
Co-Hoofd projectmanagement voor een groepsbreed herstel project naar
aanleiding van een audit Kreditwesengesetz (KWG) §44. Met name gericht op de
prudentiële standaard voor Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (Bank
toezichtvereisten voor IT ofwel BAIT) en IT Governance.

Werkervaring
2022-heden        Consultant, Charco & Dique
2021-2022          Project Manager, FlatexDEGIRO

 

Ruby 
Houweling
+31 (0)6 11 10 23 41
Ruby.houweling@charcoendique.nl

Profiel
Mijn ervaring in Compliance heb ik opgedaan in een dynamische en internationaal diverse omgeving
waar zowel Nederlandse als Europese wetgeving centraal staat. Samen met mijn achtergrond in de
sociale wetenschap zorgt dit ervoor dat ik een holistische al dan niet pragmatische aanpak heb. Ik
sta open voor ideeën die net een beetje ‘anders dan anders’ zijn en denk graag mee naar creatieve
oplossingen voor complexe problemen.

Voor een effectieve benadering van Compliance is het creëren van begrip en awareness binnen een
organisatie vaak de sleutel tot succes. Mijn expertise zit daarom voornamelijk bij Compliance Risico
Analyses, belangenverstrengeling, de begeleiding van herstel projecten, Compliance rapportage en
coördinatie van een Training en Educatie cyclus. Deze onderwerpen leggen namelijk de integriteit
risico’s binnen een organisatie bloot en bieden vervolgens de bouwstenen voor een ‘weg’ naar
mitigatie. 
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KWG §44 autoriseert de BaFin voor ‘speciale audits’. Dit wil zeggen dat niet
alleen de financiële data van instituten maar ook diens aanbieders van
nevendiensten, financiële holdings, en andere aanverwante bedrijven op te
vragen. Een door de BaFin aangewezen auditor doet onderzoek naar de
vervulling van financiële en contractuele verplichtingen.  

Coördinatie van een compliance trainingsprogramma om het personeel op de
hoogte te houden van de laatste compliance ontwikkelingen
Adviserende rol met name rondom de onderwerpen zorgplicht,
belangenverstrengeling, vermogensscheiding, product governance, Shareholders
Directive II, Brexit, GDPR, marketing, incident management
Het bijhouden van lokale en internationale wetgeving, creëren van awareness bij
de juiste afdelingen
Secretaris van de Compliance Committee
Het bijhouden van het Compliance ‘policy house’ (periodieke review en version
control)
Periodieke compliance rapportage naar bestuur en Raad van Toezicht
Uitvoering van compliance monitoring 
Bijhouden van een register voor belangenverstrengelingen 
Betrokken bij product governance (PAR processen, implementatie van recente
product restricties, review van passendheidstoetsen)
Periodieke update van compliance risicoanalyse
Periodieke update van het register voor belangenverstrengeling  
Implementatie van SRD II
Coördinatie van een bedrijf breed herstel project ten aanzien van Compliance
integriteit

Klachten afhandeling
B2B KYC

2019-2022          Compliance Officer, FlatexDEGIRO

2017-2019          Office Manager/Compliance Associate, DEGIRO

Projectmanagement voor review- en herstelprojecten
Coördinatie van training en awareness cyclus, evenals de verzorging van trainings en sessies
Uitvoeren van integriteitsrisicoanalyses
Opzetten en bijhouden van een register voor belangenverstrengeling

Projecten en prestaties
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Talen
Nederlands           Moedertaal
Engels                   C1
Duits                      B1

Expertise
Compliance, Regulatory Reporting, CRA/SIRA, MiFID II, SRD II.

Interesses
Fotografie, koken, reizen, literatuur. 
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Opleidingen en cursussen
2020-2021                    
2010-2015                       

2013-2014                                

Certified Compliance Officer, NIBE-SVV
Bachelor of Science, Cultural Anthropology and Development Sociology,
Universiteit van Amsterdam
Minor International Development Studies, Universiteit van Amsterdam


