
Solvency II datamanagement:
bedreiging of kans?

Verzekeraars steken momenteel veel tijd en geld in
de implementatie van de Solvency-II-wetgeving.
Solvency II (hierna ‘SII’) is gericht op het verbeteren
van het risicomanagement en het bieden van betere
bescherming van polishouders.
Finance- en riskafdelingen zijn momenteel volop
bezig met de voorbereidingen. Programma’s zijn of
worden opgestart. De gevolgen voor
datamanagement, het geheel van activiteiten om de
datahuishouding van een bedrijf te beheersen,
mogen niet worden onderschat. Vooral de gevolgen
voor de dataontsluiting vanuit de
verzekeringsadministraties zijn groot. Belangrijke
vragen die hierbij spelen zijn: welke data is nodig?
Aan welke kwaliteitseisen moet die data voldoen?
Is er inzicht in de herleidbaarheid van informatiestromen? De vraag is dus of SII een
bedreiging is voor de huidige informatievoorziening of juist een kans om het
datamanagement nu goed in te richten. Het antwoord op de bovenstaande vragen
wordt hieronder verder uitgewerkt.
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Requirements
Bij vrijwel alle Nederlandse verzekerings-
maatschappijen zijn SII-projecten van start
gegaan. Sommigen zijn al begonnen met de
implementatie, terwijl anderen nog in de
opstartfase zitten. Oorzaken daarvoor zijn
vooral in de requirements te vinden. Specifiek
gaat het dan om de behoefte aan data door de
vrager van die data. Het is vaak onduidelijk
aan welke requirements moet worden voldaan
om SII-compliant te zijn. Daardoor zijn de
projectdoelstellingen ook niet helder. En wie
gaat er dan voor zorgen dat de project-
doelstellingen wél helder worden? Hoe gaan
we om met de gewijzigde requirements
gedurende het project? Het is nu al bekend dat
de requirements tot medio 2012 nog zullen
wijzigen. Voor verzekeraars is dit een
gegeven, omdat Europa niet sneller zal zijn
met de oplevering van de requirements. Het is
daarom raadzaam om te starten op basis van
wat nu bekend is.

Kwaliteit
De kwaliteit van data is essentieel binnen SII.
De grote vraag die je daarbij moet stellen luidt:
is de beschikbare data van voldoende kwaliteit
om SII-berekeningen en –rapportages te
kunnen maken?

De volgende aspecten spelen daarbij een rol:

Volledigheid: is alle data uit alle systemen
aanwezig en is deze optelbaar?
Juistheid: geeft de data een correcte
afspiegeling van de werkelijkheid?
Tijdigheid: is de meest recente data op elk
gewenst moment beschikbaar?
Consistentie: is de data uit de verschillende
systemen vergelijkbaar? En is overal dezelfde
codering voor hetzelfde data-element gebruikt?
Uniek: En komt de data daar ook maar één
keer voor?
Begrijpelijk: is de data eenduidig? Zijn de
definities helder? Begrijpt iedereen wat er met
de data bedoeld wordt? Met andere woorden is
metadatamanagement ingericht?
Herleidbaar: is van alle gebruikte data
duidelijk waar deze oorspronkelijk vandaan
komt? Is de geleverde data te herleiden naar
de oorspronkelijke bron?

Bovenstaande aspecten zullen niet bij alle
verzekeraars in alle gevallen op orde zijn. Het
is dan ook belangrijk om datakwaliteit een
prominente plaats te geven in de organisatie
door het inrichten van een kwaliteitsorganisatie
(door het creëren van data-steward-rollen) en
het neerzetten van een instantie die zich bezig
houdt met metadatamanagement en het
beheer daarvan.



Niet alleen de afnemer, maar ook de eigenaar
of leverancier van de data dient zich bewust te
zijn van de gevolgen van slechte datakwaliteit.
Kwalitatief slechte data levert onbetrouwbare
resultaten voor berekeningen op en mogelijk
onjuiste beslissingen of inschattingen.
De afnemer zal duidelijk en zo compleet
mogelijk moeten aangeven welke data er
geleverd moet worden en welke kwaliteit hij
verwacht.

Als het samenspel van levering en ontvangst
van data goed wordt uitgevoerd, dan is de
verzekeraar in staat zijn beslissingen beter
onderbouwd te nemen, waar alle betrokken
partijen voordeel van hebben (minder
kapitaalbeslag, beter inschatting risico’s,
betere producten). Daarnaast levert dit
potentieel ook verbeteringen voor de
polishouders op.

Omgeving
Qua omgeving spelen diverse factoren als
ketenregie, legacysystemen, datawarehouse,
informatieplanning en communicatie een rol.

De keten van bronontsluiting tot levering van
informatie voor SII-rapportages, bestaat uit
allemaal deelketens met gescheiden
verantwoordelijkheden. Maar wie richt zich op
de totale keten en wie zorgt dat de delen
onderling aansluiten? Het aanstellen van een
ketenverantwoordelijke die ook de pijn voelt als
de gehele keten niet werkt, is een must.

Het punt bij transactiegerichte legacy-
bronsystemen is dat zij niet ingericht zijn voor
het leveren van data voor rapportage en
verslaglegging. Het primaire doel van deze
systemen is het administreren van polis-
gegevens en een geolied beheer van de
geldstromen binnen het systeem.
Een oplossing daarvoor is de beschikbaarheid
van een datawarehouse, waarin informatie uit
verschillende bronsystemen geüniformeerd en
gestandaardiseerd samenkomt. Dat maakt
datavergaring en beschikbaarstelling aan SII
eenvoudiger, beter controleerbaar en
traceerbaar ten opzichte van losse interfaces
uit allerlei bronsystemen. Zorg er in elk geval
voor dat net zoals voor datakwaliteit, de
verantwoordelijkheid voor het beheer van de
interface uit de bronsystemen (informatie-
kwaliteit, periodiciteit, changes) bij de eigenaar
van het betreffende bronsysteem ligt.

Een zorgvuldige informatieplanning van de SII-
implementatie is om meerdere redenen
noodzakelijk. Een voorbeeld daarvan is een
legacysysteem dat zijn end-of-life-cycle nadert
en zorgt voor de komst van nieuwe systemen,
het uitfaseren van de oude systemen en
conversies.
Een ander voorbeeld is de uitvoering van het
compensatiebeleid beleggingsverzekeringen in
verband met de ‘Wabeke-regelingen’, die kan
leiden tot aanpassingen in bronsystemen en
daaraan verbonden interfaces.

Het belang van SII dient niet alleen voor de
eigen organisatie duidelijk te zijn. Ook bij de
klant moet bekend zijn wat SII voor hem
betekent, waarom die investering nodig is en
wat het hem oplevert. Zorg voor communicatie
vanuit de brancheorganisatie, maar ook vanuit
de verzekeraars zelf.

Projectinrichting
Het is van groot belang dat de juiste mensen
bij het project zijn aangehaakt voor het borgen
van kwantiteit en kwaliteit. Dit is vaak een strijd
om prioriteit. Stel als eis vooraf dat partijen
resources moeten leveren, anders kun je het
project niet starten.
Zorg dat de SII-projecten hoog op de agenda
staan en niet kunnen worden weggedrukt door
andere ‘zeer belangrijke projecten’.
Commitment van het senior management is
vereist.
Belangrijk is dat het dataleveringsproces
onderdeel is van de SII-keten en een eigen
opdrachtgever heeft. Maak het organisatie-
onderdeel dat moet leveren daarvoor
verantwoordelijk. Zorg dat helder is wie wat
doet, wie welke verantwoordelijkheid en
bevoegdheid heeft en wat het resultaat is van
de uitgevoerde taken in de stappen van
bronontsluiting tot datalevering. Dat kun je
doen door dat uit te schrijven en door de
betrokken parijen te laten accorderen.
Vereenvoudig de communicatielijnen door voor
zowel bij de leverende als de ontvangende
partij één aanspreekpunt aan te wijzen.
Start met een bevroren set requirements en
werk met changes om aanvullingen en
verbeteringen door te voeren. Denk ook aan
het gebruik maken van methoden en
technieken zoals KanBan en Scrum, waarbij
het optimaliseren van het ontwikkelproces, de
verhoogde kwaliteit en de verbeterde
doorlooptijd centraal staan.



Aanbevelingen
Dit artikel bevat een aantal aanbevelingen die
hieronder nog eens worden samengevat.

Datamanagement
 Richt een kwaliteitsorganisatie in.
 Richt metadatamanagement in.
 Stel een ketenverantwoordelijke aan.
 Maak datalevering onderdeel van de SII-

keten met een eigen opdrachtgever.

Proces
 Richt een datawarehouse in.
 Zorg dat de verantwoordelijkheid voor het

beheer van de interface bij de eigenaar
van het betreffende bronsysteem ligt.

 Start met een bevroren set requirements
en werk met changes om aanvullingen en
verbeteringen door te voeren.

 Zorg voor zorgvuldige informatieplanning.

Communicatie
 Commitment van het senior management

is vereist.
 Vereenvoudig de communicatielijnen door

bij de leverende - en de ontvangende partij
één aanspreekpunt aan te wijzen.

 Informeer interne en externe klanten.
 Zorg dat helder is wie wat doet, wie welke

verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft
in de proces.

Conclusie
Een SII-project gebaseerd op bovenstaande
aanbevelingen vormt een uitgelezen kans om
datamanagement als onderdeel van de
informatievoorziening goed in te richten. Het
geeft daarmee de mogelijkheid om niet alleen
de data op orde te krijgen en te houden, maar
ook de mogelijkheid de onderneming op een
transparantere en betere manier te sturen.

Dit artikel werd geschreven door Sjef Kollau en
Henk Peters. Sjef Kollau is informatiemanager
bij SNS REAAL en Henk Peters is
projectmanager bij Accedis.


