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Profiel
Ik heb ruime ervaring met complexe vraagstukken op het gebied en snijvlak van Risk, Compliance en Governance. In
mijn carrière heb ik ervaring opgedaan zowel als business verantwoordelijke als consultant. Mijn kerncompetenties zijn:
•

Snel tot de kern komen;

•

Mensen en afdelingen verbinden

•

Theorie vertalen naar pragmatische en werkbare oplossingen

•

Resultaatgericht, no nonsens, hands-on

Werkervaring
2017-heden

Consultant Compliance, Charco & Dique

		Belangrijkste projecten:
•

Uitvoeren strategische risicoanalyses vastgoedbeheerder

•

Projectmanager implementatie AVG & IDD verzekeraar

•

Ondersteunen herstelproject pensioenfonds

•

Validatie van een herstelproject betaalinstelling

•

Projectleider implementatie Mifid II

•

Implementatie risicomanagement vermogensbeheerders

•

Ondersteunen vergunningsaanvragen
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2014 - 2017

Manager Risk, Audit & Compliance Blauwtrust Groep

		Bij de Blauwtrust Groep (eigenaar van onder meer De Hypotheker en Quion) lid van het managementteam en verantwoordelijk voor Risk, Audit en Compliance van de Groepsonderdelen. Werkzaamheden
omvatten onder meer:
•

Aanspreekpunt toezichthouder

•

Faciliteren risico analyse van strategisch tot operationeel

•

Aanspreekpunt voor klanten van Quion inzake compliance inrichting

•

Implementatie Mortgage Credit Directive en AVG

•

Oplossen van compliance dossiers

2008 - 2014

Senior manager Deloitte Risk Services

		Belangrijkste projecten
•

Validatie compensatie programma beleggingsverzekeringen voor 8 miljoen klanten voor een van de
grootste verzekeraars van Nederland

•

Opzetten en implementatie van een governance, risk en compliance raamwerk inclusief processen voor
een in problemen geraakte vastgoed financier onder direct toezicht DNB

•

Validatie van een CDD herstelprogramma bij een bank (150.000 klanten)

•

Onderzoek implementatie flankerend beleid beleggingsverzekeringen bij 15 verzekeraars in opdracht
van het ministerie van financiën

•

Wereldwijde coördinatie en organisatie van het Sox raamwerk voor een grote bank die opgesplitst werd

•

Toezichthouder op een grote Nederlandse verzekeraar namens de Europese commissie op de naleving
van commitments aangegaan naar aanleiding van de ontvangen staatssteun;

•

Opstellen risico gebaseerde aanpak en implementatie voor het herstel van klantpensioendossiers voor
een grote bank en het begeleiden van de implementatie

•

Diverse implementaties van strategische, compliance en operationele riskmanagement raamwerken

•

Het begeleiden van het risk managementteam van een grote bank bij het bepalen van de visie en strategie

•

2004-2008

ISAE 3402 validatie grote vermogensbeheerder

Manager back office Kempen Capital Management

		Bij Kempen Capital Management en later Kempen & Co verantwoordelijk voor de aansturing van de
backoffice activiteiten. Werkzaamheden omvatten onder meer:
•

Aansturen van de teams verantwoordelijk voor performance meeting, vermogensbeheerrapportage, de
fund administration en client service desk

•

Reorganiseren en integreren backoffice activiteiten vermogensbeheerder en de bank

•

Integratie institutioneel vermogensbeheer en fondsen van Van Lanschot

•

Opzetten, fuseren en splitsen van beleggingsfondsen
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1999-2004

Audit manager Deloitte

		Verantwoordelijk voor het leiden van diverse type audits bij diverse financiële instellingen

1995-1999

Audit supervisor Arenthals & Partners

Expertise
Branches:

Vermogensbeheers, Banken, Pensioenfondsen, Verzekeraars

Vakgebied:

Risk, Compliance en Governance

Opleidingen en cursussen
2018		

Transformeer naar en data gedreven organisatie

2016		

Strategie implementatie

2015		

Informatie management

1999-2014

Diverse trainingen op het gebied van soft- en hardskills in het kader van permanente educatie

1999		

Post doctoraal Accountancy, Vrije Universiteit Amsterdam

1995		

Doctoraal Economie, Vrije Universiteit Amsterdam

Talen
Nederlands

Moedertaal

Engels 		

Goed

Duits		

Voldoende

Interesses
Koken, tennis, muziek
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