
Alle voorkomende Risk & Compliance werkzaamheden, inclusief
transactiemonitoring/AML, fraude en contact met toezichthouders
Focus op Privacy & IT security 
Adviseren over en implementeren van Nederlandse en Europese wet- en
regelgeving op het gebied van onder andere:

Werkervaring
2022-heden        Compliance & Regulatory Consultant, Charco & Dique

2020-2022          Risk & Compliance Officer, Peaks

Nienke
Moek
+31 (0)6 25 59 86 45
Nienke.moek@charcoendique.nl

Profiel
Door de combinatie van mijn ervaring op het gebied van zowel Risk & Compliance als IT proces-
en projectmanagement, kan ik goed het effect inschatten van wet- en regelgeving op  de praktijk.
Daarbij kijk ik niet alleen naar het voldoen aan de regels, maar denk ik ook graag mee over wat
binnen een organisatie praktisch haalbaar is. Ik houd van innovatieve oplossingen en nieuwe
technologie en kijk daarbij naar hoe dit het beste uitwerkt voor de klant en eindgebruiker.

Daarnaast geloof ik dat regelgeving niet onnodig ingewikkeld moet zijn; ik vind het belangrijk dat
het voor iedereen binnen een organisatie duidelijk en inzichtelijk is welke regels er gelden en
waarom. Ik heb ervaring opgedaan bij zowel een bank als een beleggingsinstelling. Daarnaast
ben ik gecertificeerd op het gebied van privacy. Ik kan goed hoofdzaken van bijzaken scheiden,
ben doelgericht en ga graag enthousiast aan de slag!
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Product ontwikkeling en product goverance
PSD2
IFR/IFD
AVG/GDPR
Wwft/Sw 1977
MiFID II

Verantwoordelijk voor mobiele productontwikkeling
Focus op identificatie, klantprocessen en internationale groei

Proces- en projectmanagement
Focus op betalingsverkeer

Proces- en projectmanagement
Ondersteuning legal en compliance team

Gestart als service medewerker, doorgegroeid naar team lead

2017-2020          Product Owner, Peaks

2015-2017          Business Process Manager, Knab

2013-2015         Business Process Officer, Knab

2012-2013          Servicedesk, Knab

Privacy
IT & Security
Europese wet- en regelgeving
Compliance
Zorgplicht en klantinformatie (MiFID II)

Expertise

Uitvoeren van diverse interne monitoringsactiviteiten 
Impactanalyses wetgeving, bijv. voor IFR/IFD
Voorbereiding en uiteindelijke uitrol van beleggingsapp in het buitenland (Duitsland,
Spanje, Frankrijk)
Inrichting van alle processen (bedrijfs- en klantprocessen) voor vergunningaanvraag
van een beleggingsonderneming
Inrichting van de klantprocessen en bouw daarvan in de mobiele app voor het openen
en beheren van een beleggingsrekening (execution only)

Projecten en prestaties
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Opleidingen en cursussen
2021                 Certified Information Privacy Professional (CIPP/E), IAPP
2016                 Professional Scrum Master, Scrum. Org 
2014                 Prince 2 Foundation, Project Management   
2012                 WFT Basis en itegriteitsmodule
2010-2011       Master Europees Recht, Rijksuniversiteit Groningen
2009                 Erasmus programma Universidad de Granada
2005-2010       Bachelor Europees Recht, Rijksuniversiteit Groningen

Talen
Nederlands          Moedertaal
Engels                   C1

Interesses
Wielrennen, reizen, Spaanse taal en cultuur, koken & bakken.
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