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Klaske
Beyer
+31 (0) 6 11 83 62 34 
klaske.beyer@charcoendique.nl

Profiel

Ik ben professional op het gebied van compliance, legal en risk. Ik los complexe vraagstukken op, denk nieuwe concep-
ten uit en fungeer als bruggenbouwer om organisaties efficiënter te maken. Mijn expertise ligt in het (her)structureren 
van het policy management framework (“beleidshuis”) en de inbedding ervan in de volle breedte van de organisatie. Ik 
doe dit door mensen binnen de organisatie met elkaar te verbinden, draagvlak te creëren, door de verantwoordelijkheid 
bij de mensen zelf te laten en samen naar het einddoel toe te werken.

Werkervaring

2018-heden Consultant, Charco & Dique 
  Specialist op het gebied van (inter)nationale financiële toezichtwet- en regelgeving

• Opstellen en implementeren van policy management framework
• Beoordelen, opstellen en wijzigen intern beleid, procedures 
• Adviseren datamodellen
• Adviseren governance 
• Uitvoeren gap- en impactanalyses 
• Adviseren over impact nieuwe wet- en regelgeving 
• Ondersteunen bij implementeren nieuwe wet- en regelgeving
• Begeleiden en adviseren vergunningaanvragen
• Adviseren over toezichtrechtelijke vraagstukken

Bekijk op LinkedIn

Curriculum Vitae

mailto:klaske.beyer%40charcoendique.nl?subject=
https://www.linkedin.com/in/klaske-beyer-99511213/
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2013-2018 Rabobank  
  Wereldwijd opererende financiële instelling

  2016 – 2018 Business Change Manager, Group Risk Management

• Opstellen van de eisen voor het policy management framework 
• Beheren- en (laten) implementeren, monitoren van dit policy management framework 
• Koppelen van het policy management framework op het risk- en control framework 
• Koppelen van het policy management framework op (wijzigingen in) wet-en regelgeving  
•  Ontwikkelen van IT tooling voor het automatiseren van het policy management framework Scrum/Agile 

(als product owner)
• Advisering over governance (o.a. EBA, CRD IV, CRR, SREP, Bpr)

  2013 – 2016 Regulatory Affairs Officer, Group Compliance

•  Adviseren over borging en beheer van wetswijzigingen van toepassing binnen Rabobank Groep, en bin-
nen Group Compliance in samenwerking met NautaDutilh 

• Secretaris van beleidscommissie van Group Compliance
• Implementeren van het policy management framework binnen Group Compliance 
• Adviseren over Klantbelang centraal vraagstukken 
• Opstellen van diverse beleidsdocumenten  

2008 – 2013  Compliance Officer, Friesland Bank NV 
  Financiële instelling

•  Opstellen en beheren van intern beleid (bv. klantacceptatie, sanctieregelgeving, vakbekwaamheid, belo-
ning)

• Uitvoeren van monitoringsonderzoeken (bijvoorbeeld effectendienstverlening, hypotheken)
• Opstellen van het kwartaalverslag compliance t.b.v. directie, RvC en toezichthouder(s)
• Deelname diverse commissies: vakbekwaamheid, product approval
• Werkgroep integriteit: het samenstellen en uitrollen van het integriteitsprogramma 
• Algemene advisering over compliance vraagstukken 

2006 – 2008  Toezichthouder, De Nederlandsche Bank NV

• Doorlopend toezicht ABN-AMRO Bank NV, aandachtsgebied Legal & Compliance
• Betrokken bij de beoordeling en de intrekking van de Cease & Desist Order (toezichtsmaatregel)
•  Betrokken bij de overname van ABN-AMRO (o.a. opstellen advies voor de verklaring van geen bezwaar 

Barclays, bijwonen van en adviseren tijdens directievergaderingen)
• Voorzitten van het twee wekelijkse juridisch overleg afdeling Toezicht Banken

2000 – 2006  Advocaat, Loyens & Loeff NV 
   Huurrecht, bestuursrecht, projectontwikkeling Europees recht, aanbestedingsrecht en mededingings-

recht
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• Voeren van civiele en bestuursrechtelijke procedures
• Opstellen van contracten (bv. huurovereenkomsten)
• Begeleiden van onroerendgoedtransacties en projectontwikkeling
• Adviseren van cliënten op het gebied van o.a. huurrecht, bestuursrecht, aanneming van werk
•  Advisering op het gebied van Europees recht, het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht (2000-

2002)

Expertise

Wft, Bpr, EBA Guidelines on Internal Governance, CRD IV, CRR, SREP, Europese regelgeving

Prestaties & Projecten

Projectleider (automatiseren) policy management framework

Projectmedewerker Governance 

Functie Commissie Compliance Professional DSI (Deskundigheid, Screening en Integriteit)

Opleidingen en cursussen

2012  Leergang Certified Compliance Officer (NIBE-SVV)

2011  Algemene Bankopleiding (NIBE-SVV)

2010  DSI-Integriteitsmodule (NIBE-SVV)

2000 – 2003 Beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten te Amsterdam

1995 – 2000 Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht Afstudeerrichtingen: Europeesrecht en Privaatrecht

Talen 

Nederlands Moedertaal 

Engels  C1


