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Voorstellen Lourens van der Linden 

Tot 1 juni 2012

Allianz 

2003 – 2012
• Volmachtmanager

Zwolsche Algemeene

1989 - 2003

Nevenactiviteiten

• Lid College Deskundigheid 
Financiële Dienstverlening (CDFD) 

• Voorzitter Werkgroep Solvency II

Volmacht Verbond / NVGA

1989 - 2003
• Manager Volmachten

• District Inspecteur Schade

• Inspecteur Schade

• Lid Werkgroep Verbond / NVGA

Herziening NVGA-protocollen

• Studie Master Risicomanagement

Afstudeeropdracht met opdracht-
gever Verbond van Verzekeraars



Start LVRM vanaf 1 juni 2012 

Kernactiviteiten 

• Projectbegeleiding risicomanagement van activiteiten die door verzekeraars 

worden uitbesteed

• Adviseur risicomanagement van activiteiten die door verzekeraars worden 

uitbesteed 

• Educatie gestructureerd risicomanagement in de verzekeringssector• Educatie gestructureerd risicomanagement in de verzekeringssector

Educatie verzekeringsjargon (Wft-modulen / niveau Makelaar in Assurantiën / GA)

Nevenactiviteiten

• Lid College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) 

• Genootschap voor Risicomanagement (GVRM)



De kern van risicomanagement

Noodzaak  

risicobeheersing

Risico’s

brand bij het bedrijf Chemie-Pack te Moerdijk

18 januari 2011 

Risico’s

↑

Doel→ Ac5ef ondernemen→ Resultaat

↓

Risicobeheersing



De uitgangspunten van risicomanagement 
Uitgangspunten van een organisatie:

In veel organisaties worden visie, missie, strategie (doelstellingen), tactiek en 

operationele uitvoering vastgelegd in een businessplan. 

Zowel op het niveau van de totale organisatie, als ook voor bepaalde 

bedrijfsonderdelen of  aandachtsgebieden (zoals pensioenvoorzieningen) 

wordt er veel belang aan gehecht om vooraf geplande ambities ook 

daadwerkelijk te realiseren. 



Visie LVRM 

Dat organisaties er verstandig aan doen om te kiezen voor een aanpak 

waarbij doelstellingen eerder worden behaald, vertrouwen op langere 

termijnbasis eerder wordt (terug)gewonnen en meerwaarde beter wordt termijnbasis eerder wordt (terug)gewonnen en meerwaarde beter wordt 

geprofileerd door professioneel en goed gestructureerd risicomanagement.



Missie LVRM 

Om verzekeraars, Gevolmachtigd Agenten en andere spelers binnen de 

financiële dienstverlening de komende jaren te adviseren en te 

ondersteunen bij het concretiseren van een professionele en goed ondersteunen bij het concretiseren van een professionele en goed 

gestructureerde risicomanagement aanpak.



Historie risicomanagement

• Het moderne ontwerp van ‘Risico’ is 
afkomstig uit het Hindoe-Arabisch
gevormde systeem dat de Westerse 
wereld acht eeuwen geleden heeft 
bereikt. 

• Grondlegging huidige risico-
management aanpak was in het begin 

• Opvolging risicomanagement in de 
USA midden jaren 70

Oorzaken waren :

- ‘een harde verzekeringsmarkt’,
grote ondernemingen zochten naar 
een goedkoper alternatief

management aanpak was in het begin 
van de 18e eeuw stond Jacob Bernoulli
- ‘de Wet van de grote getallen’ 

- ‘Methodes van Statistische 

verzamelingen’ waarop moderne 

activiteiten zijn gebaseerd .

een goedkoper alternatief

- toename aansprakelijkheidsclaims

- wettelijke veranderingen in de
gezondsheidzorg



Het belang van gestructureerd 

risicomanagement in het algemeen (1)

Waar ligt de directie van een organisatie wel eens wakker van:

• Onzekerheid realisatie doelstellingen/resultaten

• Toenemende regelgeving / kosten / toezicht

• Control over processen en procedures• Control over processen en procedures

• Transformatie IT-systemen en ‘loden last’ oude ICT

• Fouten, fraude

• Verschuivingen in de markt / distributieketen

• Toename samenwerking met externe partijen

• Controle over risico’s en juiste balans in risicobeheersing



Het belang van gestructureerd 

risicomanagement in het algemeen (2)

Beslissingen die beter zijn 

onderbouwd

In de praktijk worden veel 

beslissingen op basis van 

intuïtie of bepaalde belangen 

genomen 



Het belang van gestructureerd 

risicomanagement in het algemeen (3)

Rol primaire stakeholders

• Aandeelhouders

• Eindklanten

• Tussenpersonen

• Gevolmachtigde Agenten

• Verzekeraars

Rol secundaire stakeholders

• Overheid

• Toezichthouders

• (Social) Media

• Concurrentie

• Vakbonden• Verzekeraars

• Herverzekeraars

• Expertise bureau’s

• Werknemers

• Crediteuren

• ……

• Vakbonden

• Omwonenden

• ……



Wat levert risicomanagement op?

• Bijdrage continuïteit

• Bijdrage aan realisatie doelstellingen

• Bijdrage veranderingsprojecten

• Voldoen wet- en regelgeving

• Bundeling en deling kennis

• Bijdrage efficiency/effectiviteit 

• Bijdrage kostenbesparing 

• Bijdrage communicatie en 
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• Voldoen wet- en regelgeving

• Bijdrage control RvB / directie

• Uitrol RM naar lijnmanagement en 
werkvloer

• Vertrouwen van stakeholders

• Bijdrage communicatie en 
coördinatie

• Inzicht risico’s en kansen:

- balans risicobeheersing

- minder kans op verrassingen

- adequate en tijdige reactie

- goedkoper extern kapitaal



Status risicomanagement bij veel organisaties

• Invloed korte termijnbelang van de  
aandeelhouder gaat voor continuïteit

• Eigen belang van directie, managers 
en medewerkers heeft prioriteit

• Veelal gericht op een beperkt blikveld 

• Feit is dat de eindklant steeds 
nadrukkelijker achter het stuur komt 
te zitten.

• Veelal gericht op een beperkt blikveld 
(FRM + Complaince)

• Onvoldoende focus op het 
transformatieproces binnen de sector 

• Veelal is er geen sprake van een 
echte risicomanagement focus die op 
de eindklant is gericht.

• Dit vraagt om een andere aanpak
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Stelling

Is risicomanagement oude wijn in nieuwe zakken?



De verzekeringssector is al jaren actief 

met risicomanagement

• Preventie advies

• Preventie eisen

• Acceptatieproces

• Taxatierapporten

• (Her) Inspecties

• Risico-inventarisatielijsten

• ……….



Waarom is er dan toch een nieuwe aanpak voor 

risicomanagement noodzakelijk?
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risicomanagement noodzakelijk?



Noodzaak omdat de risicomanagementaanpak
bij verzekeraars in het verleden niet 

afdoende heeft gefunctioneerd

• De wetgeving (SOx, IFRS, Basel II, Solvency I etc.) met name betrekking 
heeft op de controle van financiële verslaglegging. Andere componenten 
die belangrijk zijn bij een goed risicobeheer komen niet of onvoldoende 
aan de orde.

• Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen en toezichthouders 
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• Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen en toezichthouders 
hebben te veel vertrouwd op ingewikkelde mathematische risicomodellen

• De praktijk heeft uitgewezen dat het uitsluitend werken met 
mathematische modellen, de afbreuk van waarde onvoldoende in kaart 
kan worden gebracht 



Omdat er sprake is van strakker toezicht op

verzekeraars

• Solvabiliteitseisen Solvency II

- Onderbouwing kapitaal,    

door werking strategie

- Aantonen ‘governance’ en een 

goed risicobeheersingsysteem

• Verandering  Wft (Bgfo 3)
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Nieuwe aanpak risicomanagement is 

noodzakelijk vanwege de transformatiefase 

in de verzekeringsector



Oorzaken veranderingen in financiële sector

1. Wet- en regelgeving
• SOx
• Code Tabaksblat
• IFRS
• Basel II
• Solvency II
• Toezicht AFM
• Wft
• Wabekenorm

2. Technologie

• Vergelijkingsmogelijkheden

• Media-integratie

• Web 2.0

• CRM

3. Consument

• Actief• Wabekenorm
• Afschaffing bonusprovisie
• Verhoging transparantie
• Intensivering zorgplicht
• Pensioenwet 2007
• Depla-De Vries (Banksparen)

Bron:  IG&H Lezing Busines school Nederland 

• Actief

• Kritisch

• Gemaksgeoriënteerd

• Shoppen en switchen

4. Globalisering



Evolutie binnen de distributieketen van de 
verzekeringssector (1)  

Visualisering met visie vanuit de markt 

“Uitstroom tussenpersonen krijgt gestalte

• In 2016 zal het aantal tussenpersonen bijna zijn gehalveerd ten opzichte van 2006. Die 

voorspelling doen Baken Adviesgroep en Adviesbureau Fred de Jong in hun rapport 

'Marktraming Financiële Intermediairs 2016'. Voor het onderzoek zijn de huidige 

marktsituatie en een impactanalyse van actuele marktontwikkelingen gecombineerd. marktsituatie en een impactanalyse van actuele marktontwikkelingen gecombineerd. 

• Op basis van de analyse in het rapport is de voorspelling dat het aantal financiële 

intermediairs in 2016 is gedaald naar 7.000. Dat betekent een afname van 15% ten 

opzichte van de situatie nu. In vergelijking met de invoering van het 

vergunningenregister Wft in 2007, is het aantal financiële intermediairs zelfs gedaald 

met 42%. Toen hadden 12.000 adviseurs en bemiddelaars een aanvraag ingediend voor 

een vergunning bij de AFM.” 

Bron: AM-signalen 11-9-2012 Fred de Jong



Evolutie binnen de distributieketen van de 
verzekeringssector  (2) 

Benchmarking met vergelijkbaar distributiemodel in buitenland (UK)

De Nederlandse en Britse vergelijkingsmarkt komen aardig overeen, bijvoorbeeld op 

het gebied van wetgeving, distributievormen en verhoudingen tussen marktpartijen 

(direct writers, assuradeuren en tussenpersonen). Ook zijn de consumenten uit beide 

landen vergelijkbaar prijsgeoriënteerd. landen vergelijkbaar prijsgeoriënteerd. 

In Groot-Brittannië sluit meer dan de helft van de consumenten zijn/haar 

autoverzekering via een vergelijkingssite af.  In Nederland is dit percentage lager. 

Nederland loopt twee jaar achter op de ontwikkelingen in de Britse markt. 



Het Spectrum van de verzekeringssector is in de 

loop der jaren geleidelijk veranderd en dit proces zal 

de komende jaren doorgaan.

1990, 2006, 2012, 2015, 2020,……   1990, 2006, 2012, 2015, 2020,……   



Gevolgen veranderingen binnen de 

verzekeringssector (1)

Te verwachten gevolg verandering speelveld in de komende jaren:

• Strategische keuze verzekeraars (‘sterk merk’ – ‘white label company’) 

• Concentratietendens Gevolmachtigd Agenten / intermediairs neemt toe

• Nog steeds plaats voor kleinere spelers, mits ze meerwaarde hebben

• Corporate (assurantiebeurs) cultuur nadrukkelijker aanwezig 

• Marktaandeel grootste 7 (intermediair) verzekeringsconcerns neemt af

• Marktaandeel (nieuwe) branchevreemde spelers neemt toe



Gevolgen veranderingen binnen de 

verzekeringssector (2)

• Toename internet oriëntatie en online verkoop

• Transparantie leidt tot premie-, margedruk en meer concurrentie

• Omzet intermediair neemt af en leidt tot druk op kosten

• Distributiemodel verandert en macht consument groeit

• Verandering beloningsmodel bemiddelaars (wijziging provisiestelsel)

Conclusie:

Financiële dienstverleners worden gedwongen om de bakens te verzetten 

om te kunnen overleven!

Bron:  IG&H Lezing Busines school Nederland



Gevolgen veranderingen binnen de 

verzekeringssector (3)

Bij een goed advies speelt de verzekeringsoplossing nog steeds een 

belangrijke rol, maar wordt dit advies wel onderbouwd door een 

gestructureerde risicomanagementaanpak! 



Wanneer heeft de nieuwe aanpak van 

risicomanagement kans van slagen?

Niet als er alleen aan compliance

eisen moet worden voldaan !

• Men gaat dan ‘vinken’

i.p.v. ‘thinken’

Wel als mensen inzien dat de aanpak 

daadwerkelijk voordeel biedt in hun 

dagelijks werk. 

Dit is uiteindelijk het einddoel van  
• We krijgen er weer een ‘papieren 

tijger’ bij. Het verleden heeft meer 
dan eens bewezen dat deze aanpak 
niet werkt. 

Dit is uiteindelijk het einddoel van  

‘De weg die naar succesvol

risicomanagement in de 

verzekeringssector moet leiden’. 



De verzekeringsoplossing binnen de 

distributiekolom van de verzekeringsector

In de distributiekolom van de verzekeringssector neemt de verzekerings-

oplossing tot nu toe een prominente plaats in.  

In de ‘oude wereld’ was dit verklaarbaar:

• Het beloningstelsel op basis van ‘no cure no pay’ werkte een primaire focus op • Het beloningstelsel op basis van ‘no cure no pay’ werkte een primaire focus op 

productgericht advies i.p.v. integraal en klantgericht advies in de hand.

• Wet- en regelgeving gaven onvoldoende aanleiding voor een fundamentele 

koerswijziging

• Invloed van technologie was minder prominent aanwezig

• Gedrag en beleving eindklant was anders

• Er was sprake van minder transparantie en globalisering
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Overweging

• Verzekeringsoplossing alleen is niet meer voldoende  om te voldoen aan 

behoeften van de eindklant 

• De eindklant verwacht een grotere meerwaarde van de intermediaire 

distributiekolom binnen de verzekeringsector

• Een andere aanpak in ‘de nieuwe wereld’ is noodzakelijk

• De start van een andere aanpak begint bij de interne omgeving van de 

eindklant   
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Integraal risicomanagement

‘ COSO II-model’

Integraal risicomanagement is ondernemingsrisicomanagement en is opgesteld om de Integraal risicomanagement is ondernemingsrisicomanagement en is opgesteld om de 

ondernemingsdoelstellingen te behalen, en is ingedeeld in vier categorieën: 

Strategisch betreft globale doelen en is afgestemd op de missie 

Operationeel betreft effectief en efficiënt gebruik van de middelen 

Financieel betreft betrouwbaarheid van verslaggeving 

Compliance  betreft naleving van wet- en regelgeving 
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Het proces van goed gestructureerd 
risicomanagement

Het doorIopen van het risicomanagementproces vindt plaats in 8-fasen

• Fase 1  De interne omgeving van een organisatie

• Fase 2  Het formuleren van doelstellingen

• Fase 3  Het identificeren van gebeurtenissen

• Fase 4  Risicobeoordeling

• Fase 5  Bepaling ‘ Risico Mitigerende maatregelen’

• Fase 6  Beheersingsactiviteiten

• Fase 7  Informatie en Communicatie

• Fase 8  Monitoring / Procesbewaking



Fase 5 Risicomitigerende maatregelen 

1. Risico’s vermijden

(stoppen met activiteiten of 

uitbesteding aan derden)  

2. Risicoreductie2. Risicoreductie

3. Risico’s overdragen

(verzekeren, contractmanagement)

4. Risico’s zelf dragen



Integraal en klantgericht advies is ook het 

uitgangspunt van COSO II

• Verzekeringsoplossing vormt een belangrijk onderdeel 

van fase 5 (Risk Response) van het ‘ COSO II-model’

• Binnen het ‘COSO II-model’ komen er nog 4 fasen vóór en 3 fasen nà de 
Risk Response fase (fase van de risicomitigerende oplossingen)

• De Risk Responsefase bevat nog veel meer andere oplossingen dan risico-
overdracht op basis van verzekeringen    
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Risicomanagement  in de praktijk(1) 

Binnen de Wft is de borging van integraaladvies waarbij het klantbelang centraal staat 

verankerd in artikel 4.23 lid 1 van de Wft. De financieel dienstverlener:     

a. wint in het belang van de consument onderscheidenlijk de cliënt informatie in over 

diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid; 

b. draagt er zorg voor dat haar advies of de wijze van het beheer van het individueel 

vermogen, voorzover redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op de in onderdeel 

a bedoelde informatie; en

c. licht indien het advisering betreft met betrekking tot financiële producten die geen 

financiële instrumenten zijn, de overwegingen toe die ten grondslag liggen aan 

haar advies voorzover dit nodig is voor een goed begrip van haar advies.



Risicomanagement  in de praktijk(2) 

Opzet sluit uitstekend aan bij de Bgfo 3 Wft-vakbekwaamheidsstructuur



Risicomanagement  in de praktijk(3) 

AFM 

Consulteert over leidraad 

risicomanagement beleggings

instellingen

DNB 

DNB heeft onderzoek gedaan onder twaalf

verzekeraars. Hieruit blijkt dat er bij het verzekeraars. Hieruit blijkt dat er bij het 

risicomanagement nog een flinke kloof gaapt 

tussen theorie en praktijk. Het bestuur is zich 

bewust van het belang van een goed 

functionerend risicomanagement. Maar dat is 

niet voldoende. Er komt meer bij kijken. Zo 

schiet de inbedding van het risicomanagement 

in de organisatie in veel gevallen te kort. 



Risicomanagement  in de praktijk(4) 
Voorbereiding (onderdeel 

risicomanagement) Solvency II

binnen het volmachtkanaal door:

Verbond van Verzekeraars en NVGA*

1. Eindrapport1. Eindrapport

2. Handleiding implementatie

3. ‘Lightversie’ risicomanagement-

model

* Zie www.volmachtbeheer.nl



Risicomanagement  in de praktijk(5) 

• Verhoging assurantiebelasting naar 21% vergroot b.v. de rol van 

risicomanagement

• Klanten zullen na 1 januari 2013 nog kritischer worden of ze een risico dat 

ze lopen wel of niet willen verzekeren.ze lopen wel of niet willen verzekeren.

• Naast de traditionele verzekeringsoplossing gaat men zoeken naar nieuwe 

en creatieve mogelijkheden om risico’s goed of zelfs beter te beheersen.

• Afweging verschillende risicomitigerende oplossingen



Risicomanagement  in de praktijk(6) 

• In company opleiding risicomanagement binnen grote organisaties

zoals adviseurs binnen de Rabobank over het accountmanagement 

schade NN 

• Financieel dienstverleners die zelf kiezen om hun horizon te verbreden en 

een opleiding volgen bij:een opleiding volgen bij:

- Leerlijn risicomanagement Haagse Hogeschool

(Basis Risicomanagement, Register Risicomanagement, Master Risicomanagement)

- Leergang risicomanagement NIBE-SVV 

- Verzekeringskunde UVA (afstudeerrichting risicomanagement)



Hoe gaat risicomanagement landen 
in uw organisatie? 

Hoe zijn de ontwikkelingen rondom 

risicomanagement in uw organisatie?

Geleidelijke aanpak ligt voor de hand, 

Keulen en Aken zijn tenslotte ook niet Keulen en Aken zijn tenslotte ook niet 

op één dag zijn gebouwd

Wel is het verstandig om op korte 

termijn een  (door)start te maken. 



VragenrondeVragenronde
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