
Opzetten en herinrichten compliance afdelingen
Externe compliance officer
Ontwikkelen en implementeren compliance beleid
Uitvoeren van risicoanalyses
Leiden van veranderprocessen
Samenstellen nieuwe compliance teams
Leiden en uitvoeren van integriteitsonderzoeken
Sparringpartner op bestuurlijk niveau

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

Ronald
van Dijk
+31 (0)6 55 84 07 47
ronald.van.dijk@charcoendique.nl

Profiel
Door mijn jarenlange ervaring als toezichthouder en risk consultant weet ik snel waar een
financiële instelling aan moet voldoen en waar de risico’s liggen dat hieraan niet wordt voldaan.
In complexe situaties breng ik overzicht en structuur aan en prioriteer ik de acties. Hierdoor ben ik
vaak het klankbord voor bestuurders en vervolgens direct betrokken bij het doorvoeren van
benodigde veranderingen. Ik vind het belangrijk om het bewustzijn over wet- en regelgeving
binnen een organisatie te verhogen, maar ook te komen tot praktische oplossingen om te voldoen
aan normen. Ik ben zeer resultaatgericht, zie wat verbeterd kan worden, en communiceer op alle
niveaus. Vraagstukken waarbij meerdere interne en externe stakeholders bij zijn betrokken, liggen
mij goed.
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Opzetten van Regulatory Compliance Services in NL
Uitbreiden van de FSI dienstverlening aan NL klanten
Organiseren van round tables en kennissessies
Implementeren van risk frameworks inclusief tooling
Ontwikkelen compliance self assessments
Subject Matter Expert (financiële wetgeving)
Uitvoeren van diverse compliance gerelateerde opdrachten

Verantwoordelijk voor 3 toezichtteams
Relatiebeheerder voor bestuurders financiële instellingen
Uitvoeren van risicogebaseerd toezicht
Bepalen en uitvoeren van toezichtsinterventies
Leiden van persoonsgerichte onderzoeken en onderzoeken naar overtredingen
van wetgeving

Audit en Assurance opdrachten

2006-2010          Directeur regulatory practice, Protiviti
                             Internationale risk consultancy

1997-2006         Hoofd accountgroep, Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

1991-1997           Supervisor, PWC
                              Accountantsorganisatie

  

Expertise
Nationale en internationale financiële toezichtswetten, forensische onderzoeken (mn. gericht op
schenden van financiële wetgeving), toezichthouders.

Externe compliance officer en/of directievoering a.i. bij diverse financiële instellingen 
Herstellen (integere en beheerste) bedrijfsvoering na interventie toezichthouders 
Herstellen van relatie tussen instelling en toezichthouder
Herinrichten compliance afdeling
Optimaliseren van hypotheekafdeling

Prestaties en projecten
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Uitvoeren van onderzoeken voor stille curator en Ondernemingskamer 
Implementeren van nieuwe internationale toezichtswetgeving 
Uitvoeren van internationaal onderzoek naar manipulatie rentetarieven 
Onderzoek naar belangenverstrengeling bestuurders
Versimpelen en automatiseren van de compliance cycle

Opleidingen en cursussen
2000-2001             Forensisch Accountant, Universiteit Nyenrode/Leiden
1991-1996             Register Accountant, Vrije Universiteit Amsterdam
1987-1991             HEAO Accountancy, Alkmaar

Interesses
Hardlopen en koken
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