Vierdelige serie van Masterclasses voor
de sleutelfunctiehouders IORP II
Deel 1: Ik ben de CxO (sleutelfunctiehouder), en dan?
Deel 2: Het ontrafelen van de term risicoprofiel. Wat is dit en waar komt het terug in de besturingscyclus?
Deel 3: De ERB in de praktijk brengen, maar hoe dan? Wat moet ik wanneer doen?
Deel 4: Betekent de auditfunctie in de praktijk dat ik als bestuurder ook verstand moet hebben van audits?

In deze vier Masterclasses voor pensioenfondsbestuurders staan wij in vier thema’s
stil bij hoe en op welke wijze u gepast uw rol als sleutelfunctiehouder kunt uitvoeren.
Indien u geen sleutelfunctiehouder bent en toch kennis wenst te verkrijgen van deze
thema’s op de bestuurstafel, dan bent u ook van harte uitgenodigd.

Deel 1:

Ik ben de CxO
(sleutelfunctiehouder), en dan?
Tijdens deze Masterclass zullen wij, zowel vanuit het vak als vanuit het verandermanagement, stil
staan bij de volgende vragen: Bent u in uw fonds een van de sleutelfunctiehouders? Dan zijn de

Albert Smolenaers

volgende vragen waarschijnlijk bij u opgekomen: Wat ga ik dan (anders) doen? En hoe ga ik de
governance van het fonds versterken? Gaan ze mij nu als een lastige bestuurder ervaren? Hoe
neem ik mijn collega-bestuurders mee als functiehouder? Welke eisen stelt dat dan aan mijn eigen
verandervermogen? U krijgt tijdens deze Masterclass antwoorden op deze vragen en meer.
Jaap van Dam
Door:

Albert Smolenaers en Jaap van Dam van Sprenkels & Verschuren

Wanneer:

Woensdag 10 april 2019

Locatie:

Holiday Inn - Amsterdam - Arena Towers - Hoogoorddreef 66, 1101 BE Amsterdam
Ontvangst vanaf 13:30 uur en start om 14:00 uur tot 17:00 uur,
netwerkbijeenkomst achteraf.

Schrijf nu in! Mail naar secretariaat@sprenkelsenverschuren.nl en laat ons weten welke Masterclass(es) u wilt volgen.

U kunt zich inschrijven voor één van deze Masterclasses of de gehele reeks. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dit om de interactie te kunnen hebben met én tussen alle aanwezigen. Bij elke Masterclass zullen wij ook een externe spreker uitnodigen
rekening houdend met de actualiteit op dat moment.

Deel 2:

Het ontrafelen van de
term risicoprofiel.

Wat is dit en waar komt het terug in de besturingscyclus?
Tijdens deze Masterclass wordt de samenhang besproken tussen financiële en nietfinanciële risico’s en hoe dit tot het risicoprofiel leidt. Hoe krijg ik een goed werkend integraal
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risicomanagement systeem vanuit IORP II bezien? Zaken die hier de revue passeren zijn:
Operationeel risicomanagement, financieel risicomanagement, strategisch risicomanagement en
de mate van samenhang. Hoe ga ik als sleutelfunctiehouder hierover rapporteren aan het bestuur?
Aan de hand van deze vragen krijgt u een beter beeld van wat het risicoprofiel als concept is, en
hoe u het kunt toepassen in het integraal risicomanagement systeem van uw fonds.

Door:

Steven Verschuren en Leendert de Rijke van Sprenkels & Verschuren

Wanneer:

Donderdag 13 juni 2019

Locatie:

Holiday Inn - Amsterdam - Arena Towers - Hoogoorddreef 66, 1101 BE Amsterdam
Ontvangst vanaf 13:30 uur en start om 14:00 uur tot 17:00 uur,
netwerkbijeenkomst achteraf.

Schrijf nu in! Mail naar secretariaat@sprenkelsenverschuren.nl en laat ons weten welke Masterclass(es) u wilt volgen.

U kunt zich inschrijven voor één van deze Masterclasses of de gehele reeks. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dit om de interactie te kunnen hebben met én tussen alle aanwezigen. Bij elke Masterclass zullen wij ook een externe spreker uitnodigen
rekening houdend met de actualiteit op dat moment.

Leendert de Rijke

Deel 3:

De ERB in de praktijk brengen,
maar hoe dan?
Wat moet ik wanneer doen?
Tijdens deze Masterclass staat de ERB centraal. Wat is het eigenlijk en wat moet ik dan als
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sleutelhouder doen? Hoe gaat de keten van betrokken adviseurs en sleutelhouders samenwerken?
Wat is een trigger waardoor de ERB eerder moet dan de aangegeven periode van drie jaar?
Op deze dag gaat u daadwerkelijk aan de hand van een aantal scenario’s aan de ‘ERB-knoppen’
zitten. Wij brengen de ERB in de praktijk tijdens deze Masterclass.
Kristle Jessurun
Door:

Steven Verschuren en Kristle Jessurun van Sprenkels & Verschuren

Wanneer:

Donderdag 19 september 2019

Locatie:

Holiday Inn - Amsterdam - Arena Towers - Hoogoorddreef 66, 1101 BE Amsterdam
Ontvangst vanaf 13:30 uur en start om 14:00 uur tot 17:00 uur,
netwerkbijeenkomst achteraf.

Schrijf nu in! Mail naar secretariaat@sprenkelsenverschuren.nl en laat ons weten welke Masterclass(es) u wilt volgen.

U kunt zich inschrijven voor één van deze Masterclasses of de gehele reeks. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dit om de interactie te kunnen hebben met én tussen alle aanwezigen. Bij elke Masterclass zullen wij ook een externe spreker uitnodigen
rekening houdend met de actualiteit op dat moment.

Deel 4:

Betekent de auditfunctie in de
praktijk dat ik als bestuurder ook
verstand moet hebben van audits?
Tijdens deze Masterclass staan wij stil bij welke begrippen en kaders er zijn om een auditfunctie aan
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te sturen dan wel om mee samen te werken, zodanig dat de governance van het fonds versterkt
wordt. De vragen die hierbij opkomen zijn:
Is een auditfunctie wel effectief indien de risicomanagement functie nog niet goed is geborgd? Hoe
kan het bestuur en de sleutelhouder een auditfunctie aansturen? Wat is hiervoor nodig? Wat doet het
bestuur met de rapportage van de auditfunctie? Hoe intensief moet ik audits organiseren en hoe kom
ik tot een programma? U krijgt tijdens deze Masterclass antwoorden op deze vragen en meer.

Door:

Edward Snieder en Joeri van Alphen van Sprenkels & Verschuren

Wanneer:

Donderdag 21 november 2019

Locatie:

Holiday Inn - Amsterdam - Arena Towers - Hoogoorddreef 66, 1101 BE Amsterdam
Ontvangst vanaf 13:30 uur en start om 14:00 uur tot 17:00 uur,
netwerkbijeenkomst achteraf.

Schrijf nu in! Mail naar secretariaat@sprenkelsenverschuren.nl en laat ons weten welke Masterclass(es) u wilt volgen.

U kunt zich inschrijven voor één van deze Masterclasses of de gehele reeks. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dit om de interactie te kunnen hebben met én tussen alle aanwezigen. Bij elke Masterclass zullen wij ook een externe spreker uitnodigen
rekening houdend met de actualiteit op dat moment.

Joeri van Alphen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van
de Masterclasses, dan beantwoordt uw vaste
contactpersoon deze graag voor u.

