Financial Risk Services

Bestuurder aan het roer
Van informatie naar inzicht
U ontvangt uitgebreide rapportages van
uw uitvoerder en wordt tot in detail
geïnformeerd over de ontwikkelingen
binnen uw pensioenfonds. Aan informatie
geen gebrek, maar heeft u werkelijk het
inzicht dat u in staat stelt uw
belangrijkste risico’s te besturen en te
beheersen? Wij bieden een verandering in
de wijze waarop u het risicomanagement
inricht in uw pensioenketen. Door onze
volwassenheidsanalyse van
risicomanagement weet u of u klaar bent
voor de toekomst.
Uw uitdaging
Informatie is cruciaal voor het sturen en beheersen van
uw risico’s maar rapportages zijn vaak zeer uitgebreid,
complex en niet concreet genoeg om juist te beoordelen,
terwijl juist in deze tijd de behoefte aan adequaat
risicomanagement is toegenomen. Financiële markten
staan onder druk en pensioenzekerheden blijken niet zo
zeker als eens gedacht. In de huidige marktsituatie is het
uw rol om zicht te houden op de risico’s, terwijl de
uitvoerder verder professionaliseert en het fondsbestuur
in beperkte tijd moet worden geïnformeerd. Kortom, uw
taak in de pensioenketen wordt complexer en dat in een
onstuimig pensioenlandschap.
Wij bieden aan
Deloitte biedt u een aanpak waarbij u in korte tijd inzicht
krijgt in de kwaliteit van de besturing en beheersing van
risico’s binnen uw totale pensioenketen. De uitkomsten
geven u inzicht in concrete verbeterpunten welke u in
staat stellen uw risicomanagementstructuur zodanig te
veranderen dat dit beter aansluit op de eigenschappen
van uw pensioenketen, maar ook op de wettelijke eisen.

Dit helpt u uw prioriteiten beter te stellen en door middel
van onze benchmark geeft u dit inzicht in hoe uw fonds
zich verhoudt tot de markt.
Onze aanpak
In een beperkt aantal dagen maken wij een beoordeling
van de wijze waarop het risicomanagement is ingericht
binnen uw pensioenketen. Om een totaalbeeld van de
keten te krijgen betrekken wij naast het Bestuursbureau
ook het fondsbestuur en de uitvoerder. We helpen u
vervolgens bij het identificeren van de issues, het
benoemen van verbeterpunten en het opstellen van een
actieplan om de verbeterpunten op te lossen.
Waarom Deloitte?
Wij zijn trots dat onze aanpak door marktpartijen erkend is
als ‘Best Practice’ in de markt en deels als uitgangspunt
heeft gediend voor het thematisch hoofdlijnenonderzoek
van De Nederlandsche Bank naar risicomanagement in
de Pensioensector. Deloitte heeft deze aanpak inmiddels
bij een groot aantal pensioenfondsen met succes
toegepast. Hierdoor hebben wij concrete ervaring en
marktkennis en geeft dit ons de mogelijkheid de
volwassenheid van uw risicomanagement te vergelijken
met het gemiddelde in de sector.
Contact
Graag komen we met u in contact om de mogelijkheden
van deze aanpak voor uw pensioenketen te bespreken.
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