Achtergrondinformatie presentaties Winterschool 2021
Programma donderdag 16 december
11.00 uur
Opening
11.15 – 12.30 uur Ronde 1 keuzeworkshops
A. Natuurlijk Leiderschap, verzorgd door Paul Bos,
oprichter/eigenaar van BoerBos inspiratie, training en coaching.
Tijdens deze workshop onderzoek je wat persoonlijk leiderschap
voor jou inhoudt en hoe je dat persoonlijk vorm kunt geven in jouw
dagelijkse werk. Wil je hierna meer weten over persoonlijk
leiderschap, schrijf je dan ook in voor de masterclass!

B. Actuele ethische dilemma’s in de financiële sector, verzorgd door dr. Raymond
Zaal, RuG.
In het huidig tijdsgewricht hebben actuarissen als vanzelfsprekend te maken met de
snelle ontwikkeling van digitalisering, zowel in hun werk als in de samenleving. Dat
roept regelmatig ethische vragen en dilemma’s op. In deze workshop gaan wij daarmee
aan de slag. Welke ethische issues kunnen ontstaan als gevolg van digitalisering, wat
betekent dat voor het actuariaat en hoe kan er mee worden omgegaan?
12.30 – 13.30 uur Pauze
13.00 – 14.45 uur Ronde 2 keuzeworkshops
C. Ontwikkelingen in het zorgactuariaat, verzorgd door drs. Albert ten Have AAG
CERA, Achmea en dr. Maria Gantner-Hiel, Achmea.
Wat heeft COVID-19 voor de zorgverzekeraars betekend en wat zijn de belangrijkste
lessen voor het zorgactuariaat?
In een interactieve sessie met volop gelegenheid tot stellen van vragen wordt een
toelichting gegeven op de uitwerking van de belangrijkste regelingen voor COVID-19 op
de balans en voor SII. Wat zijn bijvoorbeeld de continuïteitsbijdragen, de
solidariteitsregeling en de catastroferegeling en hoe werken deze door in het resultaat
van een zorgverzekeraar? Zijn de belangrijkste lessen uit deze pandemie ook voldoende
om zicht te houden op risico’s die zich in de toekomst voor gaan doen, zoals
klimaatverandering?

D. Ontwikkelingen in de Enterprise Risk Management, verzorgd door Jan-Willem
Zeijen MSc AAG, Triple A Risk finance, dr. Theo Lanser, Aegon en Rik van Beers MSc
AAG, Milliman.
De meeste organisaties hebben de afgelopen jaren een gedegen
risicomanagementsysteem en -functie ingericht. Omdat de basis nu staat, is de nadruk
binnen het risicomanagement meer komen te liggen op de verdere verfijning hiervan.
Dit geldt voor zowel het effectiever en efficiënter maken van de
risicomanagementprocessen als voor de risico’s die hierin worden meegenomen. Tijdens
deze sessie gaan we in op een aantal van deze verfijningen. Voorbeelden zijn
klimaatrisico in de ORSA en Recovery & Resolution. Wat zijn de recente ontwikkelingen,
hoe ver is de markt met implementatie hiervan en wat is de rol van de toezichthouder?
14.45 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 16.15 uur Ronde 3 keuzeworkshops
E. Python voor de actuarieel professional, verzorgd door drs. Pieter Marres AAG en
Iris Nonneman MSc, PwC.
Tijdens de workshop Python maak je kennis met de mogelijkheden van deze krachtige
open source programmeertaal. Daardoor kun je zelf beslissen of Python wat voor je zou
kunnen zijn. In de workshop delen we enkele toepassingen uit onze eigen praktijk.
Daarnaast laten we je aan de hand van een voorbeeld zien hoe je de databewerkingen
die je tot dusver altijd deed in Excel, eenvoudig kunt automatiseren in Python. Daarbij
zullen zowel de voor- als de nadelen van Python aan bod komen.
F. De solidariteitsreserve, wat werk wel en wat werkt niet?, verzorgd door Joris
Jans MSc, PGGM
Een van de onderdelen van het nieuwe pensioencontract, de solidaire premieregeling, is
de zogenaamde solidariteitsreserve. Dat is in feite een collectieve pot om risico’s binnen
het pensioencollectief te delen. Binnen PGGM onderzoeken we hoe onze klanten deze
solidariteitsreserve zouden kunnen vormgeven. Wat is wettelijk mogelijk? Hoe vullen
we de reserve? Hoe delen we hem uit? Aan welke (beleggings)risico’s stellen we de
reserve bloot? Aan de hand van kwalitatief en kwantitatief onderzoek proberen we de
komende tijd antwoorden te geven op deze vragen, waarbij de belangen van de
deelnemers van onze klanten uiteraard voorop staan. Tijdens deze workshop willen we
jullie meenemen in onze zoektocht en met jullie sparren over jullie gedachten bij de
solidariteitsreserve.

