
Onderlinge ‘s-Gravenhage

Compliance Officer



Compliance officer

Wat ga je doen?

 Je krijgt een zelfstandige rol en bent eindverantwoordelijk voor compliance, gegevensbescherming en 

fraudebeheersing bij Onderlinge ’s-Gravenhage.  

 Je staat in direct contact met de directie en het management én vervult een onafhankelijke rol richting 

de raad van commissarissen en het audit, compliance & risk comité van dit gremium. 

 Je stuurt actief op houding, gedrag en bewustwording over compliance in de organisatie en het 

gegevensbeschermingsbeleid, waardoor naleving van regels een logisch gevolg is. 

 Je zorgt voor het informeren en adviseren van de organisatie over (wijzigingen in) wet- en regelgeving, 

integriteitsaspecten, privacyaspecten en gegevensbescherming. 

 Je adviseert over de implementatie van (nieuwe of gewijzigde) regelgeving, toetst de naleving en 

borging daarvan. Tevens houd je een incidentenregister bij.

 Je beoordeelt de externe communicatie op compliance aspecten en geeft gevraagd en ongevraagd 

adviezen/doet voorstellen aan directie, management en medewerkers. 

 Je houdt je bezig met de coördinatie en de inhoudelijke afhandeling bij incidenten, fraudes en 

datalekken.



Functie in het kort

Als Compliance Officer vervul je een zelfstandige functie met een 

integrale verantwoordelijkheid. Je bent actief binnen het ERM-team 

(Enterprise Risk Management) dat direct aan de algemeen directeur 

rapporteert. Naast Compliance Officer ben je ook functionaris 

gegevensbescherming en coördinator fraudebescherming. Je geeft 

vorm aan het compliance- en gegevensbeschermingsbeleid op basis 

van (nieuwe) wet- en regelgeving en andere (maatschappelijke) 

ontwikkelingen. 

Je werkt actief samen met de business die verantwoordelijk is voor het 

signaleren en implementeren van nieuwe wet- en regelgeving. Doordat 

je de gehele organisatie overziet en met alle onderdelen contact hebt, 

heb je een integraal beeld van de organisatie. Jij acteert als adviseur, 

sparringpartner en vraagbaak. Je draagt bij aan de ontwikkeling van 

risicobewust gedrag op het gebied van compliance bij collega’s door het 

geven van workshops. Je laat je toegevoegde waarde zien door 

proactief en kritisch te zijn en je te verplaatsen in de rol van de business.

Naast je interne contacten, heb je contact met belanghebbenden zoals 

de toezichthouder en vertegenwoordig je de organisatie in relevante 

netwerken.

https://www.onderlinge.info/
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 je herkent in de kerncompetenties inlevingsvermogen, proactiviteit, deskundigheid en 

resultaatgerichtheid.

 actief je visie op, met name, compliance uitdraagt.

 met energie en enthousiasme zichtbaar bent binnen de organisatie.

 een sparring partner bent voor de directie en de business.

 invulling geeft aan de rol van Compliance Officer door bewustzijn te creëren.

 een uitdaging ziet in een organisatie die in verandering is.

 een goed gevoel hebt voor de balans tussen resultaatgericht en mensgericht zijn en een sterk 

empathisch vermogen hebt.

past bij Onderlinge ‘s-Gravenhage wanneer 

je:



Need to haves

 Wo werk- en denkniveau.

 Werkervaring in een compliance of legalfunctie binnen de financiële sector.

 Een gecertificeerde vakopleiding op het gebied van compliance, zoals de leergang Compliance 

Professional van het Nederlands Compliance Instituut.

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift.

 Overtuigingskracht en een duidelijke visie op compliance.

 Gericht op samenwerking met de capaciteit om een sparringpartner van de business te zijn.

 Integer en accuraat. 

Nice to haves

 Een afgeronde rechtenstudie.

 Ervaring binnen de verzekeringsbranche.

 Een gecertificeerde vakopleiding op het vlak van dataprotectie, zoals de opleiding Certified

Data Protection Officer (DPO) en/of de training Certified Information Privacy Professional 

Europe (CIPP/E), inclusief de permanente educatie.



Jij bent succesvol in deze functie als je:

 ‘awareness’ creëert en ervoor zorgt dat alle medewerkers van Onderlinge ’s-Gravenhage het 

belang van compliance doorleven.

 een zelfstandig functionerende Compliance Officer bent die waardevolle adviezen geeft en 

bekend staat om een pragmatische insteek met oog voor het doel van wet- en regelgeving.

 zorgt voor een goed imago van compliance binnen de organisatie, onder meer door een 

betekenisvolle dialoog met de 1e lijn.

 bereikt dat collega’s op ieder niveau binnen de organisatie zelf antwoorden vinden op 

compliance-issues.

 de organisatie weet te ‘challengen’ op het gebied van compliance en de directie en de raad van 

commissarissen kunnen vertrouwen op jouw beoordelingsvermogen.

Wanneer ben je succesvol in deze functie?



 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage” U.A. 

(Onderlinge ’s-Gravenhage) is een onafhankelijke pensioen- en 

levensverzekeraar die is opgericht in 1895. 

 De organisatie heeft een uitgebalanceerd pakket traditionele levens-

en 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.

 Om relevant te blijven als organisatie is aanpassing, vanuit haar 

missie, een continu proces. Daartoe wordt gewerkt met een 

strategisch meerjarenprogramma OG2go. De uitwerking hiervan 

wordt vertaald naar de deelgebieden “klant, samenleving en groei” 

en “collega’s service en bedrijf”. 

 De organisatie stimuleert om ideeën te delen en projectmatig te 

werken. 

 De organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen die het Keurmerk 

Klantgericht Verzekeren stelt. 

 In totaal werken er zo’n 150 mensen bij de organisatie. ‘Samen, 

zeker en betrokken’ zijn de kernwaarden van Onderlinge ‘s-

Gravenhage.

 De organisatie zit sinds kort in een nieuw en modern, goed 

bereikbaar pand in Den Haag.

Wie zijn wij?

Den Haag



Afdeling Enterprise Risk Management

 Als Compliance Officer ben je werkzaam binnen de nieuwe 

afdeling ERM.

 Deze afdeling is verantwoordelijk voor de 2e lijns sleutelfuncties: 

compliance, gegevensbescherming, fraudebeheersing, operationeel 

en financieel risicomanagement en de actuariële functie.

 De afdeling wordt aangestuurd door de manager ERM en bestaat, 

naast de rol van Compliance Officer (tevens functionaris 

gegevensbescherming) uit een actuaris (Actuariële functie) en een 

operationeel risico manager.

 De afdeling rapporteert aan de algemeen directeur en heeft een 

directe lijn met de raad van commissarissen.

Wie zijn wij?

Den Haag
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Adres:

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

Onderlinge ‘s-Gravenhage 

werkt samen met Whyz bij 

de search voor een 

Compliance Officer. Voor 

meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Pieter Riedstra

06-23 84 45 47

pieterriedstra@whyz.nl

mailto:pieterriedstra@whyz.nl

