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Pollvraag: gelooft u nog in ALM? (ja/nee)

ALM is een gereedschap, 
geen religie!

Ludwig von Mises en 
Tinbergen:

Van de natuurwetenschap 
verwachten we geen 

totaalvoorspelling, waarom 
van de economische dan wel?

Economie is een 
menswetenschap!



https://youtu.be/nV4EYY6a-L0

https://youtu.be/nV4EYY6a-L0


“Hoe vormen in zwermen spreeuwen ontstaan

Die prachtige vormen in spreeuwenwolken kunnen volgens het 
model van Hemelrijk dus simpelweg ontstaan doordat spreeuwen:

1. Samen willen vliegen en bochten maken boven een slaapplaats;
2. Niet willen botsen;
3. Allemaal even snel gaan;
4. Zeven buurvogels in de gaten houden. 

Daar is geen telepathie of leiderschap voor nodig.”

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25568

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25568




- Geaggregeerde variabelen
- Agenten handelen rationeel

Economische modellen



Waar geloof jij in?

Het klassieke economische model (Greenspan)
• De mens is rationeel
• Bubbels bestaan niet
• Financiële markten zijn in evenwicht
• Met historische data kunnen we verwachtingen 

en kansen voorspellen
• Rendementen zijn mean-reverting
• Geld is faciliterend

Een andere visie (Minsky)
• De mens is niet rationeel
• Toename van schuld zorgt voor bubbels en 

destabiliseert
• Financiële markten zijn niet stabiel en 

voorspelbaar
• Historische data en correlaties hebben geen 

voorspelkracht
• Economieën en markten kennen structurele 

economische regimes
• Geld speelt een cruciale rol



Frans de Waal
geboren: ‘s-Hertogenbosch 29 oktober 1948

Economen veronderstellen rationeel gedrag: 

Kapucijneraapjes (en mensen) vertonen 
echter eerste orde gevoel voor gelijkheid en 

kiezen voor “geen komkommer” als de 
ander een druif krijgt.

“Eén komkommer is beter 
dan geen komkommer”

Chimpansees (en mensen) gaan nog een stap verder 
(2de orde gevoel voor gelijkheid) en zijn op zoek naar harmonie. Ze weigeren de druif als ze 

zien dat hun buurman ontevreden is met de komkommer!

https://youtu.be/meiU6TxysCg

https://youtu.be/meiU6TxysCg


Belangrijkste eigenschappen scenariomodellen
Functies van modellen:
1. Inzicht 
2. Ontwerp
3. Monitoren

flightsimulator

dashboard

fli
g
ht

si
m

ul
at

o
r

d
as

hb
oa

rd

g
lazen b

o
l

zw
arte zw

anen



Wat heb ik hier aan?

De wereld is een complex en onvoorspelbaar systeem
Verandering komt soms van bovenaf maar vaak van onder

Microveranderingen hebben macro-effecten
Dubbele feedbackloop: macro-effecten leiden weer tot 
microveranderingen

https://www.cardano.nl/imagine/wetenschap/we-zijn-verslaafd-aan-oneindige-groei/

https://www.cardano.nl/imagine/wetenschap/we-zijn-verslaafd-aan-oneindige-groei/


Toepassing van scenario’s

Kortetermijn-
weerbaarheid

stress-
scenario’s

Portefeuille 
optimalisatie

ALM

Langetermijn-
wereldbeelden

Pre-mortem
analyse



Asset Liability Management (ALM)
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Portefeuille-optimalisatie
Met ALM en SAA modellen

Doel
• Toets de toegestane set strategieën

• Bepaal de strategische allocatie

• Optimaliseer hierbij de rendement / risico verhouding

• Spreiding van uitkomsten op lange termijn

• Communicatiemiddel voor diverse stakeholders

Aanpak  kwantitatief
• Stochastische scenarioset

• Vergelijk en verfijn strategieën



Investment beliefs versus economische 
scenario’s

Enerzijds (vanuit belegger)
• Laat economische scenario’s aansluiten bij 

investment beliefs

• Je investment beliefs moeten kloppen in de 
basisscenario-set

Anderzijds (vanuit risicomanager)
• Maar wat nu als onze investment beliefs niet blijken te 

kloppen

• Reken ook met een economische set waarbij je 
beliefs niet uitkomen

Voorbeelden

• Rente-ontwikkeling

• Aandelenrisicopremie

• US$ versus gulden (ANG)

• Mean reversion

• Correlatie tussen categorieën



Kortetermijnweerbaarheid
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https://www.youtube.com/watch?v=9kPjYCqH0tE

https://www.youtube.com/watch?v=9kPjYCqH0tE


Korte termijn weerbaarheid
Stress-scenario analyse

Een eenvoudige aanpak in vijf stappen

STAP 1
• Vaststellen scenario’s

STAP 2
• Definiëren succes en mislukking

STAP 3
• Impactanalyse

STAP 4
• Strategische opties

STAP 5
• Strategiebepaling

Doel: 

• Inzicht in robuustheid: bescherm je 
tegen wat je niet kan of wil dragen

• Strategieën (op hoofdlijnen) bepalen 
binnen deze grenzen

Aanpak: 

• Kwalitatief: verhaallijnen

• Kwantitatief: impact van scenario’s



Korte termijn weerbaarheid
Stress-scenario analyse – Vaststellen scenarioset

https://www.cardano.nl/imagine/downloads/download-scenariostudie-2020-2022/

https://www.cardano.nl/imagine/downloads/download-scenariostudie-2020-2022/


Korte termijn weerbaarheid
Stress-scenario analyse - Impact



Korte termijn weerbaarheid
Stress-scenario analyse – Strategische opties

huidige portefeuille

65% renteafdekking



Langetermijnwereldbeelden
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https://www.youtube.com/watch?v=x7oMikmMiS8

https://www.youtube.com/watch?v=x7oMikmMiS8


Scenariodenken
Lange termijn wereldbeelden

Doel
• Het vergroten van aanpassingsvermogen 

• Het behandelen van langetermijnvraagstukken

• Historische trendbreuken of andere grote 
veranderingen adresseren

Aanpak  kwalitatief
• Diversiteit

• Uiteenlopende en uitdagende wereldbeelden

• Niet compleet



De toegevoegde waarde van langetermijnscenariodenken

Memories of the 
future

Robuustheid

Signalen

Adaptiviteit

Live happily in a world we don’t understand
Nassim Nicholas Taleb



Nieuw pensioencontract
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https://youtu.be/F7bNJnRIhaU
Waarom scenariodenken zo belangrijk is door Ronald Kupers

https://youtu.be/F7bNJnRIhaU
https://youtu.be/F7bNJnRIhaU


Pre-mortum
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Pre-mortem analyse
Toetsing van de voorgenomen strategie

Doel
• Identificeer resterende zwakheden 

• Erken ‘incompleet’ model 

• Minimaliseer gedragsmatige valkuilen

Aanpak  kwalitatief
• Stel de vraag: over 5 jaar blijkt voorgestelde 

aanpassing een mislukking. Wat heeft hiertoe 
geleid?

• Bedenk maatregelen om de zwakheid te 
reduceren



Quizvraag 1

Hoe kwetsbaar is onze balans voor klimaatverandering?

A. ALM-Model

B. Kortetermijn-stress-scenario’s

C. Langetermijn-wereldbeelden

D. Pre-mortem

Welke methoden zou je gebruiken voor het 
volgende strategische vraagstuk?



Quizvraag 2

Waar zitten de staartrisico’s van ons beleggingsbeleid?

A. ALM-Model

B. Kortetermijn-stress-scenario’s

C. Langetermijn-wereldbeelden

D. Pre-mortem

Welke methoden zou je gebruiken voor het 
volgende strategische vraagstuk?



Quizvraag 3

Wat is de beste allocatie binnen de return-portefeuille

A. ALM-Model

B. Kortetermijn-stress-scenario’s

C. Langetermijn-wereldbeelden

D. Pre-mortem

Welke methoden zou je gebruiken voor het 
volgende strategische vraagstuk?



Quizvraag 4

Het dynamisch balansbeheer is recent tot in detail 
uitgewerkt. Wanneer leidt deze strategie tot tegenvallende 
resultaten?

A. ALM-Model

B. Kortetermijn-stress-scenario’s

C. Langetermijn-wereldbeelden

D. Pre-mortem

Welke methoden zou je gebruiken voor het 
volgende strategische vraagstuk?



Kortetermijn-
weerbaarheid

stress-
scenario’s
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Bedankt voor uw aandacht!

Eric Mathijssen

e.mathijssen@cardano.com | +31 6 300 20 715

mailto:e.mathijssen@cardano.com


Modellen worden nog weleens 
misbruikt zoals een dronkaard 

een lantaarnpaal gebruikt:
ter ondersteuning en niet ter 

verlichting



Arthur Schopenhauer (Danzig, 22 februari 1788 - Frankfurt, 21 
september 1860) was een Duits filosoof 

“Denken begint waar het rekenen 
ophoudt”

ALM
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