
Welkom!

• Het thema van deze educatiesessie is:
Pro-actief risico management voor pensioenfondsen

• Onze huisregels voor een goed verloop van de sessie: 

• Zet uw camera uit & uw microfoon op mute

• Kies onder “View Everyone” voor “Who’s Talking”

• Stel uw vragen of vraag om het woord via de chat

• Stel uw vragen altijd aan de “Organizer”

• Heeft u het woord gehad, zet uw microfoon weer op mute
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Agenda

• Integraal risicomanagement

• (un)known (un)knowns

• Sterk bestuur

• Inrichten risicomanagement

• Raamwerk risicomanagement
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Integraal risicomanagement

Integraal Risicomanagement (IRM) is interactieve proces van:

• het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de risicobereidheid,
• het identificeren van risico’s,
• het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing, tot
• de uitvoering, monitoring en terugkoppeling over risico’s en beheersmaatregelen.

Aandachtsgebieden:
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Bron: http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-223998.jsp

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/07/03/ontwerpbesluit-implementatie-herziene-iorp-richtlijn/ontwerpbesluit-implementatie-herziene-iorp-richtlijn.pdf
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-223998.jsp


Risicomanagement en vermogensbeheer

Fiduciary 
Management

Portfolio 
Management

Risk 
Management

5



(Un)known unknowns

Risk management, even if flawlessly executed, does not guarantee that 
big losses will not occur. Big losses can occur because of business 
decisions or bad luck (Jorion , 2009)

• Known Knowns
• Risico’s die modelmatig voorzien (hadden kunnen) zijn

• Known Unknowns
• Risico’s als gevolg van voorziene modelfouten 

• Unknown Unknowns
• Risico’s als gevolg van onvoorziene modelfouten; deze vallen 

volledig buiten de reikwijdte van het model
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http://www.youtube.com/watch?v=GiPe1OiKQuk


• Als goed gaat dan?
• Als het slecht gaat dan?

Known
Known

Known
Unknown

Unknown
Known

Unknown
Unknown



Is dit een unknown unknown?
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Is dit een unknown unknown?
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Bron: https://www.rivm.nl/nieuws/oversterfte-neemt-af



Zitten hier unknown unknowns tussen?
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Sterk bestuur: een model
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Groep

SysteemPersoon

On Task

Bron: Cools, Van de Loo, Winter, 2010

“Persoon”

Individuele bestuursleden 
zijn sterk in 

deskundigheid en 
competentie

“Groep”

Bestuur functioneert 
sterk als collectief

“Systeem” 

Bestuur werkt binnen 
systeem waarin         

sterk bestuur mogelijk 
is

Analogie met toezicht binnen bedrijfsleven

“On task” 

Doet het bestuur wat ze 
moet doen?



Sterk bestuur: on task in IORP II

De kerntaken bij de uitvoering van uitkeringsregeling zijn op hoofdlijnen:

• het aangaan van pensioenverplichtingen;

• het uitvoeren van de pensioenregeling;

• de dienstverlening aan deelnemers en werkgevers;

• de reservevorming;

• het afgestemd beheer van activa en passiva (ALM); en 

• het beheer over de beleggingen (inclusief ESG).

Een fonds neemt bij de uitvoering van een premieovereenkomst of premieregeling in de 
opbouwfase of een variabele uitkering de beleggingsrisico’s die de deelnemer loopt vanuit diens 
oogpunt in aanmerking bij het opstellen en uitvoeren van het beleid ten aanzien van de 
beheersing van te lopen risico’s.
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Groep

SysteemPersoon

On Task

Bron: Cools, Van de Loo, Winter, 2010



Sterk bestuur: persoon
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Groep

SysteemPersoon

On Task

Bron: Cools, Van de Loo, Winter, 2010

• Beschikbaarheid / tijd



Sterk bestuur: menselijk gedrag onderkennen

• Individuele veronderstellingen en vooringenomenheid (biases)
• Rode vlaggen negeren
• Afwijkingen en fouten negeren
• Niet van de koers willen afwijken
• Meer risico nemen om verlies weer goed te maken
• …

• Groepsgedrag en vooringenomenheid
• Individuen zwijgen als meerderheid naar beslissingen neigt
• Manager met zelfoverschatting zet door op basis van autoriteit
• Dominante voorzitter bepaalt de discussie
• Volle agenda laat geen ruimte voor vragen en dat wordt 

geaccepteerd
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Persoon

Groep

Groep

SysteemPersoon

On Task

Bron: Cools, Van de Loo, Winter, 2010



Sterk bestuur: historisch voorbeeld functiescheiding

• Het Chatham Chest fonds was opgezet in 1588 om invaliditeitspensioen te verzorgen
voor de Royal Navy.

• De Chest zelf was een kist met vijf sloten.

• De sleutels van de Chest waren in handen van vijf verschillende functionarissen.

• Functiescheiding belangrijk in risicomanagement.
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Bron: http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/3284.html

Groep

SysteemPersoon

On Task

Bron: Cools, Van de Loo, Winter, 2010

http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/3284.html


Sterk bestuur: systeem inrichten
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Groep

SysteemPersoon

On Task

Bron: Cools, Van de Loo, Winter, 2010

Groep

SysteemPersoon

On Task

Bron: Cools, Van de Loo, Winter, 2010



Strategie Beleid
Organisatie                        
& proces    

Assurance
Control & 
rapportage        

Missie & 
visie

Sterk bestuur: universele bestuurscyclus
Groep

SysteemPersoon

On Task

Bron: Cools, Van de Loo, Winter, 2010



Integraal risicomanagement / volwassenheidsniveaus

Integraal Risicomanagement (IRM) is interactieve proces van:

• het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de risicobereidheid,
• het identificeren van risico’s,
• het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing, tot
• de uitvoering, monitoring en terugkoppeling over risico’s en beheersmaatregelen.

Volwassenheidsniveaus
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Volwassenheidniveau  

Niveau 1 - 

Niet bestaand of Ad hoc

Niveau 2 - 

Reproduceerbaar en 

informeel

Niveau 3 - 

Gestructureerd en 

geformaliseerd

Niveau 4 - 

Geïmplementeerd en 

periodiek geëvalueerd

ZWAK ONVOLDOENDE VOLDOENDE STERK

Niet bestaand of incidenteel   

= het niveau waarop 

problemen pas worden 

opgelost als ze zich 

voordoen. 

Partieel en informeel = het 

niveau waarbij de 

organisatie zover 

geprofessionaliseerd is dat 

gebruik wordt gemaakt van 

kennis die eerder is 

opgedaan. Beslissingen 

worden genomen op basis 

van ervaring, maar zijn 

partieel en veelal informeel. 

Geformaliseerd en 

gestructureerd = het niveau 

waarbij de belangrijkste 

processen/maatregelen zijn 

gestandaardiseerd en 

geformaliseerd

Geïmplementeerd en 

periodiek geëvalueerd = het 

niveau waarbij de kwaliteit 

van het ontwikkelproces 

wordt gemeten zodat het 

kan worden bijgestuurd

Bron: http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-223998.jsp

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/07/03/ontwerpbesluit-implementatie-herziene-iorp-richtlijn/ontwerpbesluit-implementatie-herziene-iorp-richtlijn.pdf
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-223998.jsp


Rollen van de risicomanager
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Bron: Kaplan & Mikes (2016): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jacf.12155

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jacf.12155


Raamwerk risicomanagement FIRM (2005)
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Continuïteit bedrijfsvoering

Afdwingbaarheid contracten

Kwaliteit dienstverlening

Integriteit

Personeel Wet- en regelgeving

Fraudegevoeligheid Naleving

Uitbestedingsrisico

AansprakelijkheidConcentratie en correlatie

Informatie Witwassen

Kosten Terrorismefinanciering

Productontwikkeling Juridisch risico

Concentratie en correlatie Arbeidsongeschiktheid

Verwerking Voorwetenschap

Marktliquiditeit Schade

Uitkering/betaling/settlement Onoorbaar handelen

Marktrisico Verzekeringstechnisch risico

Operationeel risico Integriteitsrisico

Prijsvolatiliteit Sterfte

(Pre)acceptatie/transactie Benadeling derden

Liquiditeit Exposure at default Reputatie

Beveiliging

Inflatie Concentratie en correlatie Ondernemingsklimaat

Continuïteit

Rente Default probability Afhankelijkheid

Strategie en beleid

Valuta Loss given default Concurrentie

Beheersbaarheid

FIRM RISICOTAXONOMIE

FINANCIEEL RISICO NIET-FINANCIEEL RISICO

Matching- en renterisico Kredietrisico Omgevingsrisico

IT-risico

Bron: http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-212109.pdf

Kunnen we deze risicotaxonomie nog aanvullen met de kennis van nu?

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/07/03/ontwerpbesluit-implementatie-herziene-iorp-richtlijn/ontwerpbesluit-implementatie-herziene-iorp-richtlijn.pdf
http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-212109.pdf


Raamwerk risicomanagement COSO ERM
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Bron: https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/07/03/ontwerpbesluit-implementatie-herziene-iorp-richtlijn/ontwerpbesluit-implementatie-herziene-iorp-richtlijn.pdf
https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf


Take-aways

• Integraal risicomanagement vormt een kernonderdeel van sterk bestuur

• Ben je bewust van wat je wel en wat je niet weet

• Sterk bestuur vereist investeren in personen, het team en het systeem van werken

• Wees met elkaar bewust van gedrag, zowel van personen als van de groep

• Zorg voor adequate functiescheiding tussen rollen

• Denk na over rol risicomanagement

• Benut beschikbare raamwerken voor inrichten risicomanagement
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Masha danki
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Bedankt voor uw aandacht!

Dr. Alwin G. Oerlemans, CFA, FRM

alwin.oerlemans@apg-am.nl

mailto:Alwin.oerlemans@apg-am.nl

