
Implementatie Enterprise Risk Management voor een big 5 pensioenfonds (2019-
2021)
Projectleider MiFID II implementatie voor een multilateraal handelsplatform (2018)
Diverse implementaties van risicomanagement bij vermogensbeheerders (2017-
2021)
Ondersteuning strategische risicoanalyses voor een vastgoed
vermogensbeheerder (2018)
Externe compliance officer voor een UCIT beleggingsfonds (2019-2020)
Projectmanager implementatie GDPR en IDD voor een verzekeringsmaatschappij
(2018)
Diverse validaties op AML verbeterplannen voor de toezichthouders (2017-2021)

Werkervaring
2017-heden       Risk & Compliance Consultant, Charco & Dique
                             Selectie van projecten:

Snel tot de kern komen
Mensen en afdelingen verbinden
Theorie vertalen naar pragmatische en werkbare oplossingen
Resultaatgericht, no nonsens, hands-on

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:

Johan
Septer
+31 (0) 6 15 23 72 83 
johan.septer@charcoendique.nl
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Contactpersoon voor de toezichthouders
Verbeteren van risico management
Ondersteuning van diverse risicoanalyses
Implementatie van de richtlijn hypothecair krediet en AVG
Aanspreekpunt voor klanten van Quion over risk en compliance gerelateerde
zaken
Ondersteunen van diverse aanvragen voor AFM vergunningen 

Ontwerp en implementatie van een governance, risk en compliance raamwerk,
processen voor een grote vastgoedbank onderworpen aan een interventie van de
Nederlandsche Bank
Validatie van een saneringsprogramma met betrekking tot beleggingsregelingen
(woekerpolissen) voor 8 miljoen klanten
Ontwerp en uitvoering van een saneringsprogramma met betrekking tot
pensioenadvies voor een grote Nederlandse bank
Namens het ministerie van Financiën onderzoek bij 15
verzekeringsmaatschappijen naar de saneringsprogramma's inzake
beleggingsregelingen (woekerpolissen)
Toezichthouder namens de Europese Commissie met betrekking tot de naleving
van de verplichtingen die voortvloeien uit de ontvangen financiële steun van de
Nederlandse overheid
Implementatie strategisch risicomanagement raamwerk
Advisering van de risicomanagementfunctie van een grote Nederlandse Bank
over hun missie, visie en strategie
Diverse voorbereidingsprogramma's voor de implementatie van operationele
risicobeheersingskaders
Afstemmen van risicorapportage van de risk en finance functie van een grote
vermogensbeheerder
Advisering over saneringsplannen, aanpak en communicatie met de
toezichthouders

Integratie van het portefeuille institutionele cliënten van Kempen en Van Lanschot

2014-2017      Manager Risk, Audit & Compliance, Blauwtrust Groep
                         Bij de Blauwtrust Groep (eigenaar van De Hypotheker en Quion) lid van het
                         management team en verantwoordelijk voor Risk, Audit en Compliance van de diverse
                         divisies. Verantwoordelijkheden o.a.:

2008-2014       Senior manager, Deloitte Risk Services
                          Selectie van projecten:

2004-2008        Manager back office, Kempen Capital Management
                           Bij Kempen Capital Management en na de integratie met Kempen & Co
                           verantwoordelijk voor de back office activiteiten waaronder:
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Reorganisatie en integratie van de backoffice-activiteiten van de
vermogensbeheerder en de bank
Leiding geven aan de teams die verantwoordelijk zijn voor de prestatiemeting, de
cliëntendesk en de fondsadministratie en -rapportage
Ontstaan, samenvoegen en scheiden van beleggingsfondsen

Verantwoordelijk voor diverse soorten audits voor cliënten in de financiële
dienstverlening

Verantwoordelijk voor financiële audits voor verschillende klanten

1999-2004        Audit Manager, Deloitte 

1995-1999        Audit supervisor, Arenthals & Partners

        

Expertise
Sectoren:          Vermogensbeheer, pensioenfondsen, hypotheken
Expertise:          Risk, Compliance & Governance
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Opleiding & cursussen 
2020               Verandermanagement
2018               Data gedreven organisaties 
2016               Strategie implementatie
2015               Informatiemanagement
1999-2014     Verschillende trainingen op het gebied van 'harde' en 'zachte' management skills 
1999               Postmaster Accountancy, Vrije Universiteit Amsterdam
1995               Master Economie, Vrije Universiteit Amsterdam

Talen
Nederlands     Native
Engels              C1
Duits                 B1


