
Lezing Jaap Karelse

Woensdag 13 februaru 2019 hield Jaap Karelse (jawel, zoon van Rinus)
tijdens onze dinerbijeenkomst een lezing over risicomanagement van 
geldstromen in z’n algemeenheid en in het bijzonder bij  markt–, 
krediet– en liquiditeitsproblemen.
Jaap is medevennoot van Zanders en verantwoordelijk voor de 
adviesdiensten aan financiële instellingen. Zanders heeft kantoren in 
Bussum, Antwerpen en Londen.

Zanders is adviseur in het beheer van geldstromen en geeft adviezen 
in financiële oplossingen.

Hun diensten bestaan uit het adviseren in het creëren van een balans tussen te veel van financiële 
negatieve effecten en te weinig risico van een mogelijk te laag rendement. Zanders adviseert hoe 
groot een kapitaalbuffer noodzakelijk is om solvabel te blijven en bepalen hoe liquide te blijven om 
crediteuren op tijd te kunnen betalen. Daardoor kunnen er prestatiemetingen gebeuren naar 
risicoveilig aangepast rendement. Dit kan mede bepalend zijn voor de opzet van de prijzen voor de 
producten en verleende diensten. Zanders doet dit o.a. voor banken, verzekeringsmaatschappijen en
grote bedrijven. Zij kunnen adviseren en berekenen wat de zakelijke -, markt-, liquiditeit -, krediet-, 
en operationele risico’s zijn. Dit gebeurt aan de hand van een aantal formules en wiskundige 
modellen. Jaap rekende ons voor wat b.v. de gevolgen kunnen zijn van 0,1 % meer of minder winst 
op het totale volume van omzet en profijt.
Als voorbeeld noemde hij ook de impact en gevolgen die de DSB bank ondervond door het advies van
de ‘expert’ Mr. Lakeman.
Hij besprak hoe de waardering tot stand komt van een financieel product, zoals een hypothecaire 
lening i.v.m. een te verdisconteren toekomstige geldstroom bij een bedrijf of instelling.

En zo ging Jaap door. Voor velen van ons ging een financiële wereld open, Twee onzer snapten er 
niets van en hadden veel vragen, … de rest hield wijselijk zijn mond!

We hebben weer veel geleerd, nooit te oud om te leren is het credo.

https://zanders.eu/nl/
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