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Curriculum Vitae

Monique
Greene
+31 (0) 6 11 50 69 76 
monique.greene@charcoendique.nl

Profiel

Ik ben een sociale en enthousiaste professional met meer dan tien jaar ervaring in de financiële sector. Projectmanagement, 

verandermanagement en compliance zijn mijn kerngebieden van expertise.  Ik sta in mijn kracht als ik financiële instellingen 

kan helpen bij hersteltrajecten met toezichthouders, het inrichten van compliance functies en bij het voeren van een beheers-

te en integere bedrijfsvoering.  Hierbij pas ik de door mij opgedane kennis en ervaring als toezichthouder toe.  Mijn aanpak is 

pragmatische en effectief. 

Voorts ben ik een zeer ervaren projectleider en strateeg.  Als People manager, doelgericht en resultaatgericht individu richt ik 

mij in deze rollen op het maken van verbindingen en het bouwen van bruggen. Ik doe dat door mijn organisatiegevoeligheid te 

gebruiken, altijd te luisteren en te communiceren op alle niveaus die nodig zijn.

Werkervaring

2018-heden Consultant, Charco & Dique

• Adviseren over kwalificaties van diensten en producten, governance en toezichtsvraagstukken
• Begeleiden bij hersteltrajecten en  informatieverzoeken van toezichthouders 
• Implementatie compliance functie en optreden als compliance officer
• Begeleiden bij het opstellen van SIRA’s en actieplannen
• Het opstellen van beleid en processen (o.a. Wft, Wwft, PARP, Integriteitsbeleid, Uitbestedingsbeleid)
• Begeleiden en adviseren bij vergunningaanvragen (o.a. AIFMD, PSD2)
• Uitvoeren van diverse gap en impact analyses 

https://www.linkedin.com/in/monique-greene-b1622b7/
mailto:monique.greene%40charcoendique.nl?subject=
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2017 – 2018  Ad Interim Project Leader,  AFM 
  Autoriteit Financiële Markten, Nederlandse gedragstoezichthouder op financiële markten

• Projectleider (8 fte)
• Onderzoek naar complexe verdienmodellen en integere en beheerste bedrijfsvoering
• Uitvoeren en coördineren van handhavingstrajecten
• Interne en externe communicatie, inclusief rapportage aan het bestuur 

2016- 2017  Senior Compliance Manager, Rabobank Netherlands  
  Wereldwijd opererende financiële instelling

• Compliance advies (o.a. PSD2, Wft, MiFID, hypotheken, informatieverstrekking)
• Second line compliance monitoring en reporting  
• Opstellen van beleidsstukken  en uitvoeren van  diverse gap analyses

2015 – 2016  Ad Interim Manager, AFM 
  Autoriteit Financiële Markten, Nederlandse gedragstoezichthouder op financiële markten

• Ad Interim Manager (12 fte)
• Coachen van medewerkers
• Mede ontwikkelen en opzetten handhavingsafdeling
• Rapportage aan het MT en Bestuur

2005 -2016 (Senior) Toezichthouder, AFM 

  Autoriteit Financiële Markten, Nederlandse gedragstoezichthouder op financiële markten

•  Projectleider van diverse projecten (6-10 fte):  m.b.t. verzekeraars, kredietinstellingen, beleggingsonder-
nemingen, beleggingsinstellingen, tussenpersonen en beleggingsobjecten

• Coachen van projectleden
• Handhavingsonderzoeken uitvoeren
• Uitvoeren van onderzoeken naar hypotheek-, krediet- en pensioenadvisering, AML
• Het voeren van (norm-overdragende) gesprekken met  bestuurders 
• Opstellen van onderzoeksplannen, interventie strategieën en rapporten
• Identificeren van trends, risico’s en problemen op de financiële markt
• Contacten onderhouden met brancheorganisaties, andere toezichthouders nationaal en internationaal
• Beoordelen van vergunningaanvragen en bestuurderstoetsingen 
• Opstellen communicatie strategieën
• Schrijven  van guidance voor marktpartijen
• Ontwikkeling en implementatie van het toezicht op beleggingsobjecten en Wid /Wmot (AML) 

1998- 2004  Product Manager, GWK/Travelex  en Information Analist, ABN AMRO Bank 
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Expertise

Financiële toezicht, handhaving, beheerste en integere bedrijfsvoering , projectmanagement, verandermanagement en 
compliance.

Opleidingen en cursussen

2000-2001 Universiteit van Amsterdam 
  Bedrijfseconomie 

1993-1997 Hogeschool voor Economische Studies (HES) 
  Bedrijfseconomie  

Overig:  Management opleiding, Project Management, Masterclass Gedragsbeïnvloeding, Wet financieel toezicht 
(Wft)

Prestaties en projecten

•  Audit naar verdienmodellen beleggingsondernemingen,  beleggingsinstellingen, verzekeraars en tussen-
personen.

• Audit naar beheerste en integere bedrijfsvoering 
• Audit en kwalificatie van activiteiten en diensten
• Diverse handhavingstrajecten/ onderzoeken (Wft, AIFMD, MIFID)
• leidraden aangaande advisering over diverse financiële producten (hypotheken, pensioen)


