Integriteit voor pensioenfondsen
~ Workshop en Scans ~
Integriteit wordt een steeds belangrijker thema voor pensioenfondsen. Wij bieden de volgende
tools aan om u hierbij te ondersteunen. Deze zijn desgewenst met elkaar te combineren.
Zo wordt de governance van uw fonds versterkt.

	
Workshop Awareness

Integriteit scans

integriteit voor pensioenfondsen

Onze workshop zorgt er op een leuke en interactieve manier
voor dat u zich bewust wordt van mogelijke integriteitsissues
én dat u start met de ontwikkeling van een gezamenlijk
normenkader hoe hier mee om te gaan.
Deze workshop bestaat uit de volgende onderdelen,
waarvan onderdeel 2 optioneel is:
1.

Inleiding
Wat is integriteit en waarom is het belangrijk.

2.	
Optioneel
Terugkoppeling uitkomsten integriteitscan(s).
3.

 preek u uit!
S
Op interactieve wijze bespreken van een aantal
stellingen op integriteitsgebied.

4.

 eal life cases
R
Wat doet u? Behandeling van integriteitsissues uit
de pensioenfondsenpraktijk op de volgende wijze:
a. voorbereiden en presenteren real life cases
b. bespreking cases met de gehele groep
c. ontwikkelen gezamenlijk normenkader.

5.

Next steps en afronding

GPSS bestaat uit Mr Paulien Siegman en Mr Drs Selma
Smit CPE. Doordat Paulien en Selma hun adviespraktijk
combineren met bestuurs- en interne toezichtsfuncties
in de pensioenfondsenwereld, zijn zij goed op de hoogte
van welke integriteitsissues binnen uw fonds mogelijk
kunnen spelen. Daarnaast zijn zij zeer ervaren trainers
op pensioengebied.

Voor meer informatie: www.gpss.nu of info@gpss.nu
Paulien Siegman (06 83 94 89 07) - Selma Smit (06 463 44 924)

Onze integriteit scans geven u inzicht in waar uw
fonds staat op integriteitsgebied. U krijgt hiermee een
onafhankelijke beoordeling van de opzet én werking
van de maatregelen die u heeft getroffen om integri
teitsrisico’s te beheersen.
GPSS biedt twee soorten scans aan die elkaar aanvullen,
maar ook los van elkaar kunnen worden uitgevoerd. De precieze scope wordt vanzelfsprekend in overleg met u bepaald.
De uitkomsten worden vastgelegd in een korte rapportage.
1.	
Quick scan integriteitsdocumenten
Met deze scan brengen wij de opzet van het beheersingskader op integriteitgebied in beeld. Wij bestuderen
hiervoor onder meer het integrale risicobeleid,
de SIRA, de gedragscode, de taakomschrijvingen van
de functionarissen die binnen het fonds een rol spelen
op integriteitsgebied, etc.
2.

 uick scan integriteitscultuur
Q
Wij houden interviews met de belangrijkste spelers op
integriteitsgebied binnen uw fonds om de werking van
de beheersingsmaatregelen en de integriteitscultuur
in beeld te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan interviews
met de voorzitter van het bestuur, de voorzitter van
de RvT, de compliance officer, de riskmanager, etc.

