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Non-Financial Risk Analist

Wat ga je doen?

 Jij wordt verantwoordelijk voor het coördineren en monitoren van de (strategische) 

risicomanagementactiviteiten op gebied van operationele en IT risico’s van Monuta.

 Jij gaat verslag uitbrengen over risicoblootstellingen en adviseert over risicomanagementkwesties.

 Jij wordt een sparringpartner en adviseur voor de directie en management van Monuta en wordt

(strategisch) inspirator op gebied van operationele en IT risico’s.

 Je staat veel in contact met de 1e lijn en hun risicocontrollers.

 Jij wordt lid van de Risk Board van Monuta, waarin directie, 2e en 3e lijn vertegenwoordigd is.

 Jij overziet het gehele bedrijf: zowel de verzekeraar (incl. Duitsland) als het uitvaartbedrijf (inclusief alle

vestigingen in het land).

 Jij doorgrondt de operationele processen en analyseert de mogelijke risico’s.

 Jij zorgt ervoor dat trends en ontwikkelingen op gebied van risicomanagement worden vertaald naar de 

specifieke situatie van Monuta: je onderhoudt een relevant netwerk.



Functie in het kort

Risicomanagement heeft binnen Monuta een belangrijke rol: jij 

coördineert de risicomanagementactiviteiten en jij monitort of de 

organisatie binnen de opgestelde kaders acteert. Daarover breng 

je verslag uit aan directie en management.

Jij inspireert de directie en het (operationeel) management. 

Tevens ben je hun aanspreekpunt voor beleidsmatige vragen.  

Door middel van scenariosessies en trainingen ontwikkel je een 

goede verbinding tussen risk en de organisatie. Je verbindt de 

dagelijkse praktijk aan het beleid en vice versa. Als risicomanager 

creëer je een partnership met de verantwoordelijke directieleden 

en managers: uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor het 

dagelijks managen van de risico’s.

Jij zorgt voor de juiste ‘risico awareness’ binnen de organisatie en 

staat in verbinding met de risicocontrollers in de organisatie 

onderdelen en met de 3e lijn. 

Als risicomanager heb je een significante bijdrage in de 

dienstverlening waar Monuta om bekend staat: voor iedereen een 

afscheid met een goed gevoel.



 een functie ambieert, waarin je een directe sparringpartner van de directie, management en 

risicocontrollers bent.

 vanuit je rol en vakinhoudelijke kennis, zorgt voor verbinding met de organisatie.

 goed inzicht hebt in (enterprise) risicomanagement.

 continu mogelijkheden tot verbetering en vernieuwing ziet.

 strategisch (beleidsmatig) sterk bent en je boodschap goed kunt verwoorden.

 de kernwaarden van Monuta, daadkrachtig, oprecht en empathisch onderschrijft.

past bij Monuta wanneer je:



Need to haves

 Wo-niveau.

 Kennis en ervaring met het implementeren van risicomanagement in gedrag en cultuur.

 Kennis van IT/Informatiebeveiliging.

 Kennis van relevante wet- en regelgeving.

 Goed inzicht in operationele en financiële processen.

 Analytisch sterk en vaardig in het opstellen van rapportages.

 Sterke gesprekspartner voor directie en management.

 Staat stevig in je schoenen.

 Verbinder en netwerker.

Nice to haves

 Ervaring bij een verzekeraar.

 Bekend met Solvency II.

 Sterk, relevant netwerk.



 Als zowel interne als externe belanghebbenden en toezichthouders de 

risicomanagementactiviteiten van Monuta als (zeer) sterk beoordelen.

 Als je ‘eigenaar’ van het risicomanagementbeleid bent en alle 

belanghebbenden je zo zien. Als je deze activiteiten goed monitort en daarover 

duidelijk kan communiceren.

 Als je een sterke, positief kritische sparringpartner bent voor de directie,  

management en risicocontrollers in de 1e lijn op gebied van (enterprise) 

risicomanagement.

 Als je bekend staat als iemand die kan meebewegen waar mogelijk en op 

zijn/haar strepen staat waar nodig.

 Als je ervoor zorgt dat oplossingen en ideeën worden vertaald naar de 

specifieke situatie van Monuta.

Wanneer ben je succesvol in deze functie?



Bij het lezen van de naam Monuta, denk je waarschijnlijk aan 

uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen. En dat klopt, dat is wat Monuta

doet: samen met de nabestaanden geeft Monuta vorm aan een 

afscheid dat past bij de overledenen. Bij Monuta werken zo’n 700 

medewerkers, franchisenemers en samenwerkingspartners. De 

organisatie heeft meer dan 80 vestigingen verspreid over het land 

(uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen en kantoren) en een 

hoofdkantoor in Apeldoorn, waar alle stafafdelingen vertegenwoordigd 

zijn. Ook in Duitsland is Monuta inmiddels 10 jaar succesvol actief op 

de groeiende uitvaartverzekeringsmarkt vanuit het hoofdkantoor in 

Düsseldorf. Monuta heeft 1,6 miljoen verzekerden.

Riskmanagement

De afdeling Risk bestaat uit 2 non-financials, 1 financial en een 

manager. Zij vormen één van de vier verplichte sleutelfuncties binnen 

Solvency II: de risicomanagement functie.

De afdeling rapporteert rechtstreeks aan de CFRO van Monuta.

Wie zijn wij?

Apeldoorn



c

Adres:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

Monuta werkt samen met 

Whyz Executive Search in 

de search naar een Non-

Financial Risk Analist. 

Voor meer informatie kun 

je contact opnemen met:

Pieter Riedstra

06-23844547

pieterriedstra@whyz.nl
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