uitdaging. Hij belicht de paradox en wil met u de uitdaging aan 
waar de financiële sector voor staat. 
 
Ook wil hij graag zijn visie over de impact van data sciences en blockchain op Risk & 
Compliance met u delen. 
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Bijeenkomst 2  
 
Praktijkopdracht: 

- Hoe vindt u uw weg in het ogenschijnlijk oerwoud van wet- en regelgeving en welke 
wet- en regelgeving is van toepassing voor uw organisatie? En wie binnen uw 
organisatie kan u daarbij ondersteunen en houdt u goed geïnformeerd?  

- Uitbesteding van activiteiten wordt voor uw organisatie steeds belangrijker maar er 
zijn weinig onderwerpen die in onze regelgeving zo zwak geregeld zijn als 
uitbesteding. Wat is uw visie op uitbesteding? 
 

Let op: maak bij de uitwerking van de opdracht gebruik van deze handleiding . 
 
NB:  
Graag uiterlijk 1 week voordat de desbetreffende bijeenkomst wordt gehouden de 
uitwerking van uw opdracht mailen naar  
r.j.schotsman@uva.nl 
i.e.vlaardingerbroek@uva.nl 
 
Inhoud: 
Toezichtwetgeving 
In deze bijeenkomst komen de volgende thema’s resp. ontwikkelingen aan bod: 

- Wetgevingskompas – hoe vind ik mijn weg in het ogenschijnlijk oerwoud van wet- en 
regelgeving?  

- Het groeiende belang van Standard Setting organisaties (Basel Committee, Financial 
Stability Board, EIOPA, International Association of Insurance Supervisors) voor 
uniformering van wereldwijde wetgeving en toezicht  

- Duurzaamheid, Digitalisering en Europese Verordeningen  

- Integriteit: over Houston, Guardian, poortwachtersfunctie, Systematische Integriteit 
Risico Analyse (SIRA) en ontwikkelingen in Wft, Pensioenwet, FTK, WWFT en 
Sanctiewet 

- Omgaan met toezichthouders ECB, DNB, AP, AFM en andere 
gedragstoezichthouders die zich richten op illegale activiteiten en op schadelijke 
activiteiten 

- Toezichtthema’s en ontwikkelingen in de Europese en Nederlandse 
toezichtwetgeving 

- Wetgeving Digital Operational Resilience en impact 

- Wetgeving Duurzaamheid en impact 

- GDPR/ AVG en de samenloop met het financieel toezichtsrecht waaronder PSD2 

- Technologische innovaties die de financiële sector veranderen en het toezicht hierop: 
over Artificial Intelligence, Roboadvies, Big Data, Blockchain, Cryptovaluta’s, 
Cryptografie en Mobile Access Internet 

- Wat betekenen FinTech en  RegTech voor de positie en rol van de interne 
controlefuncties, in het bijzonder de Compliance Functie en de Interne Audit Functie? 

- Positie Audit en Audit thema’s 

- IORP II  
 

Docent en onderdeel 

- drs. C. (Cees) Rensen (senior policy advisor DNB)  (2 uur) 
Toezichtwetgeving algemeen en duurzaamheid en digitalisering 

- mr. D. (Dick) Alblas (advocaat)  (2 uur) 
Toezichtwetgeving bestrijden financieel-economische criminaliteit 

 
 

mailto:r.j.schotsman@uva.nl
mailto:i.e.vlaardingerbroek@uva.nl
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Docent:  Cees Rensen 
Onderdeel: Toezichtwetgeving algemeen en toezichtwetgeving Duurzaamheid 
en Digitalisering 
 
 

 

Cees Rensen – macro-econoom van huis uit –  is dé financieel recht expert van Nederland. 
Hij is mede- architect van de effectenwetgeving en heeft na zijn ministerie van Financiën tijd 
het beleid van de AFM mede bepaalt en is nu in zijn functie van senior policy advisor bij DNB 
de sparring partner van zijn DNB collega’s op alle terreinen van integriteit tot bankentoezicht. 
Cees reflecteert ook op het werk van zijn collega’s.  
 
Hij staat bekend als inhoudelijk stoorzender en hij houdt van de zelfbewuste explain bankier/ 
verzekeraar in plaats van de slaafse comply bankier/ verzekeraar. 
 
Mede gezien zijn achtergrond is Cees Rensen als geen ander in staat om een goed 
overzicht te bieden van de Europese en Nederlandse toezichtsregelgeving. Hij dringt door tot 
de essentie van bankieren en verzekeren en vraagt zich af of de bigtechs van deze wereld 
zoals Apple, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Alibaba en Tencent inderdaad een 
bedreiging vormen voor banken en verzekeraars zoals zo vaak wordt beweerd. Past 
kredietverlening en het verzorgen van het betalingsverkeer in hun verdienmodel? 
 
Cees is een aansprekend kerndocent van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. 
Zijn gave om ook zelf te reflecteren wordt als verrijkend en vernieuwend ervaren.  
Cees Rensen zou graag met u in discussie willen gaan. Want hoe krijg je een bank of 
verzekeraar zo ver dat hij of zij de door de politiek (wetgever) opgelegde normen als de hare 
gaat beschouwen. Een  bank resp. een verzekeraar moet solide en integer zijn en dat moet 
zij resp. hij toch ook zelf willen! 
  
Ook schenkt Cees Rensen graag aandacht aan het integriteitsrisicomanagement (SIRA). 
Betekent SIRA dat een klein beetje integer mag? 
 
En wat zou volgens hem de taak moeten zijn van compliance en risk en hoe is de relatie tot 
de audit? 
 
De zoektocht naar elkaars gedeelde waarden van toezichthouders en onder toezicht 
gestelden is de rode draad in de bijdrage die Cees biedt voor de CIRA. 
 
 

Docent: Dick Alblas 



Handleiding Registeropleiding Certified Integrated Risk Advisor  (CIRA ®) 
 

© UvA Academie  2022                                                                  17 
  

 

Onderdeel: Toezichtwetgeving bestrijding financieel-economische criminaliteit 
 
 

 

 
 
Dick Alblas is advocaat bij Vos & De Lange Advocaten en gespecialiseerd in financieel 
economisch strafrecht en toezicht- en sanctierecht. Dick Alblas is tevens kerndocent van de 
UvA Academie voor Bank en Verzekeringen.  
 
Dick staat in zijn praktijk ondernemingen, bestuurders, financiële dienstverleners en 
overheden bij. Dick heeft een achtergrond in de opsporing en is al sinds de ’90 betrokken bij 
onderzoeken en trainingen op het gebied van de antiwitwaswetgeving.  

 
 
Bijeenkomst 3 
 
Praktijkopdracht: 

- Beschrijf welke EU ontwikkelingen en beleidsvoornemens van de Europese 
Commissie en van de ESA’s en ECB voor uw organisatie van groot belang zijn. 
Motiveer uw antwoord. 

- Verwacht u in de toekomst een verzwakking of juist versterking van de 
maatschappelijke rol van uw organisatie? 
 

Let op: maak bij de uitwerking van de opdracht gebruik van deze handleiding . 
 
NB:  
Graag uiterlijk 1 week voordat de desbetreffende bijeenkomst wordt gehouden de 
uitwerking van uw opdracht mailen naar  
r.j.schotsman@uva.nl 
i.e.vlaardingerbroek@uva.nl 
 
Visie en beleid EC 
De volgende ontwikkelingen komen aan bod: 

- EU ontwikkelingen en beleid Europese Commissie; 

- Ontwikkelingen in het risicomanagement; 

mailto:r.j.schotsman@uva.nl
mailto:i.e.vlaardingerbroek@uva.nl
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- Verplichtingen, kansen en mogelijkheden  
 
Docenten en onderdelen 

- drs. M. (Mark) Kruidhof (hoofd Financiële Stabiliteit  Ministerie van Financiën (2 uur) 
Visie en beleid EC 

- drs. C. (Cees) Rensen (senior policy advisor DNB) (2 uur) 
Visie en beleid ESA’s en ECB 

- drs. Brenda Kramer (Senior Adviseur Duurzaam Beleggen, PGGM en Lid Platform on 
Sustainable Finance, Europese Commissie) (1 uur) 
Verplichtingen, kansen en mogelijkheden  

 

 
 
Docent: Mark Kruidhof 
Onderdeel: Visie en beleid EC 
                    Agenda financiële sector 2022 Ministerie van Financiën 
 
Mark Kruidhof is hoofd financiële stabiliteit van het Ministerie van Financiën en vanuit deze 
hoedanigheid nauw betrokken bij de (internationale) ontwikkeling van beleid voor de 
financiële sector. Voor zijn overstap naar het ministerie van Financiën, was Mark lange tijd 
werkzaam bij de Nederlandsche bank. Daar vervulde hij verschillende functies, waaronder 
afdelingshoofd Toezicht Beleid Verzekeraars en afdelingshoofd Toezicht Beleid Strategie. 
Mark Kruidhof studeerde Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
  

 
 
 
 

 
 
Docent:  Cees Rensen 
Onderdeel: Visie en beleid ESA’s en ECB 
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Cees Rensen – macro-econoom van huis uit –  is dé financieel recht expert van Nederland. 
Hij is mede- architect van de effectenwetgeving en heeft na zijn ministerie van Financiën tijd 
het beleid van de AFM mede bepaalt en is nu in zijn functie van senior policy advisor bij DNB 
de sparring partner van zijn DNB collega’s op alle terreinen van integriteit tot bankentoezicht. 
Cees reflecteert ook op het werk van zijn collega’s.  
 
Hij staat bekend als inhoudelijk stoorzender en hij houdt van de zelfbewuste explain bankier/ 
verzekeraar in plaats van de slaafse comply bankier/ verzekeraar. 
 
Mede gezien zijn achtergrond is Cees Rensen als geen ander in staat om een goed 
overzicht te bieden van de Europese en Nederlandse toezichtsregelgeving. Hij dringt door tot 
de essentie van bankieren en verzekeren en vraagt zich af of de bigtechs van deze wereld 
zoals Apple, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Alibaba en Tencent inderdaad een 
bedreiging vormen voor banken en verzekeraars zoals zo vaak wordt beweerd. Past 
kredietverlening en het verzorgen van het betalingsverkeer in hun verdienmodel? 
 
Cees is een aansprekend kerndocent van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. 
Zijn gave om ook zelf te reflecteren wordt als verrijkend en vernieuwend ervaren.  
Cees Rensen zou graag met u in discussie willen gaan. Want hoe krijg je een bank of 
verzekeraar zo ver dat hij of zij de door de politiek (wetgever) opgelegde normen als de hare 
gaat beschouwen. Een  bank resp. een verzekeraar moet solide en integer zijn en dat moet 
zij resp. hij toch ook zelf willen! 
  
Ook schenkt Cees Rensen graag aandacht aan het integriteitsrisicomanagement (SIRA). 
Betekent SIRA dat een klein beetje integer mag? 
 
En wat zou volgens hem de taak moeten zijn van compliance en risk en hoe is de relatie tot 
de audit? 
 
De zoektocht naar elkaars gedeelde waarden van toezichthouders en onder toezicht 
gestelden is de rode draad in de bijdrage die Cees biedt voor de CIRA. 
 
 

Docent: Brenda Kramer 
Onderdeel: Verplichtingen, kansen en mogelijkheden 
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Brenda Kramer is Senior Adviseur Verantwoord beleggen bij PGGM. Sinds 2019 is zij ook 

namens de Nederlandse pensioenfondsen lid van het Europese Platform on Sustainable 

Finance. Naast de ontwikkeling van de Europese taxonomie voor duurzame economische 

activiteiten adviseert dit Platform de Europese Commissie ook over andere nieuwe 

wetgeving zoals bijvoorbeeld de Europese Green Bond en de nieuwe rapportage regels 

rondom duurzaamheid. Brenda is sinds het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van 

de taxonomie. Haar inzet op het gebied van sustainable finance zorgde er in 2021 voor dat 

zij zowel in Nederland en wereldwijd in de top50 van invloedrijke vrouwen op het gebied van 

duurzame financiering stond.  

Brenda is als geen ander thuis is de ontwikkelingen rondom het verduurzamen van de 

financiële sector. Door haar achtergrond in de nationale en Europese politiek kan zij op een 

toegankelijke manier inzicht geven in de politiek-economische ontwikkelingen rondom 

sustainable finance.  Zij verbind graag de brede ontwikkelingen op politiek en economisch 

niveau met concrete acties voor het verduurzamen van financiële producten. Vanuit haar 

overtuiging dat de inzet van geld het verschil kan maken in de uitdagingen waarvoor we 

staan. Iedereen in kan een verschil maken in de beweging richting een duurzame economie.  

Het onderwerp sustainable finance is bij uitstek discipline overschrijdend en daarmee voor tal 

van functies belangrijk en interessant.  In haar college gaat Brenda in op de laatste 

ontwikkelingen en blikt vooruit op de verwachtingen voor de komende jaren.  Ze zal naast de 

nieuwe verplichtingen ook ingaan op kansen die de nieuwe regelgeving met zich meebrengt. 

Met name over de kansen en mogelijkheden gaat zij tijdens het college graag met u in 

gesprek.  

 
 

Bijeenkomst 4  
 
Praktijkopdracht 
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- Wat zijn volgens u de belangrijkste ontwikkelingen in het risicomanagement en waar 
staat u binnen die ontwikkelingen? Hoe integreert u nieuwe risico’s zoals 
duurzaamheidsrisico’s in uw organisatie? Motiveer uw antwoord. 

 
Let op: maak bij de uitwerking van de opdracht gebruik van deze handleiding . 
 
NB:  
Graag uiterlijk 1 week voordat de desbetreffende bijeenkomst wordt gehouden de 
uitwerking van uw opdracht mailen naar  
r.j.schotsman@uva.nl 
i.e.vlaardingerbroek@uva.nl 
 
 
 
Ontwikkelingen in het Risicomanagement 
De ontwikkelingen in het vakgebied in het algemeen en specifiek de ontwikkelingen in het 
risicomanagement bij banken vanuit het Basel kader (dat in de ontwikkeling in lijn ligt met 
Solvency voor verzekeraars en IORP II voor pensioenfondsen) staan in deze bijeenkomst 
centraal.  
Vraagstukken die worden behandeld zijn: 

- Waar zit de kracht van het risicomanagement?  

- Risico’s versus onzekerheid 

- Hoe is het vakgebied ontstaan en hoe werd en wordt het beoefend? 

- Welke trends zien we? 

- Waar staat u binnen het vakgebied? 

- Welke type riskmanager hebben we straks nodig? 
 
 
Docenten en onderdelen 

- dr. V. (Vijay) Gangadin MBA CRO, Partner AethiQs (2 uur) 
Algemene ontwikkelingen in het Risicomanagement 

- R. (Rik) van de Weerthof MA MSc BBA (UvA docent Risk, en manager Risk Analysis 
NN Bank) (2 uur) 
Ontwikkelingen in het Risicomanagement toegespitst op financiele instellingen 

- Prof. Bart van den Hurk (Deltares en VU) (2 uur) 
Klimaatverandering en impact voor financiële ondernemingen 

 
 

Docent: Vijay Gangadin 
Onderdeel: Algemene ontwikkelingen in het Risicomanagement 
 

mailto:r.j.schotsman@uva.nl
mailto:i.e.vlaardingerbroek@uva.nl
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Dr. Vijay Gangadin MBA CRO is Partner en Boardroom Advisor. Hiernaast is hij chairman 
van diverse risicomanagement instituten, ass.professor aan diverse universiteiten en 
business school, in binnen- en buitenland. Hij is een veel gevraagde spreker op studiedagen 
voor Raden van Bestuur en Commissarissen en congressen.   
 
Hij beweegt zich op het snijvlak van strategische- en risicomanagementvraagstukken en is 
gepromoveerd op het onderwerp Risk Management - Risk Appetite in Amerika (Los Angles). 
Hij volgde hiervoor o.a. een MBA in de UK. 
 
Vijay ziet risicomanagement als een studie in ontwikkeling. Lange tijd was risicomanagement 
van financiële aard, binnen de financiële sector. Het was een dominante invulling voor 
risicomanagement en vaak belegd bij de CFO. Door alle ontwikkelingen in het vak en de 
relevantie, zien we de opkomst van de CRO en/of CFRO. Het is en wordt steeds meer een 
op zichzelf staande functie, met de aandacht voor het brede risicobegrip – niet alleen de 
financiële- maar juist ook de niet financiële risico’s. 
 
Vijay reflecteert graag met bestuurders, vanuit hun eigen besef en eigen 
verantwoordelijkheid, om op een andere manier naar risicomanagement te kijken met de 
nadruk op waardecreatie en organisatie legitimiteit. Hij licht toe dat men nog steeds probeert 
onzekerheden in cijfers te vertalen en op basis van modellen besluiten te nemen. Zo komt 
men tot een rationeel proces van besluitvorming. Maar is deze denk- en werkwijze ook voor 
de toekomst duurzaam? De toekomst is volgens Vijay meer voorbehouden aan zelf 
reflecterende en zelf verbeterende organisaties. Hij zoekt het in Holistisch Risk Management. 
Belangrijke aandachtsgebieden zijn de drie-eenheid: Risk Attitude & Risk Appetite & Risk 
Toleranties en het Strategisch Risk Management voor bestuurders. Een strategische manier 
van denken, waarbij samenhang wordt gecreëerd met wat er al is binnen een organisatie. 
Het samenbrengen van richting en verrichting, het operationaliseren van de strategie naar de 
operatie, waarbij risicomanagement een cruciale  rol speelt in het integrale denken en 
handelen. 
 
Veel banken en verzekeraars zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Risicomanagement  
is een domein bij uitstek dat waarde creëert in deze strategische zoektocht. Het brengt 
inzichten en grondhoudingen van bestuurders bij elkaar, die de besluitvorming beïnvloeden. 
Hiermee zou risicomanagement prominenter op de bestuurdersagenda moeten staan. Het 
moet dan niet in silo’s beoefend worden. Vijay belicht hoe juist nú holistisch 
risicomanagement, bestuurders kan ondersteunen en licht dat toe met praktijkvoorbeelden. 
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Wenst u antwoord te hebben op de vraag hoe strategisch management, risicomanagement 
en performance management elkaar écht aanvullen in besluitvormingsprocessen? Dan gaat 
hij graag met u in dialoog. 
 
 
 

Docent: Rik van de Weerthof 
Onderdeel: Ontwikkelingen in het Risicomanagement toegespitst op financiële 
instellingen 
 

 
 
 
Rik van de Weerthof MA MSc BBA is UvA kerndocent Risk voor de CIRA en voor de 
Bankiersopleiding  van de ABV en manager Risk Analysis van NN Bank.  
 
Rik kent als geen ander het hart van het bankbedrijf. Hij was manager Credit Risk bij ING en 
hoofd Riskmanagement & Compliance bij de credit cards divisie van deze bank. Voordat hij 
de overstap maakte naar NN Bank was hij hoofd Financial Risk Modelling & Analytics bij 
Westland Utrecht Bank. 
 
Rik is in staat om ingewikkelde Risk en Basel materie op begrijpelijke wijze uit te leggen aan 
een brede doelgroep.  
 
 

Docent: prof. Bart van den Hurk 
Onderdeel: Klimaatverandering en impact voor financiële ondernemingen 
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Prof Bart van den Hurk is an expert in the field of weather and climate information. Prior to 
his affiliation to Deltares he spent ~23 years at the Dutch Meteorological Institute, working on 
climate change scenarios, land-atmosphere interaction, and leading a research team on 
weather and climate modelling. He has been engaged in many activities in which complex 
climate information was aggregated and tailored to societal sectors and problems yet 
remaining engaged in the physical modelling of weather and climate phenomena in complex 
numerical models. He is Professor in the field of Interaction between Climate and the Socio-
ecological system at VU University Amsterdam, and Lead Author of the 6th Assessment 
report of IPCC. He coordinated European research projects on soil moisture data 
assimilation, climate services for the water sector, and effects of global climate features on 
European socio-economical impacts. He joined international expert teams on land-
atmosphere interaction, on the development of storylines to communicate climate change 
information, the analysis of compound events, and the application of forecast based 
financing of preventive disaster relief measures in developing countries. He has a large 
national and international scientific and public network and has had frequent media 
performances on climate and extreme weather topics. 
 
 

Bijeenkomst 5  
 
Praktijkopdracht 

- Hoe om te gaan met verschillende rollen als bedrijfsjurist – compliance officer – 

onderzoeker – vertrouwenspersoon – rapporteur. Rollen die lang niet altijd bij een en 

dezelfde persoon thuishoren. 

- Hoe stap voor stap verbeteringen door te voeren, jaar in jaar uit? 

- Hoe krijg je anderen in beweging? 

 
NB:  
Graag uiterlijk 1 week voordat de desbetreffende bijeenkomst wordt gehouden de 
uitwerking van uw opdracht mailen naar  
r.j.schotsman@uva.nl 
i.e.vlaardingerbroek@uva.nl 
 

mailto:r.j.schotsman@uva.nl
mailto:i.e.vlaardingerbroek@uva.nl
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De bijeenkomst belicht de impact en effectiviteit voor de compliance professional: rollen en 

best practices. 

 

Docent: Roland Notermans, De Compliance Academie 
 

 
 
 
 
 

Bijeenkomst 6 
 
Praktijkopdracht 

- Wat is de impact van de in deze opleiding tot nu toe besproken veranderingen voor u 
persoonlijk en voor bestuurders en commissarissen/ toezichthouders? Noem daarbij 
4 aanbevelingen voor de eerste lijn en 4 aanbevelingen voor de tweede lijn die bij 
opvolgen er voor zorgen dat beter tussen de lijnen wordt samengewerkt. 

- Hoe komt het dat er nog steeds een grote kloof is tussen enerzijds Business en 
anderzijds Risk/ Compliance ondanks de vele ook door u gevolgde 
leiderschapstrainingen?  

 
Let op: maak bij de uitwerking van de opdracht gebruik van deze handleiding . 
 
NB:  
Graag uiterlijk 1 week voordat de desbetreffende bijeenkomst wordt gehouden de 
uitwerking van uw opdracht mailen naar  
r.j.schotsman@uva.nl 
i.e.vlaardingerbroek@uva.nl 

mailto:r.j.schotsman@uva.nl
mailto:i.e.vlaardingerbroek@uva.nl
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Impact voor sleutelfunctionarissen, de commissaris en de bestuurder 
In de laatste bijeenkomst van deze module belichten we wat de impact is van al die 
veranderingen voor u persoonlijk en voor bestuurders en commissarissen/ toezichthouders 
en de samenhang tussen de financiële en niet-financiële risico’s. 
 
De nadruk zou gelegd kunnen worden op vakmanschap, de nadruk op het zelfbewuste 
explain (in plaats van het slaafse comply) en op de maatschappelijke (poortwachters)rol van 
financiele instellingen die juist door technologische ontwikkelingen waaronder de handel in 
bitcoins sterker zal worden.. We willen leiders van de toekomst die niet alleen de technische 
maar ook de ethische kant belichten. Wat is je doel?, welke cultuur hoort hierbij?, hoe kom je 
tot een goed samengesteld team? 
Organisaties zoeken integrated risk advisors die: 

- niet incident gedreven zijn maar forward thinking 

- niet in zwart/wit denken (alleen wel als het er op aankomt) maar in duizenden grijs 
tinten 

- niet lineair denken maar in paradoxen en dilemma's 

- niet in problemen denken maar in oplossingen 

- niet risico’s zien als bedreigingen maar risico's als kansen 

- niet silo's en de diepte in maar verbreden 

- niet een nerd zijn maar iemand die goed kan communiceren en zich kan inleven in de 
wereld van bestuurders 

- niet spelen op macht maar op gezag 

- niet technocratisch zijn maar gevoel voor maatschappelijke verhoudingen hebben 

- niet we klaren een klus maar we zijn trots op onze professie 

- niet puur controleren maar ook adviseren 

- niet uitgaan van een negatief mensbeeld maar van een positief mensbeeld 

- niet procesgedreven maar richten op vakmanschap 

- niet slaafs comply maar zelfbewust explain 

- niet schuw maar zelfbewust 
 
 
Docenten en onderdelen 

-  dr. V. (Vijay) Gangadin MBA CRO, Partner AethiQs (2 uur) 
Impact voor sleutelfunctionarissen I 

- mr. P. (Peter) Roelofs RBA (manager Compliance ING Bank Nederland en UvA 
kerndocent) (2 uur) 
Impact voor sleutelfunctionarissen II  

- drs. B. (Berend) Dinkla (directeur Compliance Intertrust) (1 uur) 
Impact voor de organisatie 

 
Gastdocenten en onderdelen 

- J. (Jan) van den Berg MBA MD (voorzitter RvC Achmea) (1 uur) 
Impact voor een commissaris 
 

 

 
 
Docent: Vijay Gangadin 
Onderdeel: Impact voor sleutelfunctionarissen I 
 



Handleiding Registeropleiding Certified Integrated Risk Advisor  (CIRA ®) 
 

© UvA Academie  2022                                                                  27 
  

 

 
 
Dr. Vijay Gangadin MBA CRO is Partner en Boardroom Advisor. Hiernaast is hij chairman 
van diverse risicomanagement instituten, ass.professor aan diverse universiteiten en 
business school, in binnen- en buitenland. Hij is een veel gevraagde spreker op studiedagen 
voor Raden van Bestuur en Commissarissen en congressen.   
 
Hij beweegt zich op het snijvlak van strategische- en risicomanagementvraagstukken en is 
gepromoveerd op het onderwerp Risk Management - Risk Appetite in Amerika (Los Angles). 
Hij volgde hiervoor o.a. een MBA in de UK. 
 
Vijay ziet risicomanagement als een studie in ontwikkeling. Lange tijd was risicomanagement 
van financiële aard, binnen de financiële sector. Het was een dominante invulling voor 
risicomanagement en vaak belegd bij de CFO. Door alle ontwikkelingen in het vak en de 
relevantie, zien we de opkomst van de CRO en/of CFRO. Het is en wordt steeds meer een 
op zichzelf staande functie, met de aandacht voor het brede risicobegrip – niet alleen de 
financiële- maar juist ook de niet financiële risico’s. 
 
Vijay reflecteert graag met bestuurders, vanuit hun eigen besef en eigen 
verantwoordelijkheid, om op een andere manier naar risicomanagement te kijken met de 
nadruk op waardecreatie en organisatie legitimiteit. Hij licht toe dat men nog steeds probeert 
onzekerheden in cijfers te vertalen en op basis van modellen besluiten te nemen. Zo komt 
men tot een rationeel proces van besluitvorming. Maar is deze denk- en werkwijze ook voor 
de toekomst duurzaam? De toekomst is volgens Vijay meer voorbehouden aan zelf 
reflecterende en zelf verbeterende organisaties. Hij zoekt het in Holistisch Risk Management. 
Belangrijke aandachtsgebieden zijn de drie-eenheid: Risk Attitude & Risk Appetite & Risk 
Toleranties en het Strategisch Risk Management voor bestuurders. Een strategische manier 
van denken, waarbij samenhang wordt gecreëerd met wat er al is binnen een organisatie. 
Het samenbrengen van richting en verrichting, het operationaliseren van de strategie naar de 
operatie, waarbij risicomanagement een cruciale  rol speelt in het integrale denken en 
handelen. 
 
Veel banken en verzekeraars zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Risicomanagement  
is een domein bij uitstek dat waarde creëert in deze strategische zoektocht. Het brengt 
inzichten en grondhoudingen van bestuurders bij elkaar, die de besluitvorming beïnvloeden. 
Hiermee zou risicomanagement prominenter op de bestuurdersagenda moeten staan. Het 
moet dan niet in silo’s beoefend worden. Vijay belicht hoe juist nú holistisch 
risicomanagement, bestuurders kan ondersteunen en licht dat toe met praktijkvoorbeelden. 
Wenst u antwoord te hebben op de vraag hoe strategisch management, risicomanagement 
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en performance management elkaar écht aanvullen in besluitvormingsprocessen? Dan gaat 
hij graag met u in dialoog. 
 
 

Docent: Peter Roelofs 
Onderdeel: Impact voor sleutelfunctionarissen II 
 

 
 
Peter Roelofs – fiscalist van huis uit en ingeschreven in het register van beleggings- en 
financieel analist – is een professional met veel ervaring binnen de financiële dienstverlening 
en in het bijzonder op het terrein van productmanagement, commercie en 
risicomanagement. Een teamspeler met projectmanagement, verandermanagement en 
management ervaring.  
Peter benadrukt het onderscheidend element van CIRA ten opzichte van andere Risk 
opleidingen. Het onderscheidend element is gelegen in de grote aandacht voor de omgeving 
en de impact van de omgeving in het bijzonder de impact van de veranderingen in wet- en 
regelgeving, IT en klantvoorkeuren op   

- de financiële sector; 

- de eerste en tweede lijn; 

- het team waarin de deelnemer werkt; en  

- de deelnemer persoonlijk. 
 
In zijn huidige functie als manager compliance retail van ING heeft hij 

- Mede bepaald en ontwikkeld Compliance binnen ING Groep  

- Het Compliance Framework binnen ING Retail neergezet (ING Bank, Postbank en 
RVS) geïmplementeerd, en vervolgens verder aangepast aan ontwikkelingen in de 
markt  

- Bijgedragen aan beleids- en opinievorming over Compliance en implementatie binnen 
de business  

- De scope en doelstellingen van de Compliance Programma’s samen met business 
bepaald  

https://www.linkedin.com/company/2594164/
https://www.linkedin.com/company/2594164/
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- Quality Assurance rol vervuld bij implementatie (nieuw) wet- en regelgeving, zoals 
WFD, WFT,MIFID, WBP, FEC/CDD 

- Een kennis- en expertisecentre opgericht. In dit centrum staat centraal de risico’s en 
kansen die voortvloeien uit de retaildienstverlening 

- Leidinggegeven aan sterke groei en ontwikkeling van de afdeling Compliance 

- De contacten met externe toezichthouders gecoördineerd 

- Invulling en uitwerking gegeven aan het Klant Belang Centraal beleid binnen ING. 
 
Peter deelt graag met u zijn ervaringen en ideeën over het richten, inrichten en verrichten 
van de tweede lijn functies en hoe je kan komen tot een effectieve samenwerking tussen de 
three lines of defence.  
 
Hij benadrukt de context waarbinnen financieel dienstverleners hun werk verrichten. Tot de 
jaren 90 was de kantoordirecteur van een bank de spil. Daarna de marketeer en nu de IT-er. 
IT is voorkant geworden (was altijd achterkant). De bankwereld is gedraaid. Maar juist als je 
'in the lead' bent, moet je het bankvak begrijpen aldus Peter Roelofs. Het uitsluitend 
beoefenen van het vak 'marketing' was destijds te beperkt toen marketeers bij banken 'in the 
lead' waren. Thans is het uitsluitend beoefenen van het vak 'FinTech' te beperkt nu ITers bij 
banken 'in the lead' zijn. Zeker FinTech is heel sexy en spannend maar het is FinTech 
binnen het bankvak om ongelukken te voorkomen. Bij de FinTecher/ ITer moet voor Peter 
Roelofs de bereidheid zijn om het bankvak te bestuderen en te beoefenen.  
Peter Roelofs is de mede architect van de CIRA en UvA kerndocent en uit dien hoofde zal hij 
samen met de andere kerndocenten u feedback geven op de door u te maken 
praktijkopdrachten. 

 
Docent: Berend Dinkla 
Onderdeel: Impact voor de organisatie I 
 

 

Berend Dinkla MBA is Director Compliance & Risk Management van Pan-Invest BV, 
voorzitter Toezichtsraad ABN AMRO Groenbank, kerndocent UvA Academie voor Bank en 
Verzekeringen  en lid RvC van EMS. 
. 
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Vanuit de ontwikkelingen die zich afspelen in de bedrijfstak wil hij graag met u in discussie 
over de impact hiervan voor de eerste en tweede lijn van een financiële onderneming en met 
name de inrichting van de organisatie. Is Agile het antwoord?  
 
Ontwikkelingen die zich afspelen in de bedrijfstak zijn onder andere: 

- Het Three Lines of Defense model evolueert mee met maatschappelijke 
ontwikkelingen. Zo adviseert Compliance eerder in het proces. Verder maakt de first 
line steeds meer gebruik van automated controls (data analytics).  

- Tussen de risk functies – Legal, Risk (operationeel risico management) en 
Compliance - vervagen de grenzen. 

- De focus verschuift van risico’s in het verleden naar risico’s in het heden en in de 
toekomst. 

- Het vertrekpunt wordt: ‘Risico’s zijn kansen en aan kansen ‘kleven’ risico’s’.  

- We gaan naar: ‘minder management en meer ondernemerschap’.  

- Het uitgangspunt wordt ‘Thinking Forward’ met een externe focus (vooruit) kijken naar 
sociale trends en issues, hierbij rekening houdend met stakeholders en maatschappij. 

- Elkaar verstaan en begrijpen wordt steeds belangrijker om te komen tot een 
effectieve samenwerking tussen tweede lijn sleutelfunctionarissen en tussen tweede 
lijn en eerste lijn bestuurders en managers. 

- Er is steeds meer aandacht voor:  
- risk beheersing modellen en risk Framework; 
- het transformeren van data naar informatie (met gebruik van kwantitatieve   

            methoden en statistiek) en van informatie naar aanbevelingen; 
            - de toepassing van relevante wet en regelgeving gerelateerd aan de activiteiten dat     
            wil zeggen aan de producten, diensten en processen en strategie van de   
            desbetreffende onderneming; 
            - de impact van de omgeving (zowel juridisch, sociaal, politiek, maatschappelijk als   
           technologisch) op de financiële onderneming; 
           - het verander, project en innovatie management; en  
           - integriteit als wereldwijd en multi-interpretabel begrip.  

- Vooruit kijken (naar sociale trends en issues) komt in de plaats van terug kijken (naar 
incidenten). Real time komt in de plaats van backwards testing.  

 
Met Agile zou men kunnen inspelen op deze ontwikkelingen. 
Maar Agile tussen de lijnen en binnen de lijnen van een financiële onderneming – hoe wordt 
dat uitgewerkt?  
Vraag je ook van 2e lijn functionarissen vakmanschap en zo ja hoe vul je vakmanschap in? 
Wordt Agile alleen met de mond beleden of denken mensen ook echt Agile? 
 
En…..Hoe voorkom je een tweede Houston? 

- Hoe voorkom je met andere woorden onvoldoende aandacht en belangstelling van 
Business en bestuurders om te voldoen aan toezichtswetgeving? 

- Hoe voorkom je onvoldoende samenwerking tussen de three lines of defense door 
silodenken, onvoldoende besef voor het geheel, verzuiling en geen eigenaarschap 
voor het gehele proces? 

 
Vanuit zijn expertise wil Berend Dinkla graag u deze vraagstukken verkennen.  
 

 
 
 
Docent: Jan van den Berg 
Onderdeel: Impact voor een commissaris 
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Jan van den Berg (53) – van huis uit arts en bedrijfskundige – is sinds 2018 commissaris bij 
Achmea en sinds 2021 voorzitter RvC Achmea. Jan van den Berg heeft gewerkt bij 
Nationale-Nederlanden en AXA (CEO). Van 2007 tot 2017 is hij werkzaam geweest in Azië, 
laatstelijk als President Asia bij Prudential Financial, waaraan hij nu nog verbonden is als 
Senior Advisor. 
Jan van den Berg is tevens voorzitter van het CDA in Amsterdam. 
 
In de 10 jaar dat Jan in Azië was is Nederland door de financiële crisis volledig veranderd.  

- Hoe kijkt hij naar deze ontwikkelingen als ‘buitenstaander’?  
- Wat kunnen we leren van zijn ervaringen uit Azië?  
- Hoe kijkt hij naar de verdienmodellen van banken en verzekeraars in Nederland?  
- Wat is voor hem de impact van alle veranderingen voor zijn rol als commissaris?  
- Wat verwacht hij van de tweede lijn en wat is voor hem de toegevoegde waarde van 

een sleutelfunctionaris die de rol op zich neemt van integrated risk advisor? 
 
Jan van den Berg wil graag zijn visie en inzichten met u delen. 
 
 
 
 

Bijeenkomst  7  
 
Praktijkopdracht 

- Welke activiteiten verricht uw organisatie en hoe vinden die activiteiten hun weerslag 
op de balans van uw organisatie? 
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- Formuleer de risk appetite voor uw organisatie en vertaal die door naar risico-
tolerantielimieten. Motiveer uw antwoord. Hoe komt u tot deze risk appetite en 
limieten? 

- Waar staat voor u risico attitude en risicobereidheid voor? 
 
Let op: maak bij de uitwerking van de opdracht gebruik van deze handleiding. 
 
NB:  
Graag uiterlijk 1 week voordat de desbetreffende bijeenkomst wordt gehouden de 
uitwerking van uw opdracht mailen naar  
r.j.schotsman@uva.nl 
i.e.vlaardingerbroek@uva.nl 
 
Risicomanagement framework en het formuleren van de risk appetite en het 
doorvertalen naar risicotolerantielimieten 
Aan de orde komen de belangrijkste onderdelen van het framework, te weten  

- het identificeren en beoordelen van risico’s; en  

- het mitigeren/ beheersen en monitoren van risico’s. 
 
De volgende onderwerpen worden behandeld: 

- De wereld achter de (balans) cijfers van uw instelling; 

- Vaststellen Risk Appetite; 

- Het essentiële onderscheid tussen risico attitude en risicobereidheid 

- Risk drivers; 

- Scenario analyses. 

- Bestuurders zijn niet altijd te bewegen zijn om niet financiële risico's mee te nemen in 
de besluitvorming. Niet financiële risico's zijn eigenlijk uitgestelde financiële risico's. 
Dus kan de strekking zijn: waarom nu al acteren? we wachten wel af tot het risico 
zich in euro's manifesteert. Maar je kan nu al voorsorteren en laten zien dat je 
bijvoorbeeld EUR 50 mln. verliest op verkeerde perceptie of slechte reputatie en dus 
klantverlies in de toekomst. Hoe krijg je het bestuur zo ver dat zij inzien om nu al niet 
financiële risico's mee te nemen? 

Op grond van de richtsnoeren voor het Governance systeem van Europese toezichthouders 
op financiële markten en ondernemingen en gelet op de Nederlandse Corporate Governance 
Code 2016, en voor de pensioenfondsen de Code voor Pensioenfondsen geeft het bestuur 
invulling aan de risk appetite en vertaalt die door in risicotolerantielimieten voor zowel als de 
financiële als de niet-financiële risico’s en de inrichting van het risicomanagement.  
De risk appetite is verreweg het belangrijkste onderdeel van het risicomanagement en is 
onderdeel van de ondernemingsstrategie. Echter tot nu toe wordt dit onderwerp slechts 
'aangeraakt’ door universiteiten en business schools zonder dat er grote aandacht is voor het 
definiëren of formuleren van de risk appetite en het doorvertalen van de risk appetite op 
operationeel niveau in een turbulente omgeving. Dat wordt als een groot gemis ervaren. Zo 
merkte DNB op in haar document Governance van het risicomanagement dat: ‘Veel 
verzekeraars hebben voor de financiële, eenvoudig te kwantificeren risicogebieden de 
risicobereidheid gedefinieerd en doorvertaald in risicotoleranties op operationeel niveau. 
Voor niet-financiële risicogebieden, zoals operationeel risico of reputatierisico, wordt dit vaak 
achterwege gelaten, omdat deze moeilijk te kwantificeren zijn. Ook voor deze risicogebieden 
is het goed mogelijk om de risicobereidheid te definiëren. Voor reputatierisico kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan “Maximaal 1 keer per jaar een negatieve publicatie over de 
verzekeraar in een landelijk dagblad” of voor operationeel risico “Maximaal 1 keer per 5 jaar 
een uitval van het ICT kernsysteem van maximaal 24 uur”’. 
 
In deze bijeenkomst staan de volgende vraagstukken centraal: 

mailto:r.j.schotsman@uva.nl
mailto:i.e.vlaardingerbroek@uva.nl
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- Wat zijn aandachtspunten bij het formuleren van de risk appetite in een turbulente 

omgeving? 

- Welke risk appetite past bij u en bij uw instelling? 

- Wat zijn aandachtspunten bij de doorvertaling van de risk appetite op operationeel 

niveau?  

Docenten en onderdelen 
- R. (Rik) van de Weerthof MA MSc BBA (UvA docent Risk, en manager Risk Analysis 

NN Bank) (2 uur) 
Framework, risk appetite en limieten  

- dr. V. (Vijay) Gangadin MBA, Founding Partner en Boardroom Advisor Confidenter, 
Partner AethiQs (2 uur) 
Risk appetite 
 

Gastdocent 

- S. (Sjoerd) Rennings CIRA (senior operationel risk manager Achmea) (1 uur) 
Strategische Risk Assessment 

 

 
Docent: Rik van de Weerthof 
Onderdeel: Framework, risk appetite en limieten 
 

 
 
 
Rik van de Weerthof MA MSc BBA is UvA kerndocent Risk voor de CIRA en voor de 
Bankiersopleiding  van de ABV en manager Risk Analysis van NN Bank.  
 
Rik kent als geen ander het hart van het bankbedrijf. Hij was manager Credit Risk bij ING en 
hoofd Riskmanagement & Compliance bij de credit cards divisie van deze bank. Voordat hij 
de overstap maakte naar NN Bank was hij hoofd Financial Risk Modelling & Analytics bij 
Westland Utrecht Bank. 
 
Rik is in staat om ingewikkelde Risk en Basel materie op begrijpelijke en spannende wijze uit 
te leggen aan een brede doelgroep.  
 
Zijn stelling is: Managing Risk is Managing the Future.  
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Rik onderscheidt zich en benadrukt ook in zijn Risicomanagement framework dat je niet 
alleen inside-out moet kijken maar ook outside-in. Rik is de grondlegger van de CIRA. Hij 
merkt op dat de eerste lijn binnen een bank of verzekeraar integraal moet denken waarmee 
hij bedoelt de integrale risicoanalyse waarbij alle risico’s worden meegenomen in de 
besluitvorming en dus niet alleen denken aan bijvoorbeeld het kredietrisico waarbij je voorbij 
gaat aan andere risico soorten. 
De tweede lijn binnen een bank of verzekeraar zal wel steeds over specialisaties moeten 
beschikken zoals een over een afdeling kredietrisico of een afdeling marktrisico. Om beide 
werelden te verbinden ziet hij voor die tweede lijn functionaris die daartoe bereid en in staat 
is een rol weggelegd als integrated risk advisor.  
 
‘Outside-in’ denken is belangrijk omdat volgens Rik van de Weerthof huidige risk opleidingen 
wel heel erg gericht zijn op de techniek en de instrumenten om risico’s te meten en te 
beheersen.  
Maar ook ‘inside-out’ gebeurt eigenlijk veel te weinig aldus Rik en betekent voor hem 
vertrekken vanuit de bankbalans (of balans van een verzekeraar). 
Rik van de Weerthof komt daarmee tot het volgende Risicomanagement framework dat hij 
centraal stelt tijdens zijn bijeenkomsten van CIRA.  
 
In schema: 

 
Gezien dit raamwerk is zijn vertrekpunt de bestaande bancaire (of verzekerings) activiteiten 
en de bankbalans (balans van een verzekeraar) (zie in het schema B/S P&L onderdeel 1).  
 
Centraal staat hier het volgende risicomanagement vraagstuk:  
‘Hoe beheers ik de huidige organisatie gegeven de bestaande bancaire activiteiten?’ 
De vragen die in dit verband allereerst behandeld worden zijn: 
- Welke activiteiten verricht mijn bank en hoe vinden die activiteiten hun weerslag op haar 
balans?; en  
- Wat zijn de kenmerken van de op de balans voorkomende financiële instrumenten? 
 
Het tweede risicomanagement vraagstuk dat Rik van de Weerthof behandelt luidt: 
‘Hoe waarborg ik dat de toekomstige balans in lijn ligt met de strategie en risk appetite van 
mijn bank?’ 
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In objective setting (zie het schema onderdeel 2) worden in dit verband allereerst de 
volgende vragen behandeld: 
- Wat is de strategie van mijn bank gegeven de markt- en wetgevingsontwikkelingen en 
verder de politieke en IT ontwikkelingen?; 
- Waar willen we naar toe?;  
- Welke toekomstige activiteiten willen wij verrichten?; en 
- Wat wordt onze risk appetite? 
 
Vervolgens zoomt Rik in op risk drivers, event analyses en defining risks  (zie het schema 
onderdelen 3 en 4). 
Immers: 
- Wat kan in de weg staan om onze strategie te realiseren?; 
- Welke risico’s zijn te onderkennen?;  
- Welke integriteitswaarden streven wij als organisatie na?  
- Welke scenario analyses hanteren wij?; en 
- Hoe zien onze herstelplannen er uit? 
 
Qualitative and Quantitative Techniques (zie schema onderdeel 5) komen daarna aan bod 
met aandacht voor de volgende vraagstukken: 
- Wat is de omvang van de risico’s; en  
- Welke risico’s zijn verbonden aan het gebruik van modellen? 
- Introduceren we niet nieuwe risico’s als we allen op dezelfde wijze kijken naar 
risicomanagement met de nadruk op individuele optimalisatie en micro economie? Probleem 
is dat we dan met zijn allen allemaal hetzelfde doen, daardoor de werkelijkheid veranderen 
en nieuwe risico’s introduceren. De risico’s van collectief elke keer dezelfde kant opsturen 
zijn groot. “Emerging risk management” vanuit dit perspectief dus – Macro-economsich 
risicomanagement. 
  
Vervolgens neemt Rik van de Weerthof de Governance and organisation onder de loep (zie 
schema onderdeel 6). 
Immers: 
- Hoe richt ik het risicomanagement in?; 
- Hoe is de relatie tot compliance? 
- Hoe geef ik uitwerking aan de PARP?; en 
- Hoe geef ik aandacht aan cultuur en gedrag? 
 
Tenslotte belicht hij in dit proces de Internal and External monitoring (zie schema onderdeel 
7). 
- Hoe monitoren wij?; en 
- Hoe monitort DNB en ECB met behulp van het ICAAP, ILAAP en Supervisory Review 
Evaluation proces?, 
zijn hier de te behandelen vraagstukken. 
 
 

Docent: Vijay Gangadin 
Onderdeel: Algemene ontwikkelingen in het Risicomanagement  
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Dr. Vijay Gangadin MBA CRO is Partner en Boardroom Advisor. Hiernaast is hij chairman 
van diverse risicomanagement instituten, ass.professor aan diverse universiteiten en 
business school, in binnen- en buitenland. Hij is een veel gevraagde spreker op studiedagen 
voor Raden van Bestuur en Commissarissen en congressen.   
 
Hij beweegt zich op het snijvlak van strategische- en risicomanagementvraagstukken en is 
gepromoveerd op het onderwerp Risk Management - Risk Appetite in Amerika (Los Angles). 
Hij volgde hiervoor o.a. een MBA in de UK. 
 
Vijay ziet risicomanagement als een studie in ontwikkeling. Lange tijd was risicomanagement 
van financiële aard, binnen de financiële sector. Het was een dominante invulling voor 
risicomanagement en vaak belegd bij de CFO. Door alle ontwikkelingen in het vak en de 
relevantie, zien we de opkomst van de CRO en/of CFRO. Het is en wordt steeds meer een 
op zichzelf staande functie, met de aandacht voor het brede risicobegrip – niet alleen de 
financiële- maar juist ook de niet financiële risico’s. 
 
Vijay reflecteert graag met bestuurders, vanuit hun eigen besef en eigen 
verantwoordelijkheid, om op een andere manier naar risicomanagement te kijken met de 
nadruk op waardecreatie en organisatie legitimiteit. Hij licht toe dat men nog steeds probeert 
onzekerheden in cijfers te vertalen en op basis van modellen besluiten te nemen. Zo komt 
men tot een rationeel proces van besluitvorming. Maar is deze denk- en werkwijze ook voor 
de toekomst duurzaam? De toekomst is volgens Vijay meer voorbehouden aan zelf 
reflecterende en zelf verbeterende organisaties. Hij zoekt het in Holistisch Risk Management. 
Belangrijke aandachtsgebieden zijn de drie-eenheid: Risk Attitude & Risk Appetite & Risk 
Toleranties en het Strategisch Risk Management voor bestuurders. Een strategische manier 
van denken, waarbij samenhang wordt gecreëerd met wat er al is binnen een organisatie. 
Het samenbrengen van richting en verrichting, het operationaliseren van de strategie naar de 
operatie, waarbij risicomanagement een cruciale  rol speelt in het integrale denken en 
handelen. 
 
Veel banken en verzekeraars zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Risicomanagement  
is een domein bij uitstek dat waarde creëert in deze strategische zoektocht. Het brengt 
inzichten en grondhoudingen van bestuurders bij elkaar, die de besluitvorming beïnvloeden. 
Hiermee zou risicomanagement prominenter op de bestuurdersagenda moeten staan. Het 
moet dan niet in silo’s beoefend worden. Vijay belicht hoe juist nú holistisch 
risicomanagement, bestuurders kan ondersteunen en licht dat toe met praktijkvoorbeelden. 
Wenst u antwoord te hebben op de vraag hoe strategisch management, risicomanagement 
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en performance management elkaar écht aanvullen in besluitvormingsprocessen? Dan gaat 
hij graag met u in dialoog. 
 
Nota bene: 
Samenhang van de bijdragen van Vijay Gangadin en Rik van de Weerthof: 
 
In de toezichtwet en regelgeving staat het begrip 'risk appetite' centraal. Bijvoorbeeld de 
CRD stelt als eis dat de instelling de risk appetite vaststelt.  
Zie Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on 
access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions 
and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC 
and 2006/49/ECText with EEA relevance (europa.eu) 
  
Dat wil zeggen de RvB en RvC van de vergunninghouder en van de groep stellen de risk 
appetite vast. Zie Guidelines on System of Governance | Eiopa (europa.eu) en EN - EN.pdf. 
(guideline 17) 
  
Hoe je de risk appetite vaststelt is een open norm. De inzichten van Vijay over risicohouding 
kunnen daarbij zeer behulpzaam zijn om invulling te geven aan die open norm. 
Risicohouding is de grondhouding in risico-rendementsdenken. De mens en professional die 
je bent bepaald door opvoeding, levenslijn en karakter. 
  
Uiteindelijk is de risk appetite dus ook heel persoonlijk. Hoe een directie is samengesteld. 
Met steeds voor ogen houden welke mensen hebben we in onze organisatie en ligt de 
risicohouding van mensen in de organisatie bijvoorbeeld de risicohouding van de 
bestuursvoorzitter en de risicohouding van de sleutelfunctiehouder risicomanagement niet te 
ver uit elkaar. Bij wisseling van de wacht is het daarom ook goed om te kijken naar de 
risicohouding naast andere competenties en vakkennis. 
 
 

Docent: Sjoerd Rennings 
Onderdeel: Strategisch Risk Assessment 
 
 
 

 
 
 
Naast zijn afgeronde CIRA opleiding heeft Sjoerd Rennings bedrijfseconomie en 
accountancy gestudeerd. Na allereerst 8 jaar ervaring op gedaan te hebben op het vlak van 
externe en interne accountancy  is hij momenteel werkzaam als 2e lijns senior operational 
riskmanager binnen Achmea (Divisie Schade & Inkomen). Hij is vanuit zijn 2e lijns rol 
verantwoordelijk voor het adviseren van Directie en senior management op het gebied van 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32013L0036%26from%3DNL&data=04%7C01%7CR.J.Schotsman%40uva.nl%7C51985a024bfe438e0d4e08da05aad44a%7Ca0f1cacd618c4403b94576fb3d6874e5%7C0%7C0%7C637828528529014897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PVlhHRMjd6hb4Az9h%2B7R%2BjZjq18kB4clidlWuH7VpKg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32013L0036%26from%3DNL&data=04%7C01%7CR.J.Schotsman%40uva.nl%7C51985a024bfe438e0d4e08da05aad44a%7Ca0f1cacd618c4403b94576fb3d6874e5%7C0%7C0%7C637828528529014897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PVlhHRMjd6hb4Az9h%2B7R%2BjZjq18kB4clidlWuH7VpKg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32013L0036%26from%3DNL&data=04%7C01%7CR.J.Schotsman%40uva.nl%7C51985a024bfe438e0d4e08da05aad44a%7Ca0f1cacd618c4403b94576fb3d6874e5%7C0%7C0%7C637828528529014897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PVlhHRMjd6hb4Az9h%2B7R%2BjZjq18kB4clidlWuH7VpKg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32013L0036%26from%3DNL&data=04%7C01%7CR.J.Schotsman%40uva.nl%7C51985a024bfe438e0d4e08da05aad44a%7Ca0f1cacd618c4403b94576fb3d6874e5%7C0%7C0%7C637828528529014897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PVlhHRMjd6hb4Az9h%2B7R%2BjZjq18kB4clidlWuH7VpKg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eiopa.europa.eu%2Fdocument-library%2Fguidelines%2Fguidelines-system-of-governance_en&data=04%7C01%7CR.J.Schotsman%40uva.nl%7C51985a024bfe438e0d4e08da05aad44a%7Ca0f1cacd618c4403b94576fb3d6874e5%7C0%7C0%7C637828528529014897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=p2Jl4DfFtaZISv4ejnMQy%2FaQtpS%2BD58ERTaT0TpoEmc%3D&reserved=0
file:///C:/Users/gebruiker/Downloads/EN%20-%20EN.pdf
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riskmanagement. De visie zoals die in de CIRA voorop staat (holistisch integraal forward 
looking risicomanagement vanuit verbinding) probeert hij elke dag in praktijk te brengen. In 
alles wat hij doet en alle riskmanagementinstrumenten die hij gebruikt zorg hij voor een 
integrale en multidisciplinaire aanpak. Daarnaast zorgt hij zoveel mogelijk voor objectiviteit in 
zijn benadering, de juiste balans tussen kwalitatief en kwantitatief, zodat iedereen ‘dezelfde 
taal spreekt’.  
 
Sjoerd behandelt graag tijdens zijn presentatie de volgende vragen:  
- wat is een Strategisch Risk Assessment (SRA)? 
- waarom een SRA? 
- wie maakt een SRA? 
- hoe verhoudt de SRA zich tot ORSA (of ICAAP bij banken)? 
- waarom ook niet-financiële risico's kwantificeren? En hoe kan je het beste deze risico's 
kwantificeren? 
- waarom wordt van 2e lijn medewerkers verwacht dat zij in elk advies dat zij geven een 
kosten-baten analyse wordt meegenomen?  
 
 

Bijeenkomst 8  
 
Praktijkopdracht 

- Voor uw eigen organisatie dient u een overzicht te maken van de organisatie van het 
risicobeheer van financiële risico’s. Welke risico’s kunt u zelf bedenken? Wie neemt 
besluiten? Welke rapportages zijn daarvoor van belang? Motiveer uw antwoord.  

 
Let op: maak bij de uitwerking van de opdracht gebruik van deze handleiding . 
 
NB:  
Graag uiterlijk 1 week voordat de desbetreffende bijeenkomst wordt gehouden de 
uitwerking van uw opdracht mailen naar  
r.j.schotsman@uva.nl 
i.e.vlaardingerbroek@uva.nl 
 
 
Identificeren en beoordelen van financiële risico’s  
Aan de orde komen de volgende onderdelen van de risicomanagement cyclus: 

- Welke financiële risico’s zijn te onderkennen?; 

- Wat is de omvang van de financiële risico’s;  

- Welke financiële risico’s zijn verbonden aan het gebruik van modellen?; 

- Introduceren we niet nieuwe risico’s als we allen op dezelfde wijze kijken naar 
risicomanagement met de nadruk op individuele optimalisatie en micro economie? 
Probleem is dat we dan met zijn allen allemaal hetzelfde doen, daardoor de 
werkelijkheid veranderen en nieuwe risico’s introduceren. De risico’s van collectief 
elke keer dezelfde kant opsturen zijn groot. “Emerging risk management” vanuit dit 
perspectief dus – Macro-economisch risicomanagement; 

- Nieuwe inzichten in het identificeren en meten van financiële risico’s;  

- Het identificeren en meten van duurzaamheidsrisico’s 

- Risicomodellen: kwaliteit, vooronderstellingen en het gebruik van de modellen. 
 
Docenten en onderdelen 

- R. (Rik) van de Weerthof (MA MSc BBA, UvA docent Risk, oud directeur ING Bank 
en manager Risk Analysis NN Bank) (2 uur) 
Financiële risico’s identificeren en beoordelen banken 

mailto:r.j.schotsman@uva.nl
mailto:i.e.vlaardingerbroek@uva.nl
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- drs. P. (Pieter) Bouwknegt (hoofd ALM NN en docent UvA) (2 uur) 
Financiële risico’s identificeren en beoordelen verzekeraars en pensioenfondsen 

- drs. B. (Bas) Ruter (directeur duurzaamheid Rabobank) (1 uur) 
Duurzaamheid: van buiten naar binnen 

 

 
 
Docent: Rik van de Weerthof 
Onderdeel: Financiële risico’s identificeren en beoordelen  
 

 
 
 
Rik van de Weerthof MA MSc BBA is UvA kerndocent Risk voor de CIRA en voor de 
Bankiersopleiding  van de ABV en manager Risk Analysis van NN Bank.  
 
Rik kent als geen ander het hart van het bankbedrijf. Hij was manager Credit Risk bij ING en 
hoofd Riskmanagement & Compliance bij de credit cards divisie van deze bank. Voordat hij 
de overstap maakte naar NN Bank was hij hoofd Financial Risk Modelling & Analytics bij 
Westland Utrecht Bank. 
 
Rik is in staat om ingewikkelde Risk en Basel materie op begrijpelijke en spannende wijze uit 
te leggen aan een brede doelgroep.  
 
Zijn stelling is: Managing Risk is Managing the Future.  

 
 
Docent: Pieter Bouwknegt 
Onderdeel: Financiële risico’s identificeren en beoordelen  
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Pieter Bouwknegt is van huis uit econometrist en actuaris aangesloten bij het Actuarieel 
Genootschap. In 2016 studeerde hij af als financieel recht deskundige bij de UvA Academie 
voor Bank en Verzekeringen.  
 
Hij werkt als Hoofd Capital Management van NN en DL Leven en hij heeft ervaring in zijn 
werk met: 

- Actuariële zaken rond risicomanagement 
- Invoering Solvency II 
- Kapitalisatie van levensverzekeraars 
- Contact met DNB over prudentieel toezicht 
- Ontwikkelingen in prudentiële wet- en regelgeving in Nederland 

 
Pieter deelt graag met ons zijn visie over waar verzekeraars staan. Vanuit die visie en de 
ontwikkelingen in de omgeving kent hij de huidige en toekomstige rol van de actuaris bij het 
financieel risicomanagement. Pieter kent de samenhang bij een verzekeraar tussen de 
beleggingen en de verplichtingen alsmede de impact van prudentiële regelgeving op de 
beleidsbeslissingen die gemaakt worden. 
 
Actuarissen zijn naar zijn mening van huis uit zekerheidszoekers die ‘modellen 
doorontwikkelen waarbij doel en middel verward kunnen raken.’ Ook in de communicatie ziet 
Pieter verbeterpunten. Actuariële analyses omzetten naar algemeen begrijpelijke informatie 
is immers een vak apart. Dat is van groot belang om tot verantwoorde beleidskeuzes te 
komen. Het moet wel tweerichtingverkeer zijn: de andere spelers in het veld moeten willen 
weten wat de actuarissen uit hun modellen concluderen. 
 
Pieter Bouwknegt is diegene die op begrijpelijke wijze het risicomanagement bij verzekeraars 
(zowel van schade-, leven- als herverzekeraars) zal belichten. Hij behandelt op basis van 
casuïstiek de context, achtergrond en uitgangspunten van de financiële risico’s (waaronder 
de marktrisico’s en de verzekeringstechnische risico’s) die de verzekeraar loopt en hoe die 
risico’s kunnen worden geïdentificeerd, beoordeeld, beheerst en gemonitord.  
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Docent: Bas Ruter 
Onderdeel: Duurzaamheid – van buiten naar binnen 
 

 
 
 
Bas Rüter is sinds 2012 directeur duurzaamheid bij Rabobank. Daarnaast vervult hij een 
aantal nevenfuncties, bijvoorbeeld als bestuurslid bij Rabo Groenbank, Stichting Deltaplan 
Biodiversiteit, Stichting Ekokeur en Bionext. Rüter studeerde in 1994 af als bioloog aan 
Wageningen University and Research. Kort daarna stapte hij over naar het bankwezen, 
omdat hij door Triodos Bank werd gevraagd om “met klanten over groen te praten.” 
Sindsdien werkt hij in de bankenwereld. 

 
 
 
Bijeenkomst 9  
 
Praktijkopdracht 
Op welke wijze identificeert en beoordeelt u de niet-financiële risico’s van uw organisatie? 
Motiveer uw antwoord op basis van de strategie van uw organisatie. 
 
Let op: maak bij de uitwerking van de opdracht gebruik van deze handleiding . 
NB:  
Graag uiterlijk 1 week voordat de desbetreffende bijeenkomst wordt gehouden de 
uitwerking van uw opdracht mailen naar  
r.j.schotsman@uva.nl 
i.e.vlaardingerbroek@uva.nl 
 
 
Identificeren en beoordelen van niet-financiële risico’s 
Aan de orde komen de volgende onderdelen van de risicomanagement cyclus: 

- Welke niet-financiële (toekomstige) risico’s zijn te onderkennen?; 

- Wat is de omvang van de niet-financiële risico’s; 

- Impact van niet-financiële risico’s: strategy en business risks; 

- Impact van niet-financiële risico’s: regulatory risks; 

- Wat kan in de weg staan om onze strategie te realiseren? 

mailto:r.j.schotsman@uva.nl
mailto:i.e.vlaardingerbroek@uva.nl
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- Hoe kunnen wij het beste rekening houden met het door Kahneman geobserveerde 
gedrag van mensen bij de ontwikkeling en uitvoering van het risicomanagement? 

 
Docenten en onderdelen 

- Bart de Haan (ING) (1 uur) 
Dilemmamanagement 

- drs. Margreet Haandrikman AAG (commissaris bij diverse verzekeraars en oud 
directeur Achmea) (1 uur). 
niet-financiële risico’s identificeren en beoordelen  

- Barbara Baarsma (2 uur) 
Scenario’s 

- Roderik Vrolijk (Stibbe) (2 uur) 
digitalisering 

 
Gastdocenten:  

- prof. dr. Barbara Baarsma (UvA hoogleraar marktontwikkelingen, CEO Rabo Carbon 
Bank, directeur Kennisontwikkeling Rabobank) (1 uur) 

 

Docent: Bart de Haan 
Onderdeel: Dilemmamanagement 
 
 

 
 
Bart de Haan is an experienced Chapter Lead with a demonstrated history of working in the 
banking industry. Strong business development professional skilled in Sanction, Payments, 
Fraud Investigations, Financial Risk, and Risk Management. 
 
Bart neemt u mee in de beginselen van het dilemmamanagement. Hoe kom je immers tot 
goede besluitvorming waar belangen conflicteren en mensen irrationeel handelen en/of 
percepties hebben die niet altijd stroken met de werkelijkheid of hoe anderen naar een 
situatie kijken.  
 
 

 
 

Docent: Margreet Haandrikman 
Onderdeel: Niet-financiële risico’s identificeren en beoordelen  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.acams.org/amsterdam-aml-training-seminar/&psig=AOvVaw3xm9GuAMMn9OxlnXfzzDNf&ust=1585302973533000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiDzfvvt-gCFQAAAAAdAAAAABAE
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Margreet Haandrikman is actuaris van huis uit. Zij heeft gewerkt bij Achmea en is nu 

commissaris bij een groot aantal middelgrote verzekeraars. 

Zij vraagt de aandacht voor het procyclisch gedrag van pensioenfondsen en verzekeraars.  
Margreet Haandrikman zou daarnaast graag met u in discussie willen gaan over vragen 
zoals: 

- Welke controls wil je wel en niet automatiseren?  

- Wat zeggen de risicomanagement rapportages over de cultuur van de onderneming? 

- Hoe kunnen wij het beste niet financieel risico’s zoals strategisch-, business-, 
reputatie- en operationeel risico benaderen? 

- Hoe kunnen we de niet financiële risico’s het beste in kaart brengen? 
 

Gastdocent: prof. dr. Barbara Baarsma 
Onderdeel: Duurzaamheid en scenario analyses 
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Prof. dr. Barbara Baarsma schenkt in haar gastcollege aandacht aan het gebruik van 
scenario analyses door financiele instellingen 

 

Docent: Mr. Roderik Vrolijk 
Onderdeel: Digitalisering 
 

 
 
Europa zet de toon  
De regelgeving voor financiële ondernemingen wordt steeds meer gebaseerd op Europese 
regelgeving. Naast Europese richtlijnen maakt Europa meer en meer gebruik van Europese 
Verordeningen. Een verordening heeft anders dan een richtlijn rechtstreekse werking, en zal 
derhalve zonder de noodzaak voor nationale wetgeving, spoedig na bekendmaking in 
werking kunnen treden. We zien ook dat Europa steeds meer zijn eigen weg gaat 
onafhankelijk van bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika. Europa kortom zet de 
toon.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiss-qYq97fAhVOCewKHZG-D1MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.abu.nl/over-de-branche/publicaties/uitzendwerk/de-arbeidsmarkt-moet-op-de-schop&psig=AOvVaw23opGYMzPWgC6ES4mxmYHb&ust=1547042119936901
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Ook Nederland geeft de voorkeur aan een Europese aanpak gezien het sterke 
grensoverschrijdende karakter van onderwerpen zoals klimaatverandering, verlies aan 
biodiversiteit, en digitalisering.  
  
Ambitie  
Het ambitieniveau van Europa is hoog. De Europese Commissie wil een klimaatneutraal 
continent in 2050 en een versterking van de digitale soevereiniteit. In die transformatie naar 
een duurzame en digitale samenleving is een belangrijke rol weggelegd voor de financiële 
sector. Europa heeft greep op de financiële sector o.a. via de Europese Centrale Bank (ECB) 
en de European Supervisory Authorities (ESA’s) die regelmatig worden gevraagd om 
uitwerking te geven aan het beleid van de Europese Commissie. Sinds de kredietcrisis van 
2008 zijn de bevoegdheden van de ESA’s fors uitgebreid. De ESA’s vaardigen onder andere 
Regulatory Standards uit die ook rechtstreeks werking hebben.    
  
Boodschap  
De agenda van Europa wordt gedomineerd door 2 belangrijke thema’s:  
- duurzaamheid  
- digitalisering  
  
Duurzaamheid 
De boodschap van het Actieplan Duurzame groei financieren uit 2018 van de Europese 
Commissie gericht aan financiële ondernemingen is:  
- ga aan de slag en doe meer dan wat je nu al doet;  
- zet duurzame financiële producten in de markt, maar voorkom greenwashing; en  
- beheers het duurzaamheidsrisico.  
  
Digitalisering 
En met betrekking tot digitalisering is de boodschap van het Digital Finance Package uit 
2020 van de Europese Commissie gericht aan financiële ondernemingen:   
- geef consumenten toegang tot innovatieve financiële producten, maar zorg wel voor een 
goede consumentenbescherming en financiële stabiliteit; en  
- werk samen in een platform met BigTech en Fintech maar beheers wel nieuwe risico’s 
waaronder cyber risks, reputatierisico’s en risico’s in de keten.  
  
Impact 
Financiële ondernemingen hebben een belangrijke rol in de transformatie en zullen ook zelf 
veranderen in duurzame en gedigitaliseerde financiële ondernemingen. Nieuwe risico’s doen 
zich voor waarop ook in de Governance ingespeeld moet worden zoals:  
- duurzaamheidsrisico’s;  
- cyber risks;  
- reputatierisico’s;  
- risico’s in de keten.  
  
We staan voor een fundamentele verandering. De besturing van een financiële onderneming 
wordt anders want we zitten in de overgang naar een duurzame en gedigitaliseerde 
financiële onderneming deel uitmakend van Eco systemen.  
  
Vraagstukken waarop we met betrekking tot digitalisering (opnieuw) antwoord moeten 
formuleren zijn:  
- Hoe voorkomen we dat systemen gehackt worden of uitvallen zodat je niet meer kan 
betalen of andere financiële diensten kan gebruiken?  
- En wat gebeurt er met data?   
- Van wie is de data?   
- Hoe zit het met data management en data kwaliteit?   
- Welke privacy en ethische eisen stellen we aan het gebruik van data?   
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- Hoe kan je (nog meer) verdienen aan data?   
  
Het  Digital Finance Package van de Europese Commissie vormt de aanleiding om opnieuw 
naar deze vragen te kijken. Een belangrijk onderdeel van dit package is de DORA (Digital 
Operational Resilience Act). Deze belangrijke Verordening treedt naar verwachting eind 
2022 in werking.    
  
Wat is de impact van het Digital Finance Package voor banken en verzekeraars? Het is 
immers voor het eerst dat de Europese commissie de transformatie van de klassieke bank 
en verzekeraar in een IT onderneming serieus neemt. En hoe wil Europa voorkomen dat de 
digitale weerbaarheid van banken en verzekeraars onvoldoende is?   
  
Het Digital Finance Package heeft ook invloed op de samenwerking tussen banken en 
verzekeraars enerzijds en Bigtech anderzijds. Ook Bigtech bedrijven, die kritische IT 
activiteiten verrichten op verzoek van banken en verzekeraars, komen onder toezicht.   
Ook hier schenken we aandacht aan. 
 
Roderik Vrolijk is advocaat werkzaam voor Stibbe en adviseert financiële ondernemingen op 
het vlak van financieel recht.  
 

Bijeenkomst 10  
 
Praktijkopdracht 

- Voor deelnemers werkzaam voor een bank of verzekeraar: Voor een beleidsvoorstel 
inzake een verruiming van de verstrekkingsvoorwaarden voor hypotheken zult u een 
analyse moeten maken van de mogelijke financiële gevolgen: kansen, risico’s en 
prudentiële ratio’s. Kunt u deze analyse maken voor zowel een bank als een 
verzekeraar? 

- Voor deelnemers werkzaam voor een pensioenfonds: u wil een heroverweging van 
het beleggingsbeleid van uw pensioenfonds. Kunt u analyseren wat de impact 
hiervan is op het resultaat van het pensioenfonds? 

 
Let op: maak bij de uitwerking van de opdracht gebruik van deze handleiding . 
 
NB:  
Graag uiterlijk 1 week voordat de desbetreffende bijeenkomst wordt gehouden de 
uitwerking van uw opdracht mailen naar  
r.j.schotsman@uva.nl 
i.e.vlaardingerbroek@uva.nl 
 
Beheersen en monitoren van financiële risico’s 
Centraal in deze bijeenkomst staat het vraagstuk: 

- Hoe beheersen en monitoren wij de financiële risico’s? 
 
Docenten en onderdelen 

- R. (Rik) van de Weerthof (MA MSc BBA, UvA docent Risk, oud directeur ING Bank 
en manager Risk Analysis NN Bank) (2 uur) 
Financiële risico’s beheersen en monitoren banken 

- drs. P. (Pieter) Bouwknegt (hoofd ALM NN en docent UvA) (2 uur) 
Financiële risico’s beheersen en monitoren verzekeraars en pensioenfondsen 

- dr. Mirea Raaijmakers is Global Head Behavioural Risk Management van ING 
Behavioral Risk Management: analyse en interventie (2 uur) 

 

 

mailto:r.j.schotsman@uva.nl
mailto:i.e.vlaardingerbroek@uva.nl
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Docent: Mirea Raaijmakers 
Onderdeel: Behavioral Risk Management: analyse en interventie 
 
 

 
 

 

 

Mirea is an experienced leader with a demonstrated history of working in the banking 
industry. Thought leader in behaviour and culture supervision. Skilled in Large scale change, 
organizational development, Leadership Development, and Behavioural change. Strong 
professional graduated from Harvard Business School. 
 
Mirea neemt u mee in het management van gedragsrisico’s binnen een organisatie, zowel de 
analyse als de interventie op gedrag. 
 

Docent: Rik van de Weerthof 
Onderdeel: Financiële risico’s beheersen en monitoren  
 

 
 
 
Rik van de Weerthof MA MSc BBA is UvA kerndocent Risk voor de CIRA en voor de 
Bankiersopleiding  van de ABV en manager Risk Analysis van NN Bank.  
 
Rik kent als geen ander het hart van het bankbedrijf. Hij was manager Credit Risk bij ING en 
hoofd Riskmanagement & Compliance bij de credit cards divisie van deze bank. Voordat hij 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvoxeu.org%2Fusers%2Fmirearaaijmakers0&psig=AOvVaw1XaG1jr0vCL66eG5tHXZXr&ust=1585302786486000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCVtqLvt-gCFQAAAAAdAAAAABAO
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de overstap maakte naar NN Bank was hij hoofd Financial Risk Modelling & Analytics bij 
Westland Utrecht Bank. 
 
Rik is in staat om ingewikkelde Risk en Basel materie op begrijpelijke en spannende wijze uit 
te leggen aan een brede doelgroep.  
 
Zijn stelling is: Managing Risk is Managing the Future.  
 

 
Docent: Pieter Bouwknegt 
Onderdeel: Financiële risico’s beheersen en monitoren  
 

 
 
 
 
Pieter Bouwknegt is van huis uit econometrist en actuaris aangesloten bij het Actuarieel 
Genootschap. In 2016 studeerde hij af als financieel recht deskundige bij de UvA Academie 
voor Bank en Verzekeringen.  
 
Hij werkt als Hoofd Capital Management van NN en DL Leven en hij heeft ervaring in zijn 
werk met: 

- Actuariële zaken rond risicomanagement 
- Invoering Solvency II 
- Kapitalisatie van levensverzekeraars 
- Contact met DNB over prudentieel toezicht 
- Ontwikkelingen in prudentiële wet- en regelgeving in Nederland 

 
Pieter deelt graag met ons zijn visie over waar verzekeraars staan. Vanuit die visie en de 
ontwikkelingen in de omgeving kent hij de huidige en toekomstige rol van de actuaris bij het 
financieel risicomanagement. Pieter kent de samenhang bij een verzekeraar tussen de 
beleggingen en de verplichtingen alsmede de impact van prudentiële regelgeving op de 
beleidsbeslissingen die gemaakt worden. 
 
Actuarissen zijn naar zijn mening van huis uit zekerheidszoekers die ‘modellen 
doorontwikkelen waarbij doel en middel verward kunnen raken.’ Ook in de communicatie ziet 
Pieter verbeterpunten. Actuariële analyses omzetten naar algemeen begrijpelijke informatie 
is immers een vak apart. Dat is van groot belang om tot verantwoorde beleidskeuzes te 
komen. Het moet wel tweerichtingverkeer zijn: de andere spelers in het veld moeten willen 
weten wat de actuarissen uit hun modellen concluderen. 
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Pieter Bouwknegt is diegene die op begrijpelijke wijze het risicomanagement bij verzekeraars 
(zowel van schade-, leven- als herverzekeraars) zal belichten. Hij behandelt op basis van 
casuïstiek de context, achtergrond en uitgangspunten van de financiële risico’s (waaronder 
de marktrisico’s en de verzekeringstechnische risico’s) die de verzekeraar loopt en hoe die 
risico’s kunnen worden geïdentificeerd, beoordeeld, beheerst en gemonitord. 
 

Bijeenkomst 11  
 
Praktijkopdracht 
Beschrijf hoe de niet-financiële risico’s in uw organisatie worden gemonitord. Kunt u zich 
vinden in dit systeem van interne en externe monitoring? In hoeverre kunt u ook HR en 
Communicatie inzetten bij de beheersing en monitoring van de niet-financiële risico’s. Wat 
zouden hun rollen hierbij kunnen zijn? Kunt u gezien die rollen HR en Communicatie ook 
aanmerken als sleutelfuncties? Motiveer uw antwoord. 
 
Let op: maak bij de uitwerking van de opdracht gebruik van deze handleiding . 
 
NB:  
Graag uiterlijk 1 week voordat de desbetreffende bijeenkomst wordt gehouden de 
uitwerking van uw opdracht mailen naar  
r.j.schotsman@uva.nl 
i.e.vlaardingerbroek@uva.nl 
 
 
Beheersen en monitoren van niet-financiële risico’s en de samenhang tussen de 
financiële en niet-financiële risico’s 
Centraal in deze bijeenkomst staat het vraagstuk: 

- Hoe beheersen en monitoren wij de niet-financiële risico’s? 
Deze registeropleiding belicht de grote veranderingen in o.a. IT en wetgeving waarvoor u 
staat. Veel aandacht wordt geschonken aan de impact van die veranderingen voor 
organisaties, voor de eerste en tweede lijn en voor jezelf in je rol als integrated risk 
advisor. Gezien de turbulentie wordt van u gevraagd om vooruit te kijken, actief en integraal, 
bij voorkeur in Agile verband.  Maar hoe zit dat in de hoofden van mensen? Omarmen zij de 
veranderingen of juist niet? Een beter begrip van cultuur als management tool kan bijdragen 
aan risicobeheersing en het succesvol implementeren van veranderingen. 
 
Afsluitend belichten we de samenhang tussen Financial Risks/ Prudentieel/ ECB/ 
voorzieningen en DNB enerzijds en anderzijds Non Financial Risks/ Gedrag/ AFM/ Zorgplicht 
met behulp van de casus van de aflossingsvrije hypotheek. 
Tenslotte schenken we aandacht aan het onderwerp Risks as differentiator: hoe beleef je 
risico’s. 
 
Docenten en onderdelen 

- L. (Linda) Ruiters MSc  Consultant Leadership Advisory Services Spencer Stuart en 

Ger Scholtens MBA Consultant Financial Services Spencer Stuart (2 uur) 
Niet-financiële risico’s beheersen en monitoren  

- drs. M. (Margreet) Haandrikman AAG (commissaris bij diverse verzekeraars en oud 
directeur Achmea) (1 uur) 
Niet-financiële risico’s beheersen en monitoren  

- mr. D. (Dennis) Noordervliet (tribe lead compliance ING Bank) (2 uur) 
samenhang tussen de financiële en niet-financiële risico’s 

 
 

Docent: Linda Ruiters 

mailto:r.j.schotsman@uva.nl
mailto:i.e.vlaardingerbroek@uva.nl
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Onderdeel: Niet-financiële risico’s beheersen en monitoren  

 

 

 
Linda is econoom van huis uit en heeft diverse commerciële functies uitgeoefend bij Fortis 
Bank Nederland en ABN AMRO en heeft het HR topmanagement beleid van ABN AMRO 
mede inhoud gegeven.  
 
Zij werkt thans als consultant leadership financial services bij Spencer Stuart. Linda adviseert 
banken en verzekeraars over leiderschapsontwikkeling en assessment.  
 
Linda Ruiters zou graag met u in discussie willen gaan over vraagstukken zoals: 

- Wat leveren de inzichten vanuit het verandermanagement op waarmee niet financiële 
risico’s kunnen worden beheerst en gemonitord?   

- Welke bijdrage kan HR hierbij leveren?  
- Hoe kan diegene die de rol van integrated risk advisor op zich neemt het beste 

worden gefaciliteerd?  
- Wat speelt in de assessment een belangrijke rol in de beantwoording van de vraag 

wie geschikt is om de rol te vervullen van  allround risk professional die in staat is 
sparring partner te zijn van de business? 

- Uitwisseling van medewerkers tussen verschillende lines of defense: hoe pakken we 
dat aan?  

- Dilemma management tooling: neemt hiermee de kwaliteit van de besluitvorming 
toe? 

- Integrity above all waarde als onderdeel van meetbare resultaatafspraken met 
medewerkers – hoe werkt dat? 

- cultuur gerichte programma's – wat zijn de ervaringen hiermee? 
 

 

 
Docent: Margreet Haandrikman 
Onderdeel: Niet-financiële risico’s beheersen en monitoren  
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Margreet Haandrikman is actuaris van huis uit. Zij heeft gewerkt bij Achmea en is nu 

commissaris bij een groot aantal middelgrote verzekeraars. 

Zij vraagt de aandacht voor het procyclisch gedrag van pensioenfondsen en verzekeraars.  
Margreet Haandrikman zou daarnaast graag met u in discussie willen gaan over vragen 
zoals: 

- Welke controls wil je wel en niet automatiseren?  

- Wat zeggen de risicomanagement rapportages over de cultuur van de onderneming? 

- Hoe kunnen wij het beste niet financieel risico’s zoals strategisch-, business-, 
reputatie- en operationeel risico benaderen? 

- Hoe kunnen we de niet financiële risico’s het beste in kaart brengen? 
 

 

Docent: Dennis Noordervliet  
Onderdeel: Samenhang tussen de financiële en niet-financiële risico’s 
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Dennis Noordervliet is jurist van huis uit en werkt sinds 2017 als Tribelead Compliance bij 
ING Nederland. 
Hij startte zijn loopbaan in de financiële sector bij Fortis en ABN AMRO. Sinds 1991 is hij 
werkzaam bij ING en bekleedde hij verschillende sales- en marketingfuncties. Daarnaast 
werkte hij binnen het hypotheekbedrijf  mee aan het opzetten van het hypotheek 
advieskanaal van Postbank en het samenvoegen van de hypotheekportefeuilles van ING 
Bank en Postbank bij de samenvoeging in 2009. In de jaren 2011 – 2014 was  Dennis 
eindverantwoordelijk voor beleid, strategie en marketing voor hypotheken en consumptief 
krediet. Vervolgens werkte hij als manager Credit Risk bij ING Bank en in 2017 maakte hij de 
overstap naar Compliance. Dennis zet een nieuwe compliance op die in Agile meer en beter 
dient te samenwerken met de andere lijnen in de organisatie.  
Dennis combineert als geen ander kennis van marketing (first line), credit risk (het hart van 
het bankbedrijf) en compliance (second line). 
Dennis zoekt de verbinding tussen de lijnen en met (externe) toezichthouders. Hij kan als 
geen ander zich verplaatsen in de wereld van business, toezicht en compliance en wil graag 
met u zijn visie op de ontwikkelingen in het three lines of defense model delen als ook zijn 
inzichten om vanuit Agile een resultaatgerichte invulling te geven aan Compliance steeds 
vertrekkend vanuit een forward thinking mindset   
Hij wil graag met u in discussie over het onderwerp Risks as differentiator: hoe beleef je 
risico’s. 
 
Dennis deelt graag met u zijn inzichten en zal in dit verband met behulp van de casus van de 
aflossingsvrije hypotheek de samenhang belichten tussen Financial Risks/ Prudentieel/ ECB/ 
voorzieningen en DNB enerzijds en anderzijds Non Financial Risks/ Gedrag/ AFM/ 
Zorgplicht. 

 
 
6. Intake gesprek 
Kandidaat-deelnemers worden onderworpen aan een selectie voordat toelating tot de 
opleiding wordt bevestigd. Daardoor wordt homogeniteit in het niveau van de 
deelnemerspopulatie bevorderd.  
 
Kandidaten worden geselecteerd met een afgeronde WO opleiding of relevante HBO 
opleiding (met WO werk- en denkniveau).  
 
De vragen die aan de orde komen tijdens de intake zijn: 
- Wat zijn Uw verwachtingen en wensen over de opleiding? 
- Waarom keuze voor deze opleiding? 
- Welke vraagstukken wil U behandeld zien? 
- Kunt U uit de voeten met het huiswerk? (u mag het huiswerk wat u maakt  
            voorafgaande aan de bijeenkomst bespreken met uw collega’s of met uw docent) 
- Welke kennis heeft U over risicomanagement? 
- Wat is Uw achtergrond?  
- Uw functie binnen uw organisatie? 
 
7. Mondeling examen en UvA diploma 
De Registeropleiding wordt afgesloten met een mondeling examen.  
 
De bedoeling van het afsluitend mondeling examen is dat de deelnemer daarmee laat zien 
aan de hand van een door hem uitgewerkte casus (die aan uw praktijk ontleend kan zijn) dat 
hij de leerdoelen van de Registeropleiding Integrated Risk Advisor  realiseert dat wil zeggen 
dat hij: 

http://oud.banken.nl/bank/abn-amro
http://oud.banken.nl/bibliotheek/hypotheek
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- in staat is een integrale risicoanalyse te maken en op basis daarvan de 
bedrijfsvoering van zijn financiële instelling (op beheerste en integere wijze) in te 
richten gegeven de bestaande activiteiten; 

- weet wie hij wanneer voor welk vraagstuk moet inschakelen. Welke andere experts 
en welke financiële en niet financiële risico’s moeten in kaart worden gebracht?; 

- in staat is een hands on benadering te hanteren; 
- streeft niet naar volledigheid maar naar relevantie; 
- kan zorgen voor een effectieve samenwerking tussen de diverse specialisten/ 

sleutelfunctionarissen; 
- zich goed kan verplaatsen in de belevingswereld van de verschillende specialisten en 

bestuurder; 
- in staat is een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven (nationaal, internationaal, 

historisch, juridisch, economisch, psychologisch, sociologisch, politiek) en vanuit 
meerdere invalshoeken (met name  een bestuurdersinvalshoek) te benaderen; 

- in staat is functioneel sturing te geven aan Risk analisten en Compliance officers; 
- kan bepalen welke maatregelen moeten worden genomen zodat de toekomstige 

balans in lijn ligt met de strategie en risk appetite van zijn instelling; en 
- de samenhang ziet tussen de verschillende onderdelen van de risicomanagement 

cyclus.  
 

Toegelaten tot het examen zijn zij die tenminste 10 van de 11 praktijkopdrachten hebben 
gemaakt die positief zijn beoordeeld en niet meer dan twee bijeenkomsten hebben gemist. 
Deelnemers kunnen voor het mondelinge examen drie beoordelingen krijgen: onvoldoende 
(5 of lager), voldoende (6 of 7); of cum laude (8 of hoger). Bij de beoordeling voldoende of 
cum laude ontvangt de deelnemer een diploma (met het predicaat cum laude). De 
succesvolle afronding van de Registeropleiding levert op de privaatrechtelijk beschermde 
titel resp. het UvA diploma: Certified Integrated Risk Advisor (titel CIRA ®). 
 
Het mondeling examen legt de deelnemer af bij prof. dr. Rob Schotsman die voorzover nodig 
of gewenst zich kan laten bijstaan door een van de kerndocenten van de UvA Academie voor 
Bank en Verzekeringen, te weten Cees Rensen, Rik van de Weerthof en of Peter Roelofs. 
 
 
8. Werkvormen 
Presentatie, interactie, voor- en tijdens opdrachten, casuïstiek, gastdocenten, examen, 

feedback opdrachten tijdens de bijeenkomst, handleiding 

 
9. Overzicht data, tijd en locatie bijeenkomsten cursusronde CIRA ® 2022-2023 
 

Data – tijden - locatie 

Data bijeenkomsten 

bijeenkomst 1 4 november 2022 

bijeenkomst 2  18 november 2022 

bijeenkomst 3  2 december 2022 

bijeenkomst 4  16 december 2022 

bijeenkomst 5  20 januari 2023 

bijeenkomst 6   3 februari 2023 
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bijeenkomst 7  17 februari 2023 

bijeenkomst 8   17 maart 2023 

bijeenkomst 9  31 maart 2023 

bijeenkomst 10  12 mei 2023 

bijeenkomst 11  16 juni 2023 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tijd 

13.00u tot 18.00/19.00u 
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Locatie 

Amsterdam en/of online 

 

10. groepsgrootte 

max. 16 deelnemers 

 
11. Vrijstelling 
Deelnemers die de Registeropleiding financieel recht met goed gevolg hebben afgelegd en 
deelnemen aan de PE financieel recht zijn vrijgesteld van bijeenkomst 2.  
 
12. Contactpersoon 
Uw contactpersoon is Irène Vlaardingerbroek MA  de Programmamanager van de UvA 
Academie voor Bank en Verzekeringen. 
  
Zij is mobiel te bereiken op +31612066804 en houdt kantoor aan de Universiteit van 
Amsterdam Roetersstraat 11, 1018 WB  Amsterdam. 
  
Irène is per mail te bereiken op I.E.Vlaardingerbroek@uva.nl  
 
Zie ook onze website: www.abv.uva.nl  
 
 

 
 

 
Irène Vlaardingerbroek is de programmamanager van de Academie en heeft als DGA van een 
middelgrote onderneming het ondernemerschap als geen ander ervaren en doorleeft en staat 
bekend om haar snelheid van handelen en haar persoonlijke en gastvrije benadering. Zij is 
Renaissancist en hoopt ooit nog eens bankopleidingen te kunnen verzorgen in het land van 
haar dromen – Italië.  
 
 
13. Mondeling examen CIRA 

mailto:I.E.Vlaardingerbroek@uva.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.abv.uva.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C4062e8479de64e2ed45c08d61c9d3af8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636727859347730979&sdata=ld7kkjY0T4EmLWpIHssmHZhGrAKKIGbBlOqH%2FPs%2BS38%3D&reserved=0
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Inleiding 
De Registeropleiding CIRA wordt afgesloten met een mondeling examen. Als u voor het 

mondeling examen slaagt, levert dat voor u op de privaatrechtelijk beschermde titel: Certified 

Integrated Risk Advisor (titel CIRA). 

Eindbeoordeling 
De deelnemer kan voor het examen een van de volgende eindbeoordelingen krijgen: 
onvoldoende (5 of lager); voldaan  (6 of 7) of cum laude (8 of hoger). Bij de beoordeling 
voldaan of cum laude ontvangt de deelnemer een diploma van de UvA Academie voor Bank 
en Verzekeringen dat hij de opleiding CIRA met succes (dan wel: cum laude) heeft volbracht 
 
Examinator 
U legt het examen af bij de examinator van de opleiding prof. dr. Rob Schotsman. 
 
Duur 
Het examen wordt mondeling afgenomen en heeft een duur van ongeveer vier maal dertig 
minuten. 
 
Aanvraag voor het mondeling examen 
U kunt een aanvraag indienen om het mondeling examen af te nemen bij de 
programmamanager van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen mevrouw I.E. 
Vlaardingerbroek MA per mail te bereiken op i.e.vlaardingerbroek@uva.nl 
 
 
Voorwaarden om deel te nemen aan het mondeling 
Om deel te nemen aan het examen dient de deelnemer:  
(1) ten minste negen van de elf bijeenkomsten te hebben bijgewoond; en 
(2) voor tenminste tien van de elf V- opdrachten, ook van de bijeenkomsten waar de 
deelnemers niet bij aanwezig zijn geweest, de beoordeling “6 of hoger” te hebben 
ontvangen. 
 
Diploma 
Als voor de uitwerking van de tien of elf V-opdrachten gemiddeld het cijfer 8 wordt behaald 

en ook de opleiding wordt afgesloten met een 8 of hoger voor het mondeling examen, wordt 

de kwalificatie cum laude aan het diploma toegekend.  

Herkansing 
Indien de deelnemer voor het mondelinge examen het resultaat “onvoldoende (5 of lager)” 
heeft behaald en indien daartoe naar het oordeel van het Curatorium voldoende aanleiding 
bestaat, is het mogelijk het mondelinge examen te herkansen. 
 
Het Curatorium bestaat uit prof. dr. Roel Beetsma (vice decaan van ASE/ FEB UvA) en prof. 
dr. Rob Schotsman (directeur UvA Academie voor Bank en Verzekeringen). 
 
De deelnemer die een herkansing wenst dient op eigen initiatief aan het Curatorium een 
daartoe strekkend verzoek in te dienen. Het Curatorium neemt binnen drie weken na 
ontvangst van het verzoek een besluit. 
 
Er is slechts één mogelijkheid het mondelinge tentamen te herkansen. Deze herkansing 
vindt plaats op een nader te noemen tijdstip binnen een maand na de datum waarop de 
uitslag bekend is geworden. De kosten hiervoor bedragen € 250. 
 
Geen beroep 

mailto:i.e.vlaardingerbroek@uva.nl
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Er kan bij de docenten noch het Curatorium beroep aangetekend worden tegen de 
beoordeling van de opdrachten en of de herkansing van die opdrachten. 
 
Er kan bij de docenten noch het Curatorium beroep aangetekend worden tegen (de uitslag 
van) het afgenomen mondelinge examen en of de herkansing van het examen. 
 
Er kan bij de docenten noch het Curatorium beroep aangetekend worden tegen de 
eindbeoordeling en/of andere besluiten die betrekking hebben op deelname aan de 
Registeropleiding. 
 

 


