Nieuws, events en dashboards voor verzekeraars
Beste relatie,
Onze kennis, informatie en ontwikkelingen relevant voor de verzekeringsmarkt delen wij graag met
u. In dit overzicht leest u welke nieuwsbrieven, events en dashboards nu op onze website
beschikbaar zijn.
Nieuwsbrief - Verzekeraars en uitbesteding
Veel verzekeraars besteden een deel van hun taken uit. In deze nieuwsbrief leggen wij aan de
hand van een aantal praktijkvoorbeelden uit hoe onderdelen van deze uitbesteding zijn
vormgegeven en hoe dit nog beter kan.

Nieuwsflits – Rendementsverwachtingen van fiduciair beheerders
Elk jaar publiceren fiduciair beheerders hun rendementsverwachtingen voor de belangrijkste
beleggingscategorieën voor de middellange termijn. Deze verwachtingen zijn onder andere
belangrijke input voor het beleggingsplan en om de ALM input te toetsen aan de markt.

Event: 17 november 2021
Integraal balansmanagement voor middelgrote en kleine verzekeraars
Op 17 november 2021 vertellen Onderlinge ’s-Gravenhage, MavenBlue en Sprenkels &
Verschuren hoe zij integraal balansmanagement samen hebben ingericht en uitgevoerd. Dit
gebeurt tijdens een presentatie en demo bij het Verbond voor Verzekeraars.

Dashboard - Financiële Markten Verzekeraars
Welke risico's werden beloond? U ziet dit terug in het dashboard Financiële Markten Verzekeraars.
Dit wordt begin iedere maand gepubliceerd.

Dashboard - S&V Marktduiding
Welke beleggingscategorieën zijn relatief aantrekkelijk? Bekijk hiervoor het dashboard S&V
Marktduiding. Dit wordt aan het begin van ieder kwartaal gepubliceerd.

Dashboard – Rendementen ESG en reguliere benchmarks
Hoe hebben de groene benchmarks afgelopen kwartaal gepresteerd? Bekijk hiervoor dit S&V
dashboard. Dit wordt aan het begin van ieder kwartaal gepubliceerd.

In de toekomst ontvangt u dit overzicht vaker. Wij horen graag uw feedback. Aarzel bij vragen of
opmerkingen dan ook niet om contact met ons op te nemen. Wilt u sparren over één van
bovenstaande onderwerpen? Neem ook dan contact op met:
Jeroen Bogers
06 307 252 23
jeroen.bogers@sprenkelsenverschuren.nl

Gijs Cremers
06 824 353 64
gijs.cremers@sprenkelsenverschuren.nl

Over Sprenkels & Verschuren
S&V werkt vanuit Amsterdam en Rotterdam met zo’n 80 professionals aan complexe (maatschappelijke) vraagstukken
op het gebied van pensioenen, beleggen, verzekeren en risicomanagement. Het verzekeringsadvies richt zich op
balansmanagement, risk management, productadvies en projectmanagement. De aanpak van S&V kenmerkt zich door
korte lijnen, een persoonlijke benadering, professionaliteit en pragmatisme. www.sprenkelsenverschuren.nl

