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Opleidingen




Hogeschool van Amsterdam, Post HBO Controller
Hogeschool van Utrecht, HEAO bedrijfseconomie
Haagland Den Haag, Middelbare hotelschool

2009
2001
1995

Vakopleidingen











Collabnet: Certified Scrum Master
Insights international: Prince2™ Foundation Edition 2009
SAP Education: SAP FICO ( Financiële en Controlling module)
Avans: BASEL II (Relevante wet- en regelgeving die voortkomt
uit Basel II plus de praktische implicaties)
Linguarama: Zakelijk Engels I +II
Molinos de Vientos: basis cursus Spaans I + II
NIBE Beleggingsadvisering
NIBE DSI-Integriteitsmodule
Interselling Training: Persoonlijke Verkoop Totaal
NIBE Effectenbedrijf

2012
2009
2008
2008
2005
2005
2002
2001
2001
2000

Verkort profiel
De heer Brouwer heeft na zijn studie Bedrijfseconomie, later aangevuld met een Controller opleiding, veel ervaring
opgedaan bij diverse onderdelen van financiële instellingen. Zowel front office als back office, nationaal en
internationaal. De laatste jaren met name op het gebied van de regulatory reporting. Hier heeft hij veel ervaring
opgedaan in het beheer van grote en complexe projecten op het snijvlak van Business (Finance en Risk) en IT. De rol
als projectleider heeft hij gecombineerd met inhoudelijke taken zoals business analyse en requirements management.
In deze wereld van Financial Intelligence valt hij op als drijvende kracht in de projecten waarin hij werkt. Door zijn
communicatiestijl is hij in staat mensen aan zich te binden en te enthousiasmeren. Met zijn daadkracht is hij in staat
projecten van de grond te krijgen en de energie te behouden die nodig is om het project tot een goed einde te
brengen.

Branches

Functies

Materiegebieden

Financiële
instellingen

Projectleider
Team lead
Business analist

Business analyse
Stakeholder management
Vooronderzoek
Workshops faciliteren
Procesmodellering
Requirements analyse
Requirements management
Incident-, Change- en Problem
management
Finance, Risk
Basel II
Basel III
Credit Risk
Business process management
Regulatory reporting
COREP
RWA en Economic Capital (EC)
IFRS
Business intelligence
Financial control/ Project Control
IFRS9
Perdarr ( BCBS 239)
Portfolio management

Methoden/tools/technieken
Agile
Scrum / Agile, Jira, Kanban
Projectmethoden
Prince2, Agile, SCRUM
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Ervaringsoverzicht afgelopen jaren
Periode

:

Juni 2017 – heden

Bedrijf
Functie
Opdracht

:
:
:

Methoden/Tools

:

ING
Business analist
Risk Compliance: Personal Account Dealing, Control Room, Central List Management,
Financial Economic Crime.
SCRUM

Periode
Bedrijf
Functie
Opdracht

:
:
:
:

Augustus 2016 – maart 2017
ABN AMRO N.V.
Projectleider Data Reporting and Analysis Tooling, combinatie projectleider / business analist
Dit project is onderdeel van het Risk Steering Programma waarin de change the bank
portefeuille van Strategic risk / Enterprise risk is ondergebracht. Rationalisering van het Risk
Reporting landschap (governance, applicaties, tooling, data, rapportages) en het compliant
maken aan Principles for effective risk data aggregation and risk reporting (Perdarr)
zodanig dat het de migratie naar de Finance and Risk Alignment Architecture Initiative
(FRAAI) end-state ( 2018) zal vergemakkelijken to (Perdarr). Het verbeteren van de kwaliteit
van de rapportage (reconciliatie!), verminderen van de kosten voor genereren van de
benodigde data en bijdragen aan korte termijn rapportage requirements van Strategic risk op
korte termijn.

In kaart brengen en rationaliseren as-is systemen en tooling.

Opschonen redundant tools & systemen

Implementeer een professionele Mid-term Risk rapportage oplossing

Vertalen van relevante Perdarr principles naar requirements (BCBS239)

Acties en resultaten

:










Methoden/Tools

:

Scrum/ Agile en Prince II, Excel, Word, Jira

Periode
Bedrijf
Functie

:
:
:

Opdracht

:

Acties en resultaten

:

Januari 2016 – september 2016
ABN AMRO N.V.
Projectleider Management Control Cycle 3.0. (Budget en Forcast Risk cijfers). Combinatie
Projectleider / business analist.
Dit project is onderdeel van het Risk Steering Programma waarin de change portefeuille van
Strategic risk / Enterprise risk is ondergebracht. Het project heeft tot doel het verbeteren van
integratie en vergroten van granulariteit risk elementen (o.a risk metrics & scenario resultaten)
in het budget & forecastproces. Hiermee verbetering van het leveren van nauwkeurige
portfolio vooruitzichten.

Systeem aanpassingen aan het Risk Budget Forecast systeem, (GPMT) om Central risk
forecast proces op kwartaal basis uit te voeren in lijn met Budget 2016.

Systeem uitbreiden om risico elementen mee te nemen in de doorberekeningen van het
jaarlijkse risicobudget proces en te rapporteren over risico bijv. RWA, EC en
voorzieningen.

Interface vanuit scenario analyse systeem ( SCART) om hiermee de 5 scenario’s voor
EAD, EAD Non-Performing, RWA, EC, EL, PD, LGD, Maturity op te laden en te integreren
in budget proces.

Beschrijven en optimaliseren Budget en Forecast proces voor Risk.

Begeleiden workshops

Requirement elicitatie analyse management.

Analyseren en coördineren uitwerking van de benodigde (proces)aanpassingen binnen
de BAU.

Indienen User Stories bij de betreffende scrum teams en bewaken voortgang RFC’s

Stakeholder management
Organiseren en begeleiden workshops met business
Requirements elicitatie,
analyse en management
Uitwerken requirements naar Epics.
Ondersteuning en coördinatie van analyse binnen de Business.
Onderzoek gebruikte bronnen voor rapportage doeleinden.
Afstemming met Architecten voor de to-be architectuur.
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Methoden/Tools

:

Methode: Scrum/ Agile en Prince II, Sharepoint, Visio, Excel, Word, Powerpoint,

Periode
Bedrijf
Functie

:
:
:

Opdracht

:

April 2015 tot maart 2017
ABN AMRO N.V.
Projectleider Data improvement Basel Chain ( manual adjustments) Combinatie Projectleider /
business analist.
Project heeft tot doel het proces voor het maken van noodzakelijke correcties in de Basel
keten voor de Corep rapportage te verbeteren. Teneinde de inspanning door (handmatig)
combineren van data feeds van verschillende systemen voor reconciliatie met de diverse
gerelateerde rapportages (o.a. jaar- en kwartaalverslagen, economisch kapitaal, stress testing
- en board rapportage) te verminderen.

Vaststellen template voor aanleveren correcties.

Realiseren single point of truth (reporting datamart) waaruit alle rapportages /analyses
kunnen worden uitgevoerd.

Interface voor het integreren correcties in de RDM (reporting datamart).

Optimalisatie doorlooptijden generen data aanleveringen aan de diverse rapportages
processen Corep, EC, Scenario analyse en provisions)

Rapportages / analyse tools

Vastleggen van aangepaste business processen

Acties en resultaten

:


Stakeholder management

Organiseren en begeleiden workshops met business

Requirements elicitatie, analyse en management

Coördineren RFC’s binnen het IT Credit risk domein.

Business acceptance management

Transitie naar Agile gedurende het project.
Resultaat is dat de noodzakelijke adjustments binnen de vastgestelde tijdlijnen kunnen
worden opgeladen in de reporting datamart en dat alle stakeholders dezelfde data gebruiken
voor analyse / rapportage.

Methoden/Tools

:

Prince 2, Agile, Scrum/Agile, Jira, Excel, Word

Periode
Bedrijf
Functie

:
:
:

Oktober 2015 tot januari 2016
ABN AMRO N.V
Projectleider deelproject AnaCredit

Opdracht

:





Analytical Credit and Credit Risk Dataset (AnaCredit) is een nieuwe richtlijn van de ECB
om een Centraal register van granulaire data over het kredietrisico van kredietinstellingen
en andere leningen van financiële ondernemingen in de Eurozone. Dit subproject is
geïnitieerd als onderdeel van het AnaCredit-programma met als doel een projectplan op
te stellen om zo snel mogelijk een project te kunnen opstarten voor de business
implementatie zodra de technische oplossing van AnaCredit is opgeleverd en gegevens
beschikbaar zijn. Verantwoordelijk voor het maken van projectplan voor het deelproject
Vastellen van de requirements t.b.v ontwikkelen van de functionaliteit om de AnaCredit
data te analyseren, reconciliëren en te valideren.
Vastellen van de requirements t.b.v van de functionaliteit om de data aan te leveren aan
DNB (via XBRL).
Business implementatie plan.
Requirements elicitatie, analyse en management
Opstellen draft business implementatie plan.
I.v.m. uitstel definitieve requirements ECB is het programma on hold gezet.




Acties en resultaten

:





Methoden/Tools

:

Prince II, Srum/Agile Excel, Word
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Periode
Bedrijf
Functie
Opdracht

:
:
:
:

Methoden/Tools

April 2014 tot April 2015
ABN AMRO N.V.
Team lead Basel Keten Regie a.i.

Verantwoordelijk voor voorbereiding, uitvoering en incident management van de
maandelijkse Basel run t.b.v. van de Corep Rapportage en Credit Risk rapportages.

Dagelijkse aansturing van het operationele team.

Monitoring en review Control Framework checks voor Control Risk Self-assessment
Procedure (CRSA)Maandelijkse dashboard rapportage.

Continuous improvement op processen rondom Basel keten.

Stakeholder bij Projecten met impact op de Basel Keten.
Bwise, Excel, Word, Powerpoint

Periode
Bedrijf
Functie
Opdracht

:
:
:
:

Acties en resultaten

:

Methoden/Tools

:

Periode
Bedrijf
Functie
Opdracht

:
:
:
:

Acties en resultaten

:

Methoden/Tools

:

Januari 2013 tot april 2014
ABN AMRO N.V.
Consultant/ Business advisor
Advies voor het implementeren van het Basel II integratie project in de reguliere organisatie.

Advies voor verbeteren change proces voor Basel Keten.

Release Management.

Business Acceptance Management bij implementatie nieuwe releases Basel Keten.

Ketenregie & issue management van Basel keten.

Analyse en advies voor verbeteringen Basel keten.

Begeleiden/ adviseren van projecten met significante impact op Basel keten.

Opleveren governance, process flows en organisatie structuur voor de BAU organisatie
voor run en change van de Basel keten t.b.v. de Corep rapportage .
Aris, Excel, Word
December 2011 – december 2012 ( Einde project )
ABN AMRO N.V.
Projectleider Basel II Integration Pillar1
Alignen van de release planning van de IT Solutions afdeling met de requirements van de
business stakeholders.

Stakeholder management.

Verantwoordelijk voor de planning van de releases binnen het Basel II programma.

Implementatie Business Requirements.

Coördinatie implementatie integratie requirements.

Business Acceptance Management
Prince II, Excel, Word, MS Projects

November 2010 – November 2011
ABN AMRO N.V.
Projectleider / Business Analyst Basel II Integration Pillar1
Afstemmen Business Requirements met IT.
Verantwoordelijk voor het vastleggen van de business processen, informatie behoefte en
systeem functionaliteit op basis van de input van de Finance proces eigenaren.
Acties en resultaten
: 
Vertegenwoordigen COO in IT “progress en planning” meetings.

Vertegenwoordigen COO in analyse naar performance verbeteringen van de Basel II
Keten.

Coördineren Business acceptatie testen.

Stakeholder Management.
Methoden/Tools
: Prince II, Excel, Word, MS Projects
Informatie over oudere opdrachten op aanvraag. Onderstaand een verkorte opsomming.
Periode
Bedrijf
Functie
Opdracht

:
:
:
:

Periode: april 2008 – oktober 2010
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Organisatie: ABN AMRO ( via Yacht B.V.per 1 maart 2010 via DIKW consulting)
Project: Basel II Fortis Integratie project.
Rol: PMO
Methode: Prince II
Periode: januari 2002 – maart 2008
Organisatie: Fortis Intertrust (Netherlands)BV (voorm. MeesPierson Intertrust B.V.).
Rol: Senior Financial Account Manager
Periode: 1999 – Maart 2001
Organisatie: PBA Particuliere Begeleiding en Advisering B.V
Rol: Junior Accountmanager/ Beleggingsadviseur
Periode: 1998 – 1999
Organisatie: Bank Insinger de Beaufort N.V.
Rol: Stagiair
Hobby’s
Koken, zeilen, tuinieren, klussen, wielrennen, mountainbiken, golf
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