
Verantwoordelijk voor de afdeling Compliance. De afdeling draagt zorg voor
Compliance Risk Management voor alle business units van PGGM. De
belangrijkste diensten die PGGM aanbiedt zijn pensioenbeheer (voor circa
4,5 miljoen deelnemers) en vermogensbeheer voor diverse Nederlandse
pensioenfondsen. PGGM Vermogensbeheer beheert het vermogen van
diverse Pensioenfondsen met een waarde van circa 250 miljard euro en
staat als vergunninghouder onder toezicht van de AFM. 

Werkervaring
2023-heden        Consultant, Charco & Dique

2020-2022          Directeur Compliance, PGGM 

Frank
Schröder
+31 (0)6 51 50 54 73
frank.schroder@charcoendique.nl

Profiel
Door mijn langjarige en brede ervaring kan ik (financiële) instellingen goed ondersteunen en
adviseren op het gebied van compliance en non financial risk management. Ik heb in diverse
rollen ervaring opgedaan binnen verschillende marktsegmenten en ben in aanraking gekomen
met een scala aan producten en diensten. De belangrijkste factor hierin is altijd geweest om op
een goede manier invulling te geven aan de daarbij behorende eisen die voortvloeien uit wet-
en regelgeving en een beheerste bedrijfsvoering. Van strategie tot dagelijkse implementatie, ik
denk er graag over mee. Ik ben in staat om complexe materie begrijpelijk te maken en mijn
adviezen en oplossingen zijn pragmatisch.
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https://www.linkedin.com/in/frank-schr%C3%B6der-8b58bb3/
https://www.linkedin.com/in/alsibarani/
https://www.linkedin.com/in/alsibarani/
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Eerste aanspreekpunt voor de toezichthouders (DNB/AFM/AP).
Lid van het management team van de CFRO PGGM.

Verantwoordelijk voor de Compliance activiteiten binnen ING Wholesale
Banking wereldwijd (circa 40 landen).
Business units in scope zijn: Financial Markets (inclusief  Equity Markets),
Corporate Finance, Equity Capital Markets, Event Finance, Corporate
Clients, Financial Institutions, Lending Services (o.a.  Structured Finance,
Working Capital Solutions, Real Estate Finance, Lease en Trade &
Commodity Finance), Transaction Services (o.a.  Payments & Cash
Management).
Lid van het management team Risk van Wholesale Banking en het
management team Compliance Risk Management ING Bank.

Verantwoordelijk voor de afdeling Compliance van ING Bank Nederland.
Eerste aanspreekpunt voor de toezichthouders in Nederland op het gebied
van Compliance.
Lid van het management team Risk ING Bank Nederland en het
management team Compliance Risk Management ING Bank.

Verantwoordelijk voor de afdeling Compliance Wholesale Banking NL.
Functionele aansturing van de compliance officers/afdelingen van ING
Bank Curacao, Bank Mendes Gans (cash pooling), ING Lease, Real Estate
Finance, Real Estate Development en Mandema & Partners (institutionele
makelaar in verzekeringen).
Eerste aanspreekpunt toezichthouders in Nederland.
Lid van het management team Wholesale Banking Compliance ING Bank.

Verantwoordelijk voor de afdeling Risk Control.
De afdeling heeft als aandachtsgebieden Compliance, Risk Management,
Juridische Zaken en het Secretariaat van de Vennootschap.
Daarnaast in deze functie statutair directeur van de bewaarbedrijven van
Theodoor Gilissen Bankiers en haar beleggingsfondsen.

2014-2019          Global Head Compliance Wholesale Banking, ING Bank

2011-2014          Hoofd Compliance ING Bank Nederland, ING Bank

2009-2010          Head Compliance Wholesale Banking Nederland, ING Bank 

2007-2008          Directeur Risk Control, Theodoor Gilissen Bankiers 
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Verantwoordelijk voor de afdeling Finance & Control.
De afdeling verzorgt de financiële administratie, planning & control cyclus,
management informatie, de jaarrekening en de belastingzaken voor Kempen &
Co en haar dochterondernemingen (waaronder Kempen Capital Management).
Eerste aanspreekpunt voor DNB en de externe accountant inzake financiële
aangelegenheden, solvabiliteit en liquiditeit.
Statutair directeur van de bewaarbedrijven van Kempen & Co en haar
beleggingsfondsen.
Verantwoordelijk als projectleider MiFID voor analyse en implementatie van
deze richtlijn binnen Kempen.

Verantwoordelijk voor de afdeling Risk Management & Compliance. De
afdeling verzorgt het  riskmanagement op gebied van marktrisico,
kredietrisico, operationeel risico en compliance risico voor de bank en haar
dochterondernemingen.
Eerste aanspreekpunt voor de toezichthouders.

Verantwoordelijk voor de afdeling Compliance van de investment bank van
ING in Amsterdam.
Lid van het management team Legal & Compliance van ING Barings.

Eerste compliance officer van ING Investment Management (IIM).
Verantwoordelijk voor compliance in Nederland en het opzetten van een
compliance structuur binnen de IIM (inclusief de functionele aansturing). 
Betrokken bij een project waarbij de infrastructuur wordt opgezet om US
Mutual Funds te gaan beheren vanuit Nederland onder de Amerikaanse
regelgeving.

In een aantal functies werkzaam geweest binnen de Stichting Toezicht
Effectenverkeer (thans Autoriteit Financiële Markten). Laatste functie was
Hoofd van de afdeling Toezicht Markten. Deze afdeling was verantwoordelijk
voor o.a. onderzoeken misbruik voorwetenschap, toezicht op de
beursorganisaties, toezicht op uitgevende instellingen en de naleving van de
Wet Melding Zeggenschap.

2004-2007         Hoofd Finance & Control, Kempen & Co 

2001-2004         Hoofd Risk Management & Compliance, Kempen & Co 

2000-2001         Hoofd Compliance ING Barings Amsterdam, ING Groep 

1998-2000         Compliance Officer ING Investment Management, ING Groep

1996-1998         Verschillende functies, Stichting Toezicht Effectenverkeer (thans AFM)
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In diverse functies gewerkt binnen het Controlebureau van de Amsterdamse
Effectenbeurs. In deze periode van zelfregulering kon dit worden gezien als de
toezichthouder op de effectenmarkten in Nederland. Het Controlebureau was
verantwoordelijk voor zowel het beurstoezicht op banken, commissionairs en
hoeklieden, als het financieel toezicht op commissionairs en hoeklieden.
Daarnaast enige tijd specifiek werkzaam geweest op gebied van onderzoeken
naar mogelijk misbruik van voorwetenschap.

1990-1996          Verschillende functies, Amsterdamse Effectenbeurs

Expertise
Inrichten Compliance (en Risk) functie, ontwikkelen en implementeren Compliance strategie,
implementatie regelgeving, board advisering, internationaal toezicht, grensoverschrijdende
dienstverlening en compliance, integriteitsonderzoeken, begeleiding (strafrechtelijke) onderzoeken,
advisering complexe compliance vraagstukken,  aansturen teams/projecten, gedrag en cultuur.

Opzetten en inrichten Compliance (en risk) functie
Implementatie regelgeving
Begeleiden complexe onderzoeken door toezichthouders en justitie
Integriteitsonderzoeken
Ontwikkelen strategie voor Compliance
Gedrag en cultuurprogramma’s

Prestaties en projecten

Opleidingen en cursussen
                            NIBE Effectenbedrijf
                            NIBE Beroepsopleiding Effectenhandel
                            Integriteitsmodule DSI Compliance Professional
                            Enforcement Training Pogram SEC Washington 
1991-1996         Postdoctorale opleiding Accountancy
1983-1989         Bedrijfseconomie (doctoraal examen) 


