Permanente Educatie
Behavioral finance, instabiliteit en integrale risk benadering.
Coördinator: Dr. Ronald Bosman.
Schaduwcoördinator: Dr. Thomas van Galen.
Docenten (onder voorbehoud): Martijn van den Assem (VU), Theo Kocken (VU/Cardano), Bart Oldenkamp
(Erasmus Universiteit), Remco Swinkels (VU), Thomas van Galen (VU, Cardano), Ad Verbrugge (VU) en anderen.
De theorie van mensen die handelen op financiële markten is decennia lang gedomineerd door de ideeën uit de
neo-klassieke theorie. Rationele beslissers, die altijd ‘meer boven minder’ prefereren, zijn hierin altijd op weg naar
het ‘hoogste nut’. Dit heeft grote implicaties voor theorieën op het gebied van informatieverwerking, prijsvorming,
beslissen onder onzekerheid, rendementsdynamiek, en daarmee uiteindelijk op het risk management. In de
praktijk blijken de zaken anders te liggen. In dit semester wordt uitgebreid aandacht besteed aan moderne,
wetenschappelijke inzichten uit de psychologie en economie op het gebied van menselijk handelen (behavioral
finance) en hoe deze de besluitvorming bepalen.
Een groep mensen is meer dan de som van de individuen die er deel van uit maken. Juist dit groepsgedrag kan
zorgen voor een onverwacht sterke instabiliteit van markten. Het begrijpen van instabiliteit en stress events wordt
niet alleen met theorie maar ook met praktijkvoorbeelden onderbouwd.
De kennis die in de afgelopen twee jaar is opgedaan moet in de praktijk kunnen worden toegepast. En vooral, hoe
zorg je dat gelijk hebben ook gelijk krijgen wordt? Hiervoor is het van belang dat een risk manager de situatie
waarin hij of zij verkeert kan lezen. Wie zijn er betrokken? Wat zijn de belangen van deze mensen? Hoe wordt het
probleem gepresenteerd? Aan de hand van cases en praktijkvoorbeelden van studenten worden de hiervoor
benodigde vaardigheden besproken en getraind.
Onderwerpen die aan bod komen:
Gedragseconomie
• Beslissingen onder onzekerheid: theorie en praktijk
• Menselijk (beslissings)gedrag in groepen
• Cognitieve processen en systematische fouten in beoordelingen
• Implicaties cognitieve en sociale processen op meten van risico's
• Implicaties cognitieve en sociale processen op interpreteren en beheersen van risico's

•
•
•
•

•

Financiële markten en event risk benaderingen
Historie financiële markten en crises
Instabiliteitstheorie, complexiteit en scenario aanpak
Processen opzetten event risk scenario’s en stress test aanpak
Robuuste beslissingsprocessen onder hoge onzekerheid
Risk Management in de praktijk en ‘Wrap Up’
Toepassen van behavioral finance en event risk aanpak in de context van risicomethodieken,
risicocontrole en risk management in financiële instellingen in eindcase
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Behavioural Finance, instabiliteit en integrale risk benadering
Behavioural finance
en Risk

-

-

-

Risk Management in
een endogeen
instabiele economie

-

Studenten leren kenmerken en achtergronden van menselijk gedrag en
effecten hiervan op beslissingen nemen onder onzekerheid te koppelen aan
de activiteiten van financiële instellingen.
Kennis van gedragsrisico’s wordt toegepast in het analyseren en verbeteren
van risico management methoden voor financiële organisaties en financiële
markten.
Strategieën worden aangereikt en toegepast om risico’s die het resultaat zijn
van gedragsrisico’s te mitigeren
De invloed van organisatie cultuur op het risico management wordt
geanalyseerd.

Studenten leren hoe economieën op macro niveau in de regel instabiel zijn
en welke effecten dit heeft voor risico management.
Methodes en technieken worden aangereikt om risicomanagement robuust
te maken tegen fundamentele onzekerheid.
Studenten leren in workshops - praktijkcasussen het effect van crisissituaties
op menselijk gedrag en hoe hiermee om te gaan. Studenten leren
uitwerkingen van casussen bondig en doelgericht schrijven en presenteren.
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Overzicht colleges
Hieronder wordt per college een (korte) inhoudsomschrijving gegeven.

College 1 & 2:
Datum:
Docent:

Geschiedenis van behavioural finance en de basis van ons risicodenken
Woensdag 31 januari 2018 en Woensdag 7 februari 2018
Martijn van den Assem

Centrale vraag
Hoe is behavioural finance ontstaan en welk alternatief model biedt deze stroming voor ons denken over risico?
Inhoud
Het eerste college bespreekt de overeenkomsten én verschillen tussen de traditionele neo-klassieke kijk op risico
en die van de behavioral finance school. Kernconcepten zoals het endowment effect, value theory, mental
accounting, framing, self control passeren de revue. Verder wordt het werk van een aantal pioniers besproken op
het terrein van beslissen onder onzekerheid (Bernouilli, Kahneman, Simon). In het college worden door middel
van discussie concepten uit de behavioral finance gekoppeld aan de praktijksituaties van studenten. Er wordt
daarmee een begin gemaakt met het herkennen van psychologische valkuilen in de dagelijkse praktijk van
risicomanagers.
In het tweede college wordt dieper ingegaan op de twee systemen in het brein die de basis vormen voor onze
perceptie van risico en besluitvorming. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zogeheten biases en heuristieken.
Ook wordt een link gelegd tussen risicogedrag en neurofysiologische processen in ons brein.
Om in de praktijk biases en heuristieken gemakkelijker te herkennen en er oplossingen voor te bedenken, is het
noodzakelijk om deze te ordenen. Tijdens het college wordt een raamwerk geïntroduceerd dat hierbij behulpzaam
kan zijn. Studenten gaan zelf aan de slag met dit raamwerk.
Leerdoelen
Na deze colleges kunnen studenten:
• De verschillen tussen enerzijds het ‘rational agent paradigm’ (rationele agenten, zoals gebruikt in de neo
klassieke theorie) en anderzijds het ‘bounded rationality paradigm’ (beperkte rationaliteitsdenken, zoals
gebruikt in de behavioral finance) benoemen.
• Concepten uit behavioral finance koppelen aan menselijk gedrag in risico gerelateerde
keuzesituaties/besluitvorming uit de praktijk van financiële instellingen.
• Een gestructureerd overzicht geven van de voor de financiële praktijk meest relevante afwijkingen (biases) in
financiële besluitvorming (een raamwerk van biases en heuristieken).
• De twee systemen van ons risicodenken en de neurofysiologische prikkels die ten grondslag liggen aan biases
en heuristieken verklaren.
Verplichte literatuur
College 1:
• Thaler (2015): deel I, H1-13; deel V, H17-20
• Kahneman (2011): deel IV, H25, 26
College 2:
• Kahneman (2011): deel I, H1-9; deel II, H10-18
• Kandasamy N, Hardy B, Page L, Schaffner M, Graggaber J, Powlson A, Fletcher P, Gurnell M, Coates J, (2014).
“Cortisol shifts financial risk preferences”, Proceedings of the National Academy of Sciences.
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College 3 & 4:
Datum:
Docent:

Biases en heuristieken op financiële markten
Woensdag 14 februari 2018 en woensdag 21 februari 2018
Remco Zwinkels

Centrale vraag
Welke biases en heuristieken spelen een rol bij de beslissingen van beleggers op financiële markten?
Inhoud
Volgens de neo-klassieke theorie handelen beleggers altijd rationeel. Zij gebruiken alle relevante informatie en
wegen risico en rendement zorgvuldig af. Hierdoor is alle beschikbare informatie in de marktprijzen verwerkt en
zijn markten efficiënt. Het eerste college gaat in op de keuzes van individuele beleggers. Uit onderzoek blijkt dat de
financiële beslissingen van beleggers verre van rationeel zijn. Zij worden gedreven door factoren als overmoed,
sensation seeking, bekendheid, verliesaversie en het dispositie-effect. Dat leidt tot het nemen van soms
onverantwoorde risico’s, het doen van onnodig veel transacties en gaat bijna altijd ten koste van het rendement.
Individuele beleggers doen het daardoor slechter dan de markt als geheel (index).
Het tweede college gaat in op de vertaling van individueel gedrag naar de markt als geheel. In tegenstelling tot de
neo-klassieke theorie blijkt dat financiële markten helemaal niet zo efficiënt zijn als doorgaans wordt
verondersteld. Dit blijkt bijvoorbeeld uit zogeheten marktanomalieën waarbij factoren zoals waarde of momentum
voor extra rendement kunnen zorgen. Welke psychologische processen zitten hierachter? En zijn er mogelijkheden
om van deze anomalieën te profiteren.
Leerdoelen
Na deze colleges kunnen studenten:
• Een koppeling leggen tussen de financiële beslissingen van beleggers en concepten uit de psychologie
• Verschillende valkuilen benoemen waarin beleggers kunnen trappen.
• Begrijpen hoe het financiële gedrag van individuen kan worden vertaald naar dat van de markt als geheel
• Het verklaren van een aantal belangrijke anomalieën op financiële markten.
• Strategieën benoemen om als beleggers met dergelijke anomalieën om te gaan.
Verplichte literatuur
College 3:
• Barber, B.M., Odean, T.(2013). “The behaviour of individual investors”, in Handbook of The Economics of
Finance, Elsevier.
College 4:
• Hirschleifer, J. (2001). “Investor Psychology and Asset Pricing”, The Journal of Finance, Vol LVI, No 4, 153397
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College 5:
Datum:
Docent:

De rol van emoties in risk management
Woensdag 7 maart 2018
Ronald Bosman

Centrale vraag
Hoe beïnvloeden emoties financiële beslissingen en wat zijn hiervan de implicaties voor risicomanagement?
Inhoud/leerdoelen
In de laatste decennia zijn emoties een belangrijk onderwerp van studie geworden binnen de psychologische
wetenschap. Emoties blijken een belangrijke rol te spelen in verschillende psychologische processen, zoals
leergedrag, aandacht, perceptie, creativiteit en het opslaan en reproduceren van informatie uit het geheugen.
Risico’s vallen bij uitstek binnen een domein waar deze zaken een belangrijke rol spelen. Neurologisch onderzoek
suggereert zelfs dat emoties essentieel zijn voor het maken van rationele keuzes. Emoties als angst behoeden ons
voor het nemen te grote risico’s, maar ze kunnen ons ook te voorzichtig maken. Economen hebben emoties
decennia lang genegeerd terwijl recent onderzoek nu juist aantoont dat ze essentieel zijn om risicogedrag en
perceptie te kunnen analyseren. In dit college wordt dieper ingegaan op de rol van emoties bij beslissingen op het
terrein van risicomanagement.
Allereerst wordt stilgestaan bij de vraag hoe emoties worden gedefinieerd. Begrippen als intensiteit, duur en
actiebereidheid komen hierbij aan de orde. Vervolgens wordt besproken hoe emoties zowel de risicoperceptie als
het risicogedrag systematisch kunnen beïnvloeden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
soorten emoties zoals angst, boosheid en hoop. Uit experimenteel onderzoek blijkt dat verschillende emoties het
risicogedrag op verschillende wijze sturen. We gaan in op hoe emoties zich verhouden tot een aantal praktische
elementen van risicomanagement zoals de risicohouding van een instelling, reputatie, beloningsbeleid en
crisismanagement. Hiermee krijg je een aantal praktische handvatten hoe met affectieve factoren in
risicomanagement kan worden omgegaan.

Leerdoelen
Na afloop van dit college kunnen studenten:
• Uitleggen hoe psychologen emoties verklaren en welke rol ze spelen bij diverse psychologische processen
• Begrijpen hoe verschillende emoties cognitie en financiële beslissingen beïnvloeden
• Emoties herkennen en koppelen aan concreet risicogedrag
• Praktisch omgaan met emoties in risicomanagement
Verplichte literatuur
• Bosman, R., van Winden, F. (2010). “Global risk, investment, and emotions”, Economica, 77, 451-71.
• Loewenstein, G. (1996). “Out of control: visceral influences on behavior”, Organizational Behavior and
Human Decision Processes, 65, 272-92.
• Rottenstreich, Y., Hsee, C. (2001). “Money, kisses and electric shocks: on the affective psychology of risk”,
Psychological Science, Vol 12, 3, 185-90.
Optioneel: Loewenstein, G., Weber, E., Hsee, C., Welch, N. (2001). “Risk as feelings”, Psychological Bulletin, Vol
127(2), 267-286.
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College 6:
Datum:
Docent:

Risicocommunicatie en keuze-architectuur voor risicomanagement
Woensdag 14 maart 2018
Thomas van Galen

Centrale vraag
Hoe kunnen risicocommunicatie en keuze-architectuur binnen risicomanagement bijdragen aan betere
besluitvorming.
Inhoud
Mensen gedragen zich niet zo rationeel als de traditionele economieboekjes ons zouden doen geloven. Op
terreinen buiten de economie zijn inmiddels de nodige hulpmiddelen ontwikkeld die kunnen bijdragen aan betere
beslissingen. In dit college zullen we bekijken hoe risicomanagers deze inzichten ook binnen financiële instellingen
kunnen toepassen.
Risico informatie moet een goed beeld geven van de bedreigingen waarmee een individu of organisatie te maken
kan krijgen. Beleidsmakers willen bijvoorbeeld duidelijk maken hoe ernstig de gevolgen van roken of autorijden
zonder gordel zijn. Toch blijkt het lastig om de gewenste gedragswijzigingen ook echt tot stand te brengen.
Verschillende onderzoeken bieden echter aanknopingspunten die de effectiviteit van communicatie kunnen
vergroten. Uiteraard kunnen risicomanagers hier ook hun voordeel mee doen.
De manier waarop een beslissing wordt genomen hangt af van hoe een keuzeprobleem wordt gepresenteerd.
Psychologen wijzen er bijvoorbeeld op dat een slechte keuze-architectuur een belangrijke oorzaak is voor het
tekort aan orgaandonaties. Er bestaan succesvolle programma’s die juist inspelen op de effecten van keuzearchitectuur, zoals SMART in het kader van pensioensparen. In dit college zullen we kijken in hoeverre keuzearchitectuur ook als instrument kan worden ingezet binnen financiële instellingen.
Leerdoelen
Na afloop van dit college kunnen studenten:
• De invloed van impliciete informatie in risicocommunicatie opsporen en expliciet maken.
• Kansen omzetten naar psychologisch beter te begrijpen natuurlijke frequenties.
• Verschillende vormen van keuze-architectuur benoemen en de voor- en nadelen beschrijven.
• Met default beleid strategische risicolimieten beter beschermen.
Verplichtte literatuur
• Van Galen, T. en M. Kuiters, 2014. Opgepast voor valkuilen, FD PensioenPro.
• Nijboer, H. en B. Boon, 2012. Pension contract design and free choice: Theory and practice, NETSPAR
Panel Paper.
• Gigerenzer, G., en A. Edwards, 2003. Simple tools for understanding risks: from innumeracy to insight.
BMJ: British Medical Journal, 327(7417), 741.
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College 7 & 8:
Datum:
Docent(en):

Debiasing
Woensdag 21 maart 2018 en Woensdag 28 maart 2018
Theo Kocken, Job van Wolveren (AFM)

Central question
Which strategies can be used to debias poor risk judgments and decision-making in financial institutions?
Content
Lecture 7 & 8 are all about debiasing, which is the process of reducing susceptibility to biases and framing effects.
Debiasing turns out to be an enormous challenge. Psychologists have repeatedly demonstrated that recognizing
errors and biases does not lead to better behavior automatically. The question is how financial institutions can
reduce the effect of biases in their everyday risk modeling, risk assessment, risk communication, and actual risktaking. There are three strategies to debias – motivational, training and institutional – which are discussed in
depth in lecture 6. We will apply these techniques to financial institutions and look specifically to the key roll of risk
managers and supervisors.
In lecture 8 the theory of debiasing is applied to risk management in practice. Organizations such as AFM and
Cardano briefly present their own experience with debiasing. What do they do in practice? Does it work? What
have they learned? In this lecture some practical experiences are combined with reflection and discussion.
Learning objectives
After these lecture students:
• Are able to apply de-biasing strategies in reducing the risk of suboptimal decision-making of financial
institutions.
• Can identify the activities of risk management which are prone to behavioral biases and understand why
financial institutions are especially vulnerable to decision-making biases.
• Are able to analyse key issues in a concrete cases of financial decision-making and select and apply a
suitable debiasing approach.
• Can explain the agency based de-biasing approach often advocated by traditional economics does not
work well in reducing behavioral biases.
• Devise corporate governance structures which reduce biases in decision-making by groups.
Required Readings:
Lecture 7:
• Kahneman, Daniel and Amos Tversky, 1973, On the Psychology of Prediction, Psychological Review 80(4),
237-251.
• Larrick, Richard, 2004, Debiasing, in Derek Koehler and Nigel Harvey (eds.): Blackwell Handbook of
Judgment and Decision Making, chap. 16, 316-337.
• Tversky, Amos and Daniel Kahneman, 1986, Rational Choice and the Framing of Decisions, Journal of
Business 59(4), Part 2, S251-S278.
Lecture 8:
• Kahneman, D., Lovallo, D., Sibony, O. (2011). “Before you make that big decision”, Harvard Business Review,
Vol. 89, 6, 50-60.
• Soll, J., Milkman, K., Payne, J. (2014). “A User's Guide to Debiasing”, SSRN paper.
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College 9:
Datum
Docent

Cultuur en risicomanagement
Woensdag 4 april 2018
Ad Verbrugge

Centrale vraag
Hoe kijken filosofen tegen het begrip risico aan door de eeuwen heen?
Inhoud/leerdoelen
In dit college wordt de achtergrond van de huidige kredietcrisis vanuit een filosofisch perspectief aan de orde
gesteld, in het bijzonder in relatie tot risicomanagement. Daarbij zullen zowel wetenschapsfilosofische als
cultuurfilosofische overwegingen centraal staan in de zoektocht naar een beter begrip van de term risico. Aan de
hand van zowel economische en filosofische teksten zal duidelijk worden gemaakt dat de huidige financieeleconomische crisis vraagt om een fundamentele bezinning op het heersende paradigma binnen de economische
wetenschap. Naast kwantitatieve methoden zal ook aandacht moeten worden besteed aan kwalitatieve methoden
in de vormgeving van concreet risicomanagement en wetenschappelijk onderzoek.
Het motief van de ‘zekerheid’ is kenmerkend voor de filosofie en wetenschap van de moderniteit die begint in de
17e eeuw. Reeds bij Descartes wordt duidelijk dat het verlangen naar zekere kennis gerelateerd is aan de
waardering voor en dominantie van de wiskunde binnen de moderne wetenschap. Wiskunde is een ‘gewisse’
kunde. Vanuit een wetenschapsfilosofische invalshoek worden methodologische kanttekeningen geplaatst bij de
dominantie van de wiskundige methode in de moderne wetenschap, en in het bijzonder in de economie. De
wetenschappelijke cultuur benadrukt het gebruik van de mathematische rol van het risicobegrip waardoor we alles
in termen van meetbare risico’s willen vatten. Het gedrag dat deze cultuur veroorzaakt voegt dus een nieuwe
dimensie toe aan de psychologische neiging om onzekere situaties te willen kwantificeren, die eerder deze
collegereeks al aan de orde kwam.
Tevens wordt zichtbaar gemaakt wat de cultuurhistorische en technologische achtergrond is van de dominantie
van de wiskunde in de huidige economische wetenschap. Dat het managen van ‘risico’s’ en het daarmee verkrijgen
van ‘zekerheid’ ook een steeds mathematischer vorm heeft aangenomen wordt ook zichtbaar in de geweldige
opkomst van de ‘securisaties’ in het afgelopen decennium. Ironisch genoeg vormden bij uitstek deze
‘verzekeringen’ de tijdbom onder het financiële stelsel. Maar dat is niet het enige, de daaropvolgende crisis rond
de euro heeft pijnlijk aan het licht gebracht dat ‘onberekenbare’ sociaal-culturele en dus ook politieke motieven de
kern bepalen van economische dynamiek en de risico’s die daarbij horen. Dat wijst ons een heel oude betekenis
van economie en het daarbij horende risicomanagement, namelijk het ‘op orde houden van je huis’. Uitgaande
van deze bepaling worden verscheidene elementen van dit concrete risicomanagement aan de orde gesteld.
Leerdoelen
Na afloop van dit college kunnen studenten:
• Uitleggen welke rol de wiskunde historisch heeft gespeeld bij het definiëren van risico en welke
tekortkomingen deze benadering met zich meebrengt.
• Identificeren welke risico’s moeten worden benaderd vanuit een kwalitatief raamwerk en deze
benadering in de praktijk toepassen
• Risicocultuur koppelen aan concreet risicogedrag
• De cultuur binnen financiële organisaties duiden en de daaraan gekoppelde risico’s identificeren.
Literatuur (verplicht):
• Keynes, J.M. (2006). The General Theory of Employment, Interest and Money, Atlantic Publishers & Dist. (hfst
12, 147- 164).
• Verbrugge, Ad (2010). De taartenbubbel, in: Economie op Ramkoers, Frank Mulder en Freek Koster, Uitgeverij
Pepijn, 95 -100.
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College 10:
Datum:
Docent:

Complexiteit en onzekerheid
Woensdag 11 april 2018
Theo Kocken

Centrale vraag
Hoe ontstaat instabiliteit in complexe systemen zoals de economie en het financiële systeem?
Inhoud/leerdoelen
De financiële crisis die begon in 2007 heeft laten zien dat het financiële systeem en de economie kwetsbaarder zijn
dan eerder werd gedacht. Enerzijds hangt de kwetsbaarheid samen met factoren zoals toenemende financiële
verwevenheid, complexe producten, de opkomst van schaduwbanken en het grote belang van
systeeminstellingen. Anderzijds spelen schuld en menselijke factoren een belangrijke rol bij het ontstaan van
instabiliteit, waaronder het negeren van kleine kansen, ongegrond optimisme, silo denken, kuddegedrag, en het
zien van orde in toevallige gebeurtenissen.
In dit college wordt ingegaan op de complexiteit van de economie en het financiële systeem als het gaat om het
begrijpen van risico. Er wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen complexe systemen en zogeheten
evenwichtssystemen. De rol van onder meer bottom-up emergentie en feedbackloops wordt besproken. Ook is
aandacht voor nieuwe methoden om complexiteit beter te begrijpen zoals cellular automata, netwerktheorie en
agent based modelling. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag hoe je deze methoden kunt toepassen op het
risicomanagement van financiële instellingen.
Leerdoelen
Na afloop van dit college kunnen studenten:
• Uitleggen wat het verschil is tussen complexe en evenwichtssystemen
• Uitleggen waarom het financiële systeem een complex systeem is
• Verklaren welke methoden je kunt gebruiken om complexe systemen te beschrijven
• Begrijpen hoe je dergelijke methoden kunt toepassen op het risicomanagement van financiële instellingen
• De praktisch implicaties voor risicomanagement herkennen
Literatuur (verplicht):
• N.t.b.
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College 11:
Datum:
Docent:

Convexiteit van risico en innovatie van risico-indicatoren
Woensdag 18 april 2018
Theo Kocken

Centrale vraag
Waarom zijn financiële risico’s doorgaans convex van aard en welke indicatoren zijn nuttig om risico’s en
instabiliteit tijdig in beeld te krijgen?
Inhoud/leerdoelen
De theorie omtrent behavioral finance is aanleiding om het bestaande raamwerk van rationele agenten en
efficiënte markten in twijfel te trekken. In dit college bekijken we welke gevolgen deze tekortkomingen in de
theorie hebben voor risicomanagementindicatoren.
Allereerst bezien we hoe onze perceptie van risico invloed heeft op onze kijk op de wereld. Welke psychologische
processen zorgen ervoor dat we bij een speculatieve bubbel risico’s onderschatten? Wat betekent dit voor
geschatte default kansen en volatiliteit?
De theorie van endogene instabiliteit die afkomstig is van mensen als Fisher en Minsky biedt inzicht in de
macroconsequenties van onze gedragingen. In tegenstelling tot de standaard theorie krijgt schuld een centrale rol
toebedeeld bij het ontstaan van economische instabiliteit en convexiteit van risico. Hoewel dit inzicht steeds
breder gedragen wordt, is er nog geen sprake van nieuwe operationele risico-indicatoren. In dit college borduren
we voort op de Financial Instability Hypothese uit college 10. Er wordt een aantal alternatieve risico-indicatoren
geïntroduceerd die bouwen op informatie uit de financiële markten evenals de macro-economie. Deze indicatoren
beogen de valkuil van het gebruik van marktinformatie in de Ponzi fase van de Minsky cyclus te ontwijken. Op
interactieve wijze zullen we bezien welke indicatoren in de praktijk toepasbaar zijn.
Leerdoelen
Na afloop van dit college kunnen studenten:
• Uitleggen waarom risico’s veelal een convex karakter hebben
• Verklaren waarom op marktgegevens gebaseerde indicatoren zoals implied volatility en default rates het
daadwerkelijke risico’s voor een economie onderschatten.
• Indicatoren identificeren die aangeven dat een economie zich in een instabiele fase bevind
• Analyseren hoe convexiteit in financiële producten zoals CDO’s en andere fixed income producten leiden
tot een onderschatting van risico’s.
Literatuur (verplicht):
• Keen, S., 2001,” Debunking Economics: The Naked Emperor of the Social Sciences”, New York City: St.
Martin’s Press. (hoofdstuk 13)
• Buttonwood, 2011, “Stockmarket Valuation: In defence of the Shiller p/e”, The Economist
• Taleb, N., 2012, Antifragile: Things That Gain from Disorder, Prologue, Random House.
Optioneel:
• Keen, S., 2011, A “Monetary Minsky Model of the Great Moderation and the Great Recession”, Journal of
Economic Behavior & Organization, Forthcoming.
• Keen, S., 2001,” Debunking Economics: The Naked Emperor of the Social Sciences”, New York City: St.
Martin’s Press. (hoofdstuk 18)
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College 12:
Datum:
Docent(en):

Scenario-analyse: methodologie en constructie
Woensdag 25 april 2018
Ronald Bosman, Thomas van Galen

Centrale vraag
Hoe kun je scenario-analyse toepassen om toekomstige economische ontwikkelingen in kaart te brengen?
Inhoud
Hoewel economische onzekerheid van alle tijden is, lijkt de toekomst thans extra onzeker vanwege grote
onevenwichtigheden in de wereldeconomie. Sommige economen vrezen een Japan scenario met deflatie, terwijl
anderen juist wijzen op het gevaar van inflatie vanwege het zeer ruime monetaire beleid. Voor ieder van de
genoemde scenario’s zijn historische vergelijkingen te vinden, dus zijn ze voorstelbaar. Omdat economen,
beleggers en risicomanagers nu eenmaal geen orakels zijn past bescheidenheid. In plaats van een voorspelling te
doen en te wedden op één paard, is het vanuit risicomanagement veel beter om een aantal plausibele én intern
consistente scenario’s te onderzoeken.
In dit college wordt allereerst stilgestaan bij de valkuilen van voorspellen. Waarom komen economische
voorspellingen zelden uit? Zijn er überhaupt strategieën om beter te kunnen voorspellen? Daarna wordt uitgebreid
ingegaan op de methodologische aspecten van scenario-analyse. Aan welke criteria moeten scenario’s voldoen?
Wat zijn de verschillen met andere risicomanagementmethoden, zoals ALM en event scenario’s? En hoe vertaal je
economische scenario’s naar relevante financiële marktvariabelen?
Ook wordt in het college volop aandacht besteed aan de gedragsmatige valkuilen die optreden bij scenarioanalyse, bijvoorbeeld de neiging om aan scenario’s kansen toe te dichten of scenario’s te baseren op het recente
verleden (anchoring). Studenten gaan zelf nadenken over het ontwerpen van mogelijke checks en balances in het
scenario-analyseproces. Eerdere kennis die is opgedaan in college 8 kan hierbij worden toegepast.
Leerdoelen
Na afloop van dit college kunnen studenten:
• Methoden van scenario-analyse toepassen
• Economische scenario’s definiëren en begrijpen hoe deze van invloed zijn op de financiële markten
• Identificeren hoe behavioral biases van invloed zijn op het proces van scenario-analyse
• Oplossingen bedenken om het scenario-analyse proces minder vatbaar te maken voor behavioral biases

Verplichte literatuur:
• Schoemaker, P., Tetlock, P. (2016). “Superforecasting: How to Upgrade Your Company’s Judgment”,
Harvard Business Review, May 2016.
• Bradfield, R., Wright, G., Burt, G., Cairns, G., & Van Der Heijden, K., 2005. “The origins and evolution of
scenario techniques in long range business planning”, Futures, 37(8), 795-812.
• Schoemaker, P., 1995. "Scenario planning: a tool for strategic thinking", Sloan Management Review, Vol.
36 No.2, pp.25-40
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College 13:
Datum:
Docent:

Robuust beleid op basis van scenario-analyse
Woensdag 9 mei 2018
Bart Oldenkamp

Centrale vraag
Wat is robuuste besluitvorming en welke beslismethoden kun je daarbij gebruiken?
Inhoud
In veel gevallen wijken de besluiten van bestuurders van financiële instellingen af van het in de standaard finance
geschetste tweedimensionale beeld van risico en rendement. In de praktijk doet een afweging aan de hand van
slechts standaard deviatie en het verwachte rendement te kort aan het werkelijke scala aan besliscriteria. Aan de
hand van Scenario-analyse en Multi criteria besluitvorming bekijken we hoe in de praktijk tot een goed besluit kan
worden gekomen.
Eerder in de opleiding is de scenario-aanpak al langsgekomen als middel om balansrisico’s te analyseren. De twee
vragen die toen zijn blijven liggen - en die voor risicomanagers van groot belang zijn - hebben betrekking op de tot
totstandkoming van zinvolle scenario’s en de keuze voor een “optimale” strategie. In dit college zullen we ingaan
op beide aspecten en naast pensioenfondsen ook kijken naar multi-criteria besluitvorming bij verzekeraars.
In het eerste blok van dit semester is veel aandacht geweest voor de cognitieve fouten die mensen maken bij het
nemen van beslissingen. Een college over besluiten in de context van risicomanagement in de praktijk zou dan ook
niet compleet zijn zonder een beschouwing van onze cognitieve beperkingen in relatie tot strategische
besluitvorming. Hierbij spelen het benodigde kennisniveau van de beslissers, de dynamiek van het beslisproces en
de zoektocht naar de gewenste doelstellingen de hoofdrol.
Leerdoelen
Na afloop van dit college kunnen studenten:
• Methoden van robuuste besluitvorming zoals Scenario-analyse en stress-tests toepassen
• Robuuste scenario’s definiëren en bedreigingen voor de acceptatie van extreme scenario’s door de
verantwoordelijke bestuurders en overige stakeholders identificeren.
• Identificeren hoe emoties als spijt een rol spelen bij besluitvorming bij onder andere pensioenfondsen en
verzekeraars
• De dynamiek van Multi-criteria besluitvorming begrijpen en praktische beslisalgoritmes herkennen.
Verplichte literatuur:
• Dert, C.L., G. Leegwater (2011). “Decision-Making and Solvency-Based Dynamic Asset Allocation at the ABN
AMRO Pension Fund”, Journal of Investment Consulting, Vol. 12, 35-41.

Optioneel:
•

Saaty, T.L. (2008). “Decision making with the analytic hierarchy process”, International Journal of Services
Sciences, Vol. 1, No.1.
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Case:
Datum:
Docent(en):

Multi-criteria besluitvorming
Woensdag 9 mei 2018
Ronald Bosman en Thomas van Galen

Centrale vraag
Hoe kun je een robuust besluitvormingsproces bewerkstelligen in een concrete casus van een verzekeraar.
Inhoud
In veel gevallen wijken de besluiten van bestuurders van financiële instellingen af van het in de standaard finance
geschetste tweedimensionale beeld van risico en rendement. In de praktijk doet een afweging aan de hand van
slechts standaard deviatie en het verwachte rendement te kort aan het werkelijke scala aan besliscriteria. Aan de
hand van Event Scenario analyse en Multi criteria besluitvorming bekijken we hoe in de praktijk tot een goed
besluit kan worden gekomen.
Eerder in de opleiding is de Event Scenario aanpak al langsgekomen als middel om balansrisico’s te analyseren. De
twee vragen die toen zijn blijven liggen - en die voor risicomanagers van groot belang zijn - hebben betrekking op
de tot totstandkoming van zinvolle scenario’s en de keuze voor een “optimale” strategie. In dit college zullen we
ingaan op beide aspecten en naast pensioenfondsen ook kijken naar multi-criteria besluitvorming bij verzekeraars.
In het eerste blok van dit semester is veel aandacht geweest voor de cognitieve fouten die mensen maken bij het
nemen van beslissingen. Een college over besluiten in de context van risicomanagement in de praktijk zou dan ook
niet compleet zijn zonder een beschouwing van onze cognitieve beperkingen in relatie tot strategische
besluitvorming. Hierbij spelen het benodigde kennisniveau van de beslissers, de dynamiek van het beslisproces en
de zoektocht naar de gewenste doelstellingen de hoofdrol.
Leerdoelen
Na het maken van deze case kunnen studenten:
• Een ongestructureerd Multi-criteria besluitvormingsproces structuren.
• De inzichten uit de eerdere colleges van semester 4 toepassen in een daadwerkelijk
besluitvormingsproces
• Een bondig en helder rapport schrijven over strategische risicomanagement besluitvorming.
Literatuur:
Zie college 13
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Postgraduate Opleiding Risk Management for Financial institutions
Jaar 2, Semester 4, 2018

Concept: 28-08-2017

Coördinator: Ronald Bosman
Semester 4: Behavioral finance, instabiliteit, scenario-analyse en intergrale risico benadering
College Datum
Plaats Onderwerp
Tijd

Docent

Behavioral finance & risk
1 Woensdag 31 januari '18

19.00-22.00

Alma

Behavioral Finance & risk: geschiedenis en concepten

2 Woensdag 7 februari '18

19.00-22.00

Alma

De basis van ons risicodenken

Martijn van den Assem

3 Woensdag 14 februari '18

19.00-22.00

Alma

Biases en heuristieken in finance I

Remco Swinkels

4 Woensdag 21 februari '18

19.00-22.00

Alma

Biases en heuristieken in finance II

Remco Swinkels

Woensdag 28 februari '18

Voorjaarsvakantie

5 Woensdag 7 maart '18

19.00-22.00

Alma

De rol van emoties in risicomanagement

6 Woensdag 14 maart '18

19.00-22.00

Alma

Risicocommunicatie en keuzearchitectuur

Thomas van Galen

7 Woensdag 21 maart '18

19.00-22.01

Alma

Debiasing I - theorie

Theo Kocken

8 Woensdag 28 maart '18

19.00-22.00

Alma

Debiasing II - praktijk

Job van Wolveren en presentaties
studenten
Ad Verbrugge

Risicomanagement in een endogeen instabiele economie

Ronald Bosman

9 Woensdag 4 april '18

19.00-22.00

Alma

De impact van cultuur op risicomanagement

10 Woensdag 11 april '18

19.00-22.00

Alma

Complexiteit en onzekerheid

Theo Kocken e.a.

11 Woensdag 18 april '18

19.00-22.00

Alma

Convexiteit van risico en risicoindicatoren

Theo Kocken

12 Woensdag 25 april '18

19.00-22.00

Alma

Scenario-analyse: methodologie en constructie

Ronald Bosman, Thomas van Galen

Woensdag 2 mei '18

*

Martijn van den Assem

Meivakantie

13 Woensdag 9 mei '18

19.00-22.00

Alma

Robuust beleid op basis van scenario-analyse

Bart Oldenkamp

14 Woensdag 16 mei '18

19.00-22.00

Alma

Bespreking en evaluatie semester 4

Ronald Bosman

Woensdag 6 juni '18

Inleveren case 4.1 'Robuust beleid' semester 4

Donderdag 14 juni '18

Tentamen semester 4*

n.t.b. (half oktober '18)

Hertentamen semester 4

Let op: onder voorbehoud
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