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Geboren te Amsterdam op 12 mei 1964
Middenweg 3 3641RB De Ronde Venen
06-55106432 1 gertjochems@fmconduct.com
Vader van Gert (10 juli 2000) en Bram (24 november 2010)

SAMENVATTlf\IG
Financieel onderlegd, analytisch en sterk in staat tot de kern van een vraagstuk door
te dringen, hoofdzaken en bijzaken te scheiden en op logische wijze tot feitelijke
conclusies te komen. Brede kennis van diverse bedrijfssectoren. Sterk gevoel voor
ethiek en integriteit en de praktische invulling daarvan. Ervaren in opzetten en
implementeren van veranderingsprocessen op het gebied van ethiek en integriteit.

TALEN
Talen
· Nederlands, Engels zeer goed
· Duits redelijk

ERVARING
Nov 2015 - heden

Voorzitter D66 De Ronde Venen
Als voorzitter van het bestuur ben ik voornamelijk actief met bestuurlijke
aangelegenheden. Daarnaast heeft het bestuur een actieve rol als klankbord voor de
fractie van D66 in de gemeente De Ronde Venen.

Sept 2006- heden

Directeur, oprichter, Financia/ Markets Conduct b.v. www.fmconduct.com
FMConduct levert professionele diensten op het terrein van compliance en
integriteitvraagstukken aan een brede klantenkring. Met een team van consultants welke
allen zeer ruime ervaring in toezicht en financiële ondernemingen hebben worden diensten
geleverd op het gebied van toezicht; cultuurverandering; vergunningen en ontheffingen;
interne beheersing; outsourcing compliance-functie; klachten en geschillen; interim
management en waarneming compliance-functie; administratieve organisatie;
medewerkers-screening; compliance monitoring; review interne procedures en processen.
Daarnaast behoort ook de interpretatie en invulling van de Wet Marktmisbruik (nu
opgenomen in de Wet op Financieel Toezicht) tot onze specialisaties.
Met een steeds stringenter wordende toetsingsprocedure vanuit de toezichthouders,
bereiden wij ook aanstaande bestuurders en aanstaande of her te benoemen
commissarissen voor op de toetsingsgesprekken
Tot de kring van cliënten behoren grote, actieve en gespecialiseerde (professionele)
beleggers, vermogensbeheerders, effecten uitgevende instellingen,

accountantskantoren, aanbieders van beleggingsobjecten, aanbieders en
beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi's), {leden van) Raden van
Commissarissen, banken, handelsplatformen, tussenpersonen in verzekeringen,
trustkantoren en overige financiële dienstverleners. Daarnaast vinden ook
corporaties en overige niet-financiële instellingen hun weg naar FM Conduct omdat
vraagstukken op het gebied van Compliance, Governance en financiële controle
ook daar van toepassing zijn.
Financial Markets Conduct werkt met een team van professionals, daarnaast is een
intensief samenwerkingsverband diverse specialisten op aanverwante
aandachtsgebieden"

April 2017- heden

Lid Raad van Commissarissen, Finles Capita! Management
· Fin les Capital Management belegt sinds 1998 in hedge fondsen en richt zich
uitsluitend op professionele relaties.
· Fin les staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Jan 2012- heden

CIO, oprichter, Zien, Luisteren en Verbinden b.v.
· Bij Zien, Luisteren en Verbinden staan we diverse organisaties {zowel profit, nonprofit als overheden) bij in de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Daarbij zetten we
ons zeer diverse netwerk in, gebruiken we ontwikkelingen uit -vaak
branchevreemde- sectoren en zijn we een verbindende factor tussen diverse
actoren.
·Wij zijn inzetbaar als gesprekspartner, inspirator, (dag) voorzitter en/of bij de
uitwerking en invulling van (politieke) doelen.

Dec 2011- heden

Chairman of the supervisory and accounting committee, Centra/ American Timber
Fund
· Na een drastische reorganisatie is een teakbomen beleggingsobject omgevormd tot
een structureel groeiend en voor de investeerders rendabel beleggingsfonds.

Nov 2011- Maart
2013

Voorzitter werkgroep Ethiek & Integriteit, Vereniging van Beleggingsprofessionals
VBA
· Ethiek en Integriteit zijn een belangrijk aspect van beleggingsdienstverlening. Door
de VBA gevraagd een specifieke werkgroep op dit aandachtsgebied op te richten

Aug 2010- April
2012

Lid Programma Commissie D66 PS Noord Holland

2003- Aug 2006

Senior Supervisor Stichting Autoriteit Financiële Markten

· Het samenstellen van het verkiezingsprogramma t.b.v. de Provinciale Staten
verkiezingen

· Voorbereiden Wet Marktmisbruik, samen met Ministerie van Financiën formuleren
van wetgeving, voorbereiden en implementeren toezicht. Overhevelen van
toezichttaken van Euronext naar AFM. Concreet (mede) verantwoordelijk voor een
aantal handelsbesluiten. Lid van een aantal Europese werkgroepen en voorzitter
van de werkgroep van toezichthouders welke betroken waren bij het (markt)
toezicht op Euronext.
·Voorbereiden en opstellen toezichtkader energiederivaten (Endex beurserkenning),
overleggen met Ministerie van Economische Zaken en (toenmalige) Nma.
· Coördinatie en verantwoordelijk voor overleg met Dutch Securities lnstitute
· Voorbereiding toezicht financiële verslaggeving, voorbereiding IFRS (internationale
accounting regels)
· Voorbereiding toezicht accountants
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·Toezicht handelsplatformen (Euronext, in Europees verband, lid Europese
werkgroepen)
· Overige voorbereidend projecten toezicht financiële producten
1999-2003

Hoofd Aandelen Research F. van Lanschot Bankiers
· Opbouwen van een team van (uiteindelijk) 24 analisten en editors.
· Voorzitter quality committee European Securities Network, een alliantie met 110
analisten van 10 Europese banken.
· Lid lnvestment committee
· Lid Management Groep van Lanschot private and institutional banking

1995-1999

Co-Hoofd Research Nationale lnvesterings Bank
·Transformatie research producten en samenwerking sector specialisten
kredietverlening en aandelenresearch

1995

Senior analist Generale Bank, Oyens van Eeghen
Interim, ter vervanging van plotseling vertrek van een groot deel van het team

1994

Senior analist Theodoor Gilissen Bankiers
Opdracht tot versterking team afgerond met acquisitie van geheel team

1993-1994

Senior analist Swiss Bank Corp
Opdracht tot versterking team en integratie met hoofdkantoor Londen.

1989-1993

Senior analist Effectenbank Stroeve
Opbouw research, ontwikkeling bank.

1988-1989

Analist Nederlands Economisch Centrum

OPLEIDING
1985-1987

Rijksuniversiteit Groningen, Biologie

1976-1984

HAVO, VWO, Comenius College Hilversum
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