
Opzetten en herinrichten riskmanagement afdelingen
Ontwikkelen en implementeren risicomanagementbeleid
Uitvoeren van risicoanalyses
Opstellen functieprofielen
Leiden van veranderprocessen
Samenstellen nieuwe teams
Leiden van asset quality reviews
Ontwikkelen nieuwe financiële producten

Werkervaring
2010-heden        Managing Director & Founder, Charco & Dique

Alex
Poel
+31 (0)6 25 05 06 97
alex.poel@charcoendique.nl

Profiel
Door mijn jarenlange ervaring als toezichthouder weet ik snel waar de inrichting van organisaties
en processen binnen financiële instellingen aan dienen te voldoen. In complexe situaties breng ik
benodigde veranderingen snel in kaart. Ik adviseer over de invulling van zowel processen als
rollen die aan deze veranderingen onderhevig zijn. Ik vind het erg belangrijk om het bewustzijn
over wet- en regelgeving binnen de organisatie te laten landen en deze zo toekomstbestendig te
maken. Ik schakel snel, zie wat verbeterd kan worden, communiceer op alle niveaus en weet
draagvlak te creëren. Ik ben een klankbord voor bestuurders, adviseer over de kaders van de wet-
en regelgeving en zorg er op deze manier dat mijn klant de risico’s beheerst en
toekomstbestendig is. 
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Leiden project rentederivaten MKB
Position papers schrijven
Marktwaardeproces maken

Bewaken van quality assurance beleid
Sparringpartner op bestuurlijk niveau

Bewaken kredietrisico’s
Opstellen in beleid
Verantwoordelijk voor operationeel risico
Lid van liability commissie
Voorzitter operational risk committee
Aanschaffen nieuw systeem
Vaststellen risico-indicatoren
Beoordelen en herschrijven procedures
Vraagbaak tijdens faillissement

Adviseren over oplossing krediteringsprobleem
Verkopen portefeuilles DSB
Op gang brengen betalingsverkeer

Verantwoordelijk voor compliance, legal, risk, security officer, beheerder
belegging
Behandelen (juridische) klachten
Contact onderhouden met toezichthouders (DNB, AFM)
Onderzoeken begeleiden van toezichthouders
Lid van MT

Herinrichten afdeling Risk Control
Verantwoordelijk voor compliance, legal, risk, audit
Opzetten raamwerk riskmanagement
Implementeren nieuwe wet- en regelgeving (know your customer)
Bewaken kredietrisico’s
Aanpassen algemene voorwaarden vermogensbeheerovereenkomsten
Beheersen risico’s bij verhuizing
Voorbereiden en afronden fusie met Theodorus Gilissen

Leiden due diligence bij fusie

2008-2009          Directeur Risk Management, DSB Bank
                             Financiële instelling

2005-2008          Directeur Risk Control, Theodorus Gilissen Bankiers
                             Private bank gericht op effectenadvisering en vermogensbeheer

2002-2005           Directeur Risk Control, Effectenbank Stroeve
                              Financiële instelling voor voornamelijk particulier beleggers
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Vergunningaanvragen beoordelen
Opstellen renumeratiemodel voor STE
Opzetten toezichtstrategieën en beleid
Digitaliseren financieel rapportagemodel
Toezichthouder tijdens conversie Euro
Voorlichten en presenteren

1997-2001         Toezichthouder, Autoriteit Financiële Markten
                             Nederlandse gedragstoezichthouder op financiële markten

1990-1992          Junior Auditor, PWC

Expertise
Financiële toezichtswetten, rentederivaten. 

Risk management
Herstellen rentederivaten voor MKB
Herinrichten afdeling risicomanagement bank 
Asset quality review project verzekeraar
Opzetten afdeling risicomanagement nieuwe bank

Prestaties en projecten

Opleidingen en cursussen
                                Financiering, belegging en accounting (FBA)
1992-1997             Bedrijfseconomie, Rijksuniversiteit Groningen
1990-1992             Accountancy, NIVRA

Interesses
Racefietsen


