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Manager Enterprise Risk Management
Wat ga je doen?
 Jij wordt leidinggevende van de afdeling Enterprise Risk Management (ERM), een nieuwe afdeling
binnen Onderlinge ‘s-Gravenhage, bestaande uit 4 fte. De afdeling is verantwoordelijk voor de 2e lijns
sleutelfuncties compliance, operationeel en financieel risicomanagement, actuariële functie, de rol van
functionaris gegevensbescherming en de rol van coördinator fraudebeheersing.
 Jij fungeert als meewerkend voorman: financieel risicomanagement is jouw aandachtsgebied.
Daarnaast heb je een managementuitdaging: cruciaal is dat je je focust op de ontwikkeling van je
medewerkers en het team, medewerkers inspireert en leidt in de verandering die Onderlinge
‘s-Gravenhage doormaakt.
 Jij zorgt voor efficiënte processen, effectieve inzet van automatisering en een sterke verbinding met de
relevante belanghebbenden binnen de organisatie. Jij vertegenwoordigt Enterprise Risk Management
binnen en buiten Onderlinge ‘s-Gravenhage.
 Jij bent met je afdeling verantwoordelijk voor advisering en monitoring en zorgt ervoor dat de 1e lijn haar
beheersende rol goed invult.
 Jij inspireert en adviseert het concern managementteam (CMT) over de beheersing van de organisatie.
 Jij zorgt voor goede samenwerking, afstemming en de uitwisseling van informatie binnen de organisatie.
Daarnaast onderhoud je contacten met de Auditcommissie, Concern Risk Comité, raad van
commissarissen en met externe belanghebbenden zoals toezichthouders, Verbond van Verzekeraars,
externe accountant. Daarnaast ben je actief in relevante netwerken.

Functie in het kort
Jij gaat een nieuwe afdeling aansturen. Binnen de afdeling heeft elke collega
een eigen, zelfstandige verantwoordelijkheid voor een aandachtsgebied. Jij
zorgt ervoor dat er afstemming en een goede verbinding is tussen de
collega’s. Jij bent verantwoordelijk voor de invulling van de rol van financieel
risicomanager.
Jouw afdeling levert een bijdrage aan het vergroten van de risicobeheersing
binnen de organisatie. Jouw afdeling is verantwoordelijk voor:
 De ontwikkeling en realisatie van beleid en het toetsen van de uitvoering.
 Leveren van een bijdrage aan de tactische en strategische ontwikkeling
van de organisatie vanuit de toetsende en adviserende rol van de 2e lijn.
 De inbedding van ERM in alle beleidsdocumenten en de strategie.
Een functie waarin je de gehele organisatie overziet. Jij bent
verantwoordelijk voor het leggen van verbinding met de andere afdelingen
binnen de organisatie.

https://www.onderlinge.info/

past bij Onderlinge ‘s-Gravenhage wanneer je:
 Je herkent in de kerncompetenties inlevingsvermogen, proactiviteit, deskundigheid en
resultaatgerichtheid.
 Met energie en enthousiasme zichtbaar bent binnen de organisatie.
 Actief je visie op, met name, financieel risicomanagement uitdraagt.
 Invulling geeft aan de rol van financieel risicomanager en je collega’s faciliteert om hun rol
invulling te kunnen geven.
 Het interessant vindt een afdeling aan te sturen met medewerkers met diverse
verantwoordelijkheden: dit maakt de functie breed.
 Ervoor zorgt dat jouw medewerkers een rol spelen in multidisciplinaire projecten.
 In een organisatie die in verandering is een uitdaging ziet.
 Zowel een leider als een deskundige bent.
 Een goed gevoel hebt voor de balans tussen resultaatgericht en mensgericht zijn en een sterk
empathisch vermogen hebt.

Need to haves
 Wo werk- en denkniveau, aangevuld met een specifieke opleiding in het kader van financieel
risicomanagement (bijvoorbeeld FRM).
 Brede en actuele kennis op gebied van financieel risicomanagement.
 Goed begrip van niet-financieel risicomanagement, waaronder operationeel risicomanagement.
 Goed begrip van de rol van compliance, actuariële functie en de functionaris
gegevensbescherming.
 Goed in staat zelfstandig werkende specialisten aan te sturen.
 Sterk in scenario denken.
 Ervaring als aanspreekpunt voor in- en externe belanghebbenden en toezichthouders.
 Goed begrip van marktwaarde denken/Solvency II.

Nice to haves
 Kennis van levensverzekeringsproducten en/of pensioenen.
 Overige relevante opleidingen, passend bij de verantwoordelijkheden van de afdeling.

Wanneer ben je succesvol in deze functie?
Jij bent succesvol in deze functie als je:
 Een afdeling met zowel kwalitatief als kwantitatief de juiste bezetting, efficiënte
werkprocessen en systemen en uitstekende output realiseert.
 Ervoor zorgt dat de afdeling een waardevolle positie in de organisatie heeft.
 Ervoor zorgt dat je team over up-to-date kennis beschikt over relevante
methoden en technieken en de toepassing ervan.
 De samenwerking binnen de afdeling en de samenwerking tussen de afdeling
en de rest van de organisatie goed verloopt .
 Enterprise Risk Management binnen Onderlinge ‘s-Gravenhage stevig op de
kaart zet en de toegevoegde waarde van de afdeling uitdraagt.
 Bekend staat als een goede financieel risicomanager en als een sterke leider
voor het team.
 Een goede verbinding legt met zowel in- als externe belanghebbenden en
Onderlinge ‘s-Gravenhage vertegenwoordigt in relevante netwerken.

Wie zijn wij?

Den Haag

 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage” U.A.
(Onderlinge ’s-Gravenhage) is een onafhankelijke levensverzekeraar
die is opgericht in 1895.
 De organisatie heeft een uitgebalanceerd pakket traditionele levensen pensioenverzekeringen, gericht op de individuele
levensverzekeringsmarkt, de directeur-grootaandeelhouder (dga) en
de markt voor collectief (MKB).
 Het bijzondere “onderlinge” karakter komt tot uiting in de focus op
het klantbelang en de winstdeling die Onderlinge ’s-Gravenhage al
sinds de oprichting kent.
 De organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen die het Keurmerk
Klantgericht Verzekeren stelt.
 In totaal werken er zo’n 160 mensen bij de organisatie. ‘Samen,
zeker en betrokken’ zijn de kernwaarden van Onderlinge ‘sGravenhage.
 De organisatie zit sinds kort in een nieuw en modern, goed
bereikbaar pand in Den Haag.
Enterprise Risk Management
 De afdeling rapporteert aan de algemeen directeur en heeft een
directe lijn met de raad van commissarissen.
 De afdeling bestaat, naast de manager, uit drie medewerkers:
compliance officer (tevens functionaris gegevensbescherming),
actuaris (Actuariële functie) en een operationeel risico manager.
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