Studiebijeenkomst 8 november 2018
Focus op risicomanagement
vanuit IORP II & Solvency II
Hierbij nodigen we je van harte uit voor de studiebijeenkomst van 8 november 2018.

Deze middag gaan we dieper in op het thema Risicomanagement; een thema dat nu volop in de
schijnwerpers staat door de Europese richtlijn IORP II die over 3 maanden van kracht is.
Voor pensioenfondsen betekent de richtlijn een aanscherping van de Nederlandse regelgeving. Zo
dienen op het gebied van risicobeheer o.a. de sleutelfuncties en de eigenrisicobeoordeling in de
processen een plaats te krijgen en te worden ingericht.
De sprekers in deze studiemiddag praten je bij over de betekenis van risicomanagement, de inrichting
vanuit IORP II en geven je een kijkje achter de schermen van de implementatiefase aan de hand van
praktijkvoorbeelden.
De kracht van KPS is de brede benadering van het thema dat wordt uitgediept. Ook deze middag
kijken we verder, namelijk naar de praktijk van verzekeraars. Immers zij hebben de inrichting van hun
risicobeheerprocessen al eerder moeten afstemmen op Europese regelgeving krachtens Solvency II.
Ook zij hebben de sleutelfuncties ingericht op basis van de bepalingen in de 2e pilaar van
Solvency II die betrekking heeft op governance en risicobeheer. De spreekster in ons programma
biedt een mooi uitstapje naar de verzekeringspraktijk met lessons to learn.
Het programma is als volgt:
14.00 - 14.10
14.10 - 15.10

Opening dagvoorzitter
Fokko Covers - Vicevoorzitter KPS
Inleiding Risicomanagement
Edske Smit - Senior Risk Manager First Pensions

Wat verstaan we onder risicomanagement?

Verschuiving focus risicobeheer

Integraal Risicomanagement (IRM) versus gewoon risicobeheer

15.10 - 15.30

15.30 - 15.50
15.50 - 16.20

Karel Bunte - Risicomanager, Advies & Interim

Wat zegt IORP II over Risicomanagement en DNB?

Hoe verhoudt zich dat tot de praktijk?
De praktijk van een T2 pensioenfonds
Karel Bunte - Risicomanager, Advies & Interim

De uitdagingen van een klein (T2) pensioenfonds bij de inrichting van
het risicomanagement
Pauze
De praktijk van een APF
Gerard Frankema - Directeur bestuursbureau STAP

Risicomanagement bij een APF

Invoering IORP II

Inrichting van de processen: via three lines of defense

16.20 - 17.20

Het thema breder bekeken: de praktijk van een verzekeraar
Damla Hendriks - Head of Enterprise Risk Management Nationale
Nederlanden

Korte inleiding Solvency II

Risk governance bij verzekeraars: Opzet en implementatie van
three lines of defense bij NN Leven

ORSA (eigen risicobeoordeling) in de praktijk: High level risico
analyse, scenario planning en maatregelen

17.20 - 18.00

Afronding, Borrel & Netwerken

De bijeenkomst vindt plaats bij KNSB Businesscentre De Vechtsebanen, Mississippidreef 151
3565 CE Utrecht. Vanaf 13.30 uur ontvangen wij je graag met een kopje koffie of thee.
Om 14.00 uur start het programma.

Aan- / afmelden studiebijeenkomst 8 november

Wij bieden je de mogelijkheid een introducé uit te nodigen. Jouw introducé kan zich inschrijven tegen een bijzonder tarief van 195 euro inclusief btw. Inschrijvingsformulier voor
introducés.
Voor deze studiebijeenkomst worden bij het AG-AI PE-punten aangevraagd. Ook kun je een
verklaring bij het secretariaat van KPS opvragen t.b.v. permanente (pensioen)educatie van
andere beroepsgroepen.
Met vriendelijke groet,
Kring van Pensioenspecialisten
Jannet Kroes, beleidsmedewerker

