
 
 

Reinventing Risk Management in the Wake of the Financial Crisis 

Het unieke seminar met een doeltreffende scope op Risk Management! 

2 juni 2009 
14.30 - 19.30 uur 
Hotel Houten 
4 PE-punten 
€ 355 
  
Als risk manager bent u (mede)verantwoordelijk voor de financiële en operationele risico’s die uw 
maatschappij neemt. Het beheersen van die operationele risico’s staat hoog op de agenda van 
zowel het management als van de toezichthouder. Het is uw taak om die risico’s te kwantificeren 
en dit te rapporteren en dat alles onder regelgeving die zich in sneltreinvaart ontwikkelt. Hoe pakt 
u dit aan? 
  

Key-note speaker 
Ali Samad-Khan, tot 1 mei 2009 werkzaam geweest bij Towers Perrin als principal global leader 
Operational Risk Management, zal in het bijzonder ingaan op uw rol in de huidige economische 
situatie en op de transitie naar ERM. Ali Samad-Khan heeft inmiddels een eigen kantoor opgericht 
en is een veelgevraagde spreker over Risk Management. 
 
Uw dagvoorzitter: Parcifal van Overbeek.  
  

Doel 
Na afloop van het seminar: 
- Heeft u een goed zicht op het proces van data (input) tot uitkomsten 
- Weet u hoe u operationele risico’s kunt modelleren en kwantificeren 
- Kunt u een weloverwogen keuze maken voor één van de mogelijke modellen 

  

Doelgroep 
Riskmanagers, actuarissen, Life en Non-life, werkzaam bij verzekeraars en banken. Dit seminar is 
ook zeer geschikt voor accountants. 

 

Programma 
14.30 uur Ontvangst 
14.45  Opening door de dagvoorzitter 
15.00 Reinventing Risk Management in the Wake of the Financial Crisis" 
 Key-note speaker Ali Samad-Khan, Towers Perrin, over Modern Operational Risk 
 Management 
15.45 Koffiepauze 
16.00 Vervolg Key-note speaker Ali Samad Khan, inclusief discussie 
17.00 Kapitaliseren van Operational Risks, verzorgd door Marnix vd Ploeg deel I 
17.30 Pauze met buffet 
18.00 - Kapitaliseren van Operational Risks Deel II; 
 - Interne modellen: data en modelleren, verzorgd door Pierre Lommerse 
20.00 Discussie en afronding 
20.20 Drankje 
 

Sprekers 
Ali Samad-Khan (Towers Perrin) 
Marnix van der Ploeg (ING) 
Pierre Lommerse (SAS) 

 

Aantal PE-punten 
De cursus is met 4 PE-punten geaccrediteerd. Binnen 6 weken na afloop ontvangt u uw bewijs van 
deelname. 
 

Prijs 
€ 355  



Locatie 
Hotel Houten, Hoofdveste 25 te Houten 
 

Maximaal aantal deelnemers 
30, op tijd inschrijven is noodzakelijk 
  

Inschrijven & annuleren 
Sluitingsdatum: 20 mei 2009 
Kosteloos annuleren mogelijk tot: 1 mei 2009 
 
• U ontvangt na de sluitingsdatum (per E-mail) een bevestiging van inschrijving 
• Bij voldoende beschikbaarheid kunt u vaak na de gestelde inschrijftermijn nog aanmelden 
• U kunt zich inschrijven tot en met de genoemde sluitingsdatum voor inschrijving. Na deze 

datum is het soms nog wel mogelijk een plaats te bemachtigen: neemt u daarvoor contact op 
met het AG &AI (telefoon 030 686 61 50).  
 
Na het verstrijken van de annuleringsdatum bent u het lesgeld verschuldigd. Het is mogelijk 
dat een vervanger uit uw eigen organisatie de reservering overneemt. Wij stellen het op prijs 
als u tijdig de naam van de vervanger aan ons doorgeeft. 

 
Direct inschrijven mogelijk in de linkerkolom op deze pagina: direct inschrijven / permanente 
educatie. 
 


