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Sinds 2011 verzorgt Universiteit Nyenrode in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars 
het PE-programma Deskundigheidsbevordering voor commissarissen en bestuurders van 
verzekeringsinstellingen. 

Vanaf 1 april 2015 treedt de Wijzigingswet financiële markten in werking waarmee de kring van te toetsen personen 

(geschiktheid en betrouwbaarheid) wordt uitgebreid. Dit betreft functionarissen die vanwege hun takenpakket een 

grote invloed hebben op het risicoprofiel van de organisatie. 

Om die reden heeft het Verbond van Verzekeraars samen met Nyenrode een permanent educatieprogramma 

ontwikkeld voor:

 

Medewerkers van verzekeringsmaatschappijen die 

•  een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de beleidsbepalers;

•  verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen van wie de werkzaamheden het risicoprofiel van de onder -

neming wezenlijk kunnen beïnvloeden. 

 

Hieronder vallen in ieder geval: 

•  de leidinggevenden van de compliance-, risk- en auditfunctie; 

•  leidinggevenden van degenen die de financiële transacties uitvoeren, zoals de hoogste manager van een afdeling 

vermogensbeheer of een afdeling treasury; 

•  leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor juridische zaken en HR. 
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	 	 Programma	2015-2016
In het programma zijn er keuzemogelijkheden en variatie tussen het aanbod voor sleutelfunctionarissen 

en op een aantal thema’s variatie voor de verschillende soorten verzekeraars.

Uitgangspunt blijft uiteraard een actueel deskundigheidsprogramma dat voldoet aan de eisen die de 

verscherpte wet- en regelgeving, de permanente educatieverplichting, de Governance Principes en de 

zelfregulering stellen. 

	 	 Actuele	thema’s
Anno 2015 zien we een enorme versnelling van innovaties, digitale transformatie, snel wijzigende  

bedrijfsmodellen, nieuwe toetreders en klanten die anders georganiseerd zijn en met behulp van social 

media in staat zijn als collectief grote invloed uit te oefenen op zeer korte termijn. Voor de eerste keer 

in onze historie vinden er meerdere grote golven van innovatie tegelijkertijd plaats. Oude paradigma’s 

en vergezichten verdwijnen naar de achtergrond. Tel daar Big Data, cybercriminaliteit, concurrentie uit 

onverwachte hoek, krimpende marges en vergaande regulering bij op en innovatie wordt een dagelijkse 

bezigheid. De veranderingen gaan steeds sneller, zijn destructiever en kleine initiatieven kunnen grote 

organisaties en sectoren in hun bestaan bedreigen. Bijna alle sectoren in de economie worden geraakt 

door deze fundamentele ontwikkelingen en zijn op zoek naar nieuw bestaansrecht, nieuwe distributie- 

en nieuwe verdienmodellen.

De financiële sector is momenteel meer in beweging dat ooit en wordt geconfronteerd met vele nieuwe 

uitdagingen. In het licht van de kredietcrisis zijn tal van ingrijpende hervormingen aangekondigd om het 

vertrouwen in de sector te herstellen. Ethiek, moresprudentie, morele moed en sturen op kernwaarden, 

gedrag en cultuur zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Om bij te dragen aan de deskundigheid in de sector, rekening houdend met de eisen van toezicht-

houders, heeft het Verbond van Verzekeraars samen met Nyenrode Business Universiteit een drietal 

modules ontwikkeld voor het programma 2015-2016. De modules sluiten dicht aan bij de strategische 

agenda van de sleutelfunctionarissen.

	 	 Opzet
De thema’s zijn per module geclusterd, waarbij we scherp letten op verdieping en afwisseling van leer- 

en werkvormen. Daarbij gaat het vooral om het ‘waarom’ en het ‘hoe’. De eigen situatie, plannen en de 

ambities kunnen we op deze manier beter centraal stellen. 

	 	 Keuzemodules
Het PE-programma 2015-2016 bestaat uit drie modules/dagen (met elk drie onderdelen). Hoewel de 

middag/avond als prettig wordt ervaren, bieden we op verzoek een aantal dagen overdag aan. De maxi-

male groepsgrootte bedraagt 20-25 deelnemers. Dit nodigt deelnemers nog meer uit om ervaringen te 

delen en ideeën, (schijn)zekerheden en twijfels te analyseren en door te spreken. 
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De drie dagen worden in een cyclus van twee jaar doorlopen, zodat over 
die periode alle ‘verplichte’ onderwerpen worden geraakt. De indeling 
van de modules is als volgt:

module 1: verzekeraars 2020: digitale transformatie, branding 
en digitale klant
1.  Disruptieve innovaties, customer journey, two speed IT, legacy maintenance en 

organiseren van data capability

 • Michiel Krol MBA 

 • gastspreker(s)

2.  Digitale transformatie, nieuwe distributiemodellen en toekomstbestendigheid 

bedrijfsmodellen? 

 • dr. Fred de Jong

3.  Internal branding, performance, nieuw klantgedrag en de digitale klant

 • drs. Marc van Eck

module 2: big data, search for yield, do’s & don’ts bij de 
implementatie van solvency ii
4.  Search for Yield bij verzekeraars

 • ir. Simon Meijlink & drs. Thijs Jochems

5.  Do’s & don’ts bij de implementatie van Solvency II

 • gastsprekers van DNB  

6. Big Data game 

 • Michiel Krol MBA e.a.

module 3: ethiek, sturen op kernwaarden en gedrag & 
scenarioanalyse
7.  Ethiek, moresprudentie, morele moed en klantbelang centraal

 • dr. Edgar Karssing

8.  Sturen op kernwaarden, gedrag en cultuur in de verzekeringssector

 • dr. Olof Bik, mr. Roy Kramer RA & John Piepers RA

9.  Scenarioanalyse in de verzekeringssector

 • ir. Paul de Ruijter
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module 1: verzekeraars 2020:  
digitale transformatie, branding  
en digitale klant

Disruptieve innovaties, customer journey,  

two speed IT, legacy maintenance en organiseren 

van data capability

• Michiel Krol MBA en gastspreker(s)

Anno 2015 zien we een enorme versnelling van inno-

vaties, snel wijzigende bedrijfsmodellen en klanten 

die met behulp van social media in staat zijn als 

collectief grote invloed uit te oefenen op zeer korte 

termijn. De snelheid van de digitale transformatie is 

enorm. Een verzekeraar is volledig afhankelijk van 

IT, wat zowel risico’s als kansen oplevert. 

De komende tijd zal de aandacht verschuiven van 

systemen naar de inhoud van systemen. Big Data is 

een hype, maar ook als het niet ‘big’ is, wordt da-

takwaliteit een cruciaal aandachtsgebied. Kwalita-

tief goede data worden een cruciaal asset voor een 

verzekeraar. Data is één van de kernthema’s van de 

komende jaren. In deze workshop gaan we in op al 

deze ontwikkelingen en de noodzaak tot innovatie. 

Welke start-ups zijn er, wat doen ze aan innovatie 

en data analytics, welke toegevoegde waarde levert 

dat op en wat kunnen we ervan leren? We gaan in op 

de wijze van innovatie: think big, start small, scale 

fast om de digitale benefits in kosten en opbrengs-

ten te realiseren. We sluiten af met een concrete 

vertaling van de risico’s en kansen voor de sector, 

de ontwikkelingen die op ons af komen, de eisen 

die dat aan de organisatie stelt en de gevolgen voor 

het businessmodel. We spitsen dat toe op het digi-

tal design, nieuwe customer journeys, two speed IT, 

legacy maintenance en data capabilities.

	 	 Investering	en	locatie
Het programma vindt plaats op Nyenrode Business Universiteit. 

De prijs voor een dag bedraagt € 995 (geen btw). Dit is inclusief 

literatuur, syllabi en alle accommodatiekosten, zoals diners. 

Het middag-avond programma start om 14.00 uur en duurt tot 

21.00 uur, het ochtend-middag programma start om 09.00 uur 

en duurt tot 17.00 uur.

	 	 Aanmelding
Als uw interesse gewekt is, nodigen wij u van harte uit om u in 

te schrijven. U kunt zich aanmelden via het digitale inschrijf-

formulier dat u kunt downloaden op www.nyenrode.nl/

verzekeraars. Tevens vindt u hier de uitgebreide brochure en 

actuele data. Na inzending van het inschrijfformulier ontvangt 

u per e-mail een bevestiging.

Houdt u er rekening mee dat we een groepsgrootte van maximaal 

20-25 deelnemers hanteren. Wees er dus op tijd bij. 

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen, opmerkingen, reacties en/

of vragen kunt u te allen tijde contact met ons 

opnemen. Wij hopen u binnenkort te mogen 

verwelkomen.

Roy Kramer

 
 +31 6 47 908 286

 r.kramer@nyenrode.nl

Ronald Heijn 

 
 +31 6 36 116 136

 r.heijn@nyenrode.nl

Maura Welling

(programmacoördinator)

Straatweg 25

3621 BG Breukelen

 
 +31 346 291 494

 m.welling@nyenrode.nl 

 www.nyenrode.nl/verzekeraars 
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tal design, nieuwe customer journeys, two speed IT, 

legacy maintenance en data capabilities.

Digitale transformatie, nieuwe distributie-

modellen en toekomstbestendigheid 

bedrijfsmodellen? 

• dr. Fred de Jong

De transformatie van het distributiemodel vormt 

een essentiële schakel in de vernieuwing die ver-

zekeraars hebben ingezet. Sommige verzekeraars 

zijn nog afhankelijk van tussenpersonen voor hun 

productie. De behoefte aan financieel advies neemt 

toe (financieel analfabetisme, complexiteit, on-

zekerheid) en klanten zoeken steeds vaker direct 

contact met verzekeraars.

Er ontstaan nieuwe distributievormen zoals hybri-

de, execution only, advies only etcetera. De regel-

gever en toezichthouders plaatsen vraagtekens bij 

sommige distributiemodellen vanuit risico-oogpunt 

en de wijze waarop verzekeraars in de toekomst hun 

geld gaan verdienen, is sterk afhankelijk van de ont-

wikkelingen rond het distributiemodel. 

Uit onderzoek (2014) van het Verbond van Ver-

zekeraars blijkt dat de leden van het Verbond de 

veranderingen in het distributiemodel van verzeke-

ringen als grootste uitdaging zien. Deze workshop 

biedt de deelnemers inzicht in de innovaties in het 

distributiemodel, de digitale transformatie en de 

impact daarvan op het distributiebeleid. Welke in-

novaties en veranderingen zijn zichtbaar, wat bete-

kent dit voor de samenwerking tussen ver zekeraars, 

intermediairs, gevolmachtigden en servicepro-

viders? Welke vernieuwende businessmodellen 

ontstaan er op het gebied van advies? Hoe gaan de 

distributieverhoudingen er de komende jaren uit-

zien en op welke manier kunnen verzekeraars daar 

nu op inspelen? In de workshop wordt gewerkt met 

actuele casestudy’s. 
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module 2: big data, search for yield 
bij verzekeraars, do’s & don’ts bij de 
implementatie van solvency ii

Search for yield bij verzekeraars

• ir. Simon Meijlink

Een van de centrale thema’s van DNB in 2015 is de 

toenemende search for yield bij verzekeraars. Hier-

door verandert de risicobereidheid. Voor beleidsbe-

palers is het goed om hier op te reflecteren. Bij veel 

verzekeraars komt ruim 40% (en mogelijk meer) van 

de resultaten inmiddels uit beleggingsopbrengsten 

en niet meer uit de core business. Werken de oor-

spronkelijke aannames achter uw beleggingsbeleid 

nog wel? Deze zijn gebaseerd op theorieën uit de 

vorige eeuw. Inmiddels is digitalisering en glo-

balisering van informatie en handelsstructuren een 

feit. We nemen u mee in de nieuwste inzichten. 

Zodat u als beleidsbepaler een volgende slag kunt 

maken met het beleggingsbeleid voor uw eigen ver-

zekeraar of voor de beleggingsproducten die u aan 

klanten aanbiedt. Indien u niet direct invloed heeft 

op het beleggingsbeleid leren we u de juiste vragen 

in uw organisatie te stellen.

Do’s & don’ts bij de implementatie van  

Solvency II

• Gastsprekers DNB

Toezichthouders en publiek koesteren hoog-

gespannen verwachtingen als het gaat om transparan-

tie en solvabiliteit van verzekeraars. In deze module 

gaan gastsprekers van DNB in op hun ervaringen met 

de implementatie van Solvency II bij verzekeraars. Dat 

doen we mede aan de hand van casuïstiek. We zullen 

met elkaar van gedachten wisselen, dilemma’s delen 

en ervaringen uitwisselen betreffende de (Europese) 

regelgeving en implementatie van Solvency II.

 

Big Data game

•  Michiel Krol MBA e.a.

De komende tijd zal de aandacht verschuiven van 

systemen naar de inhoud van systemen. Big Data is 

een hype, maar ook als het niet ‘big’ is, wordt data-

kwaliteit een cruciaal aandachtsgebied. Kwalitatief 

goede data worden een cruciale asset voor een 

verzekeraar. Met name “monetization” door data 

is één van de kernthema’s voor de komende jaren. 

 

In de Big Data game gaan we verder in op de digi-

tale ontwikkelingen en de noodzaak tot innovatie. 

In teams ervaren we heel praktisch en concreet de 

ontwikkelingen die op ons af komen, de noodzaak 

tot innovatie (overleven), de eisen die dat aan 

ver zekeraars stelt en de gevolgen voor het busi-

nessmodel en de strategie. Tijdens en na de game 

 geven we een concreet overzicht van de gevolgen en 

kansen voor verzekeraars, de noodzaak tot (snelle) 

innovatie, de manieren waarop dat kan en de keuzes 

die gemaakt moeten worden als het gaat om inno-

vatie, digitale transformatie, audit en risk manage-

ment. Speciale aandacht is er voor de ethiek rond 

data, data kwaliteit en nieuwe vormen van toezicht. 

Tevens gaan we in op de noodzakelijke elementen 

van een goede projectplanning rondom Big Data 

projecten, de  resources en de governance aspecten 

van een dergelijk omvangrijk project.

Internal branding, performance,  

nieuw klantgedrag en de digitale klant 

•  drs. Marc van Eck

Aanwezigheid in de digitale wereld is voor een ver-

zekeraar cruciaal. Niet alleen voor communicatie 

en transacties met klanten en intermediairs, maar 

ook bij de ontwikkeling van merkwaarde en markt-

onderzoek. Er is een noodzaak tot een transforma-

tie in klantrelaties. Klanten leven in een wereld van 

self-service, Big Data, customer automation en de 

integratie van de on- & offline wereld. Een succes-

volle digitale transformatie is cruciaal maar niet vol-

doende. Door de digitalisering moet de klantrelatie 

bijvoorbeeld ook op intermenselijk niveau wijzigen. 

In deze workshop gaan we heel nadrukkelijk in 

op het ‘merk’ als kompas voor het handelen van 

 medewerkers, de performance en de reputatie. 

Hoe werkt het en wanneer werkt dat het beste? We 

 kijken daarbij van buiten naar binnen. Wat merkt de 

(digitale) klant ervan en in welke mate beïnvloedt 

het de branding en reputatie van de verzekeraar? 

Marc gaat in op hoe het onbewuste brein beslissin-

gen van klanten en medewerkers stuurt. Hij brengt 

reputatie- en risicomanagement direct in verband 

met performancemanagement, dashboarden en 

verandervermogen. Marc stelt dat duurzaam succes- 

volle organisaties van binnen leven om buiten te 

winnen. Het gaat om de (directe) relatie tussen de 

bedrijfsvoering die in lijn is met het merk. We be-

handelen diverse actuele voorbeelden (IKEA, APPLE 

en KPN). Er is een nadrukkelijke link met de andere 

onderdelen van deze module. Marc brengt dit als 

het ware samen.
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module 3: ethiek, sturen op 
kernwaarden, gedrag en cultuur  
& scenarioanalyse 

Ethiek, moresprudentie, morele moed en 

klantbelang centraal

• dr. Edgar Karssing

In de workshop gaan we actief op zoek naar bedrei-

gingen, morele problemen en dilemma’s. We maken 

onderscheid tussen de integriteit van de sleutel-

functionaris en het sturen op integriteit.

De deskundigheidsbevordering van sleutel-

functionarissen zal zich in de eerste plaats moeten 

richten op hun eigen integriteit. Van hen mag wor-

den verwacht dat zij zorgvuldig, uitlegbaar en stand-

vastig handelen. Integriteit is een levend thema dat 

voortdurend in beweging is. Het is bovendien een 

onderwerp dat veel aspecten van het werk raakt 

en een brede benadering vraagt. Integriteit is niet 

 alleen de vraag hoe om te gaan met bijvoorbeeld 

onkostendeclaraties of relatiegeschenken. Integri-

teit is dagelijks aan de orde in vrijwel alle aspecten 

van het werk. Het programma van de workshop is 

open en interactief, de inleider geeft korte inlei-

dingen en er is veel ruimte voor gedachtewisseling. 

De nadruk ligt op het bespreken van situaties uit de 

dagelijkse praktijk en de voorspellende waarde van 

integriteit voor de regelnaleving. 

De deelnemers krijgen praktische handvatten aan-

gereikt om de voorbeelden op een zinvolle wijze te 

onderzoeken en te bespreken. Tijdens de workshop 

gaan we op zoek naar de ‘moresprudentie’ binnen de 

verzekeringssector en staan we stil bij de dilemma’s 

rond het centraal stelen van het klantbelang. Tot slot 

stellen we de vraag wat de inzichten rondom de inte-

griteit van de bestuurder betekenen voor het sturen 

op integriteit.

Big Data game

•  Michiel Krol MBA e.a.

De komende tijd zal de aandacht verschuiven van 

systemen naar de inhoud van systemen. Big Data is 

een hype, maar ook als het niet ‘big’ is, wordt data-

kwaliteit een cruciaal aandachtsgebied. Kwalitatief 

goede data worden een cruciale asset voor een 

verzekeraar. Met name “monetization” door data 

is één van de kernthema’s voor de komende jaren. 

 

In de Big Data game gaan we verder in op de digi-

tale ontwikkelingen en de noodzaak tot innovatie. 

In teams ervaren we heel praktisch en concreet de 

ontwikkelingen die op ons af komen, de noodzaak 

tot innovatie (overleven), de eisen die dat aan 

ver zekeraars stelt en de gevolgen voor het busi-

nessmodel en de strategie. Tijdens en na de game 

 geven we een concreet overzicht van de gevolgen en 

kansen voor verzekeraars, de noodzaak tot (snelle) 

innovatie, de manieren waarop dat kan en de keuzes 

die gemaakt moeten worden als het gaat om inno-

vatie, digitale transformatie, audit en risk manage-

ment. Speciale aandacht is er voor de ethiek rond 

data, data kwaliteit en nieuwe vormen van toezicht. 

Tevens gaan we in op de noodzakelijke elementen 

van een goede projectplanning rondom Big Data 

projecten, de  resources en de governance aspecten 

van een dergelijk omvangrijk project.
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Sturen op kernwaarden, gedrag en cultuur in de 

verzekeringssector

• dr. Olof Bik, mr. Roy Kramer RA & John Piepers RA

De module ‘sturen op kernwaarden gedrag en cultuur’ sluit 

naadloos aan op de module ‘ethiek, moresprudentie, morele 

moed en klantbelang centraal’. We hebben het er tegenwoor-

dig zoveel over: duurzaam succesvolle organisaties worden 

gekenmerkt door een sterk alignment tussen de ‘walk’ en de 

‘talk’ tussen de werkelijke en de gewenste cultuur. Geen en-

kele verzekeraar kan het zich nog veroorloven zich anders voor 

te doen dan in werkelijkheid het geval is. Het samenvallen van 

alignment tussen de ‘walk’ en de ‘talk’ – tussen wat je zegt en 

wat je doet - is essentieel voor het creëren en behouden van 

vertrouwen van klanten, medewerkers, financiers en andere 

stakeholders. Tijdens deze workshop wordt een praktisch mo-

del geschetst dat de verankering van strategie, kernwaarden 

en governance doelstellingen in de cultuur en het dagelijks 

handelen, analyseert en realiseert. Het gaat onder andere om 

de vraag hoe en in hoeverre de zorgplicht jegens de klant is 

verankerd in de cultuur, ethiek en de verslaglegging van de 

organisatie. Aangevuld met praktijkervaringen, best practices 

en dilemma’s van peers, vormt dit model ook de basis voor de 

discussie over het aanpassingsvermogen van medewerkers en 

de organisatie op de snelle en disruptieve veranderingen c.q. 

digitalisering. We komen dan weer terug bij de vraag of, hoe 

en in hoeverre de zorgplicht jegens de klant is verankerd in de 

cultuur, ethiek en kernwaarden.

Scenarioanalyse in de verzekeringssector

• ir. Paul de Ruijter

Als sleutelfunctionaris bent u ervoor verantwoordelijk dat 

toekomstige externe kansen en bedreigingen voor het  bedrijf 

tijdig worden gezien en worden gemanaged. Hoe zorgt u er-

voor dat toekomstige politieke, technologische, economische 

of maatschappelijke onzekerheden vroegtijdig op de agenda 

komen?

Hoe zorgt u ervoor dat deze onzekerheden worden vertaald in 

risico’s die kunnen worden gemanaged, zonder ook de kansen 

die deze onzekerheden bieden te negeren? In deze module 

leert u van de best practices van Shell en Rabobank, zult u 

dieper ingaan op de mogelijke scenario’s en opties voor de 

verzekeringssector en krijgt u handvatten hoe dit in uw eigen 

organisatie in te bedden.
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