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Een inkijkje bij Onderlinge ‘s-Gravenhage
Om de balansmanagementactiviteiten verder te professionaliseren voerde Onderlinge ’sGravenhage (OG) begin 2021 de cloudoplossing MavenBlue Balance Sheet Management (BSM)
in. Hiermee heeft OG beter en vaker inzicht in het effect van de verwachte toekomstige
bedrijfsvoering en verschillende economische scenario’s op de balans.
Sprenkels & Verschuren vulde voor Onderlinge ’s-Gravenhage de economische scenario’s in die
voor de BSM nodig zijn. Op 17 november 2021 laten Onderlinge ’s-Gravenhage, MavenBlue en
Sprenkels & Verschuren bij het Verbond van Verzekeraars zien hoe zij balansmanagement
inrichten en uitvoeren.

De toegevoegde waarde van Integraal Balansmanagement
Balansmanagement raakt tegenwoordig alle facetten van de verzekeringsbusiness, op tactisch en
strategisch niveau. Balansmanagement is nodig voor terugkerende activiteiten als
kapitaalmanagement, analyse van capital generation, de Own Risk and Solvency Assessment
(ORSA), het Voorbereidend Crisisplan (VCP), het ALM-proces, balansmonitoring en
businessplanning. Maar het wordt ook steeds meer gebruikt voor productontwikkeling & pricing,
investmentbeslissingen en M&A.
Balansmanagement brengt specialismen bij elkaar om succesvol te zijn. Denk aan actuariële
expertise rond risico’s in voorzieningen en productontwerp, maar ook expertises op het gebied van
beleggingen, risico’s, financiële modellen, kapitaalbronnen, compliance en strategie. Deze
specialismen zijn binnen een verzekeraar beschikbaar (in-house) of via consultants. Efficiënt
samenwerken of dezelfde taal speken om tot een consistente conclusie en strategie te komen is
dan nog weleens lastig. Daarbij is in veel gevallen snelheid nodig. Integraal balansmanagement
brengt deze specialismen efficiënt en consistent bij elkaar. Alleen dan kan een verzekeraar
duurzaam risico’s van klanten overnemen op basis van efficiënte (snelle) besluitvorming tegen faire
en concurrerende prijzen.
Tijdens deze presentatie vertelt Onderlinge ’s-Gravenhage hoe zij hun balansmanagement invullen
met de BSM cloudoplossing van MavenBlue. Sprenkels & Verschuren gaat verder in op de theorie,
het gebruik en de mogelijkheden van integraal balansmanagement. MavenBlue laat met
voorbeelden en een demo zien hoe je de BSM cloudoplossing eenvoudig inzet.
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