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Integraal risicomanagement
Pensioenfondsen staan en hebben gestaan voor
verschillende uitdagingen, zoals de kredietcrisis,
terugtreding van sponsoren of pensioenvraagstuk 2020.
Pensioenfondsen hebben tal van maatregelen genomen op
het
gebied
van
risicomanagement.
Integraal
risicomanagement speelt een belangrijke rol bij het
(bestuurlijk) beheersen van de uitdagingen. Door toepassing van integraal
risicomanagement onstaat een zelflerende en zelfsturende organisatie die zich bewust is
van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge samenhang alsook van de
opties voor beheersing en de verschillende consequenties hiervan. Het continue proces
van bijhouden of opstellen van de risico strategiedocumenten, uitvoering, monitoring en
evaluatie dient bij het bestuur blijvend op de agenda te staan. Het bestuur blijft namelijk
verantwoordelijk. De invulling van dit continue proces is sterk afhankelijk van de
organisatie van het pensioenfonds. Vaak is er een samenwerking tussen een interne partij
(pensioenbureau of risicocommissie) en een onafhankelijke externe partij of geheel
uitbesteed aan een onafhankelijke externe partij.
Visie Arcturus, werkwijze en samenwerking
Arcturus is een onafhankelijke partij die uw pensioenfondsbestuur graag ondersteunt bij
het integraal risicomanagement. Bij een goede opzet van het raamwerk aan documenten
waarin het strategisch risicomanagement van uw bestuur is opgesteld, kan de focus van u
en Arcturus meer liggen op het gebied van integraal risicomanagement waarin de
houding meer pro-actief zal zijn dan passief dan wel defensief.
De werkzaamheden van Arcturus kunnen worden ingedeeld naar twee gebieden:
- Opzetten van integraal risicomanagement
- Ondersteunen van het bestuur bij toepassing integraal risicomanagement
Voor het opzetten van het integraal risicomanagement kunnen de werkzaamheden van
Arcturus als volgt zijn:
- In kaart brengen van reeds aanwezige documenten betreffende onder meer:
o doelstellingen pensioenfonds,
o overzicht van de risico’s,
o risicohouding/-bereidheid,
o vastgelegde risicostrategie,
o vastgelegde beheersmaatregelen,
o actieplan,
o vastgelegde verantwoordelijken in het
continue proces en
o vastgelegde periodieke toetsing.
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Toetsen bij het bestuur en uitvoeringsorganisaties of de reeds aanwezige
documenten met daarin de vastleggingen nog van toepassing zijn.
de documentatie van integraal risicomanagement aanvullen, wijzigen danwel een
nieuwe opzet maken zodanig dat het hanteerbaar wordt voor het bestuur.
De opzet van de notulen formaliseren zodanig dat het bestuur wordt ondersteund
bij het nemen van besluiten in het kader van integraal risicomanagement.
De opzet van de agenda formaliseren zodanig dat het bestuur wordt ondersteund
bij toepassen integraal risicomanagement
De opgestelde documentatie toetsen bij bestuur en De Nederlandsche Bank.
De eventuele terugkoppelingen verwerken.

Bij ondersteuning van het bestuur bij toepassing van integraal risicomanagement kunnen
de werkzaamheden als volgt zijn:
- Voorbereiden bestuursvergaderingen al dan niet in samenwerking met (externe)
partijen door middel van korte en bondige rapportages.
- Bij bestuursvergaderingen ondersteuning bieden in het kader van integraal
risicomanagement; ongevraagd advies geven.
- Documentatie up-to-date houden.
- Relevante ontwikkelingen (bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving),
incidenten en zorgen zullen met het bestuur worden gedeeld.
Vooraf maken wij graag met uw bestuur afspraken waardoor een heldere communicatie
ontstaat tussen alle betrokken partijen. Door periodiek overleggen in te plannen houden
wij u op de hoogte van de planning en de voortgang van onze werkzaamheden. Daarnaast
informeren wij u direct wanneer er ontwikkelingen zijn die voor u van belang kunnen zijn.
De toegevoegde waarde van Arcturus
Arcturus is een actuarieel bureau met de volgende kenmerken:
o Hoge kwaliteit voor een scherpe prijs
o Arcturus werkt bij voorkeur met een vaste prijs
o Een betrokken en pro-actieve houding
o Ruime ervaring op het gebied van risicomanagement
Contactgegevens
Als u interesse heeft, graag contact opnemen met Jan Hooper of Peter van Kampen:
Jan Hooper
+31 6 24550133
jan.hooper@arcturus.nl
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Peter van Kampen
+31 6 1365 2315
peter.vankampen@arcturus.nl
Arcturus
www.arcturus.nl

