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Webinar Anti-corruptie: geschenken, vermaak en ongepaste voordelen 

Het webinar workshop anti-corruptie is een intensieve korte online bijeenkomst met een 

kleine groep om te achterhalen wat je nu in de praktijk allemaal zou moeten doen om 

corruptie terug te dringen, om pro-actief de cultuur te verbeteren en een afdoende 

verdedigingslinie op te bouwen. Om de zogenaamde ‘adequate procedures’ te kunnen 

aantonen. Of te voldoen aan de richtlijnen van het Amerikaanse Ministerie van Justitie. 

Geschenken, vertier, hospitality, sponsoring, goede doelen, commissie- en faciliterende 

betalingen: wanneer zijn ze sound business en wanneer mogelijk al corrupt? Waar zitten de 

grootste risico’s? Aan welke eisen moet jouw organisatie voldoen om de ‘license to operate’ 

te verdienen of in stand te houden? Wat is de beste pragmatische aanpak? Waarom zouden we 

het geen anti-omkopings-programma moeten noemen? Hoe krijg je andere afdelingen mee? 

Hoe zorg je ervoor dat de boodschap aankomt, beklijft en leidt tot gewenst gedrag? Je leert 

om direct aan de slag te kunnen met de “7 elementen van een effectief anti-corruptie 

programma” 

Doelgroep 

Het webinar omvat een grote hoeveelheid praktische tips, valkuilen en good practices en is 

bedoeld voor managers en senior specialisten op het gebied van HRM, risk management, 

communicatie, juridische zaken, compliance, en audit. Anderen die deze expertise willen 

opdoen zijn natuurlijk ook van harte welkom. 

Resultaat na de cursus 

Tijdens het webinar worden de “7 stappen van een effectief anti-corruptie programma” 

behandeld om te begrijpen wat u de volgende dag kunt gaan doen op basis van toepasselijke 

wetgeving en best practices.  

Kosten 

Het anti-corruptie webinar kost € 175,- (exclusief BTW maar inclusief documentatiemateriaal, 

mits rechtstreeks geboekt op onze website en niet via derden).  

Docent: 

Roland Notermans, eigenaar De Compliance Academie en NUX Compliance Consultancy.  
Tevens docent aan de Governance University, bij de vereniging van bedrijfsjuristen, vereniging 
van compliance officers, AEDES, registeropleiding Compliance Officer in de Zorg.  
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Eerstvolgende data  

Raadpleeg voor data en tijden onze website (www.DeComplianceAcademie.nl). Ook in-house 

mogelijk. 

 

 

Deze aanpak zal centraal staan: 
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