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Webinar Meldprocedures, SpeakUp, klokkenluiden 

Dit webinar geeft antwoord op de vraag: waarom is een veilige doe-je-mond-open cultuur zo 

belangrijk en moet je het woord 'klokkenluiden' altijd vermijden? Waarom liever het woord 

'meldprocedure' of SpeakUp-procedure intern gebruiken? Waarom moet je anoniem melden en 

het melden door derde partijen wel altijd mogelijk maken? Wat mis je anders? Hoe 

ondersteun jij jouw eigen leidinggevenden het beste met het bespreekbaar maken van zorgen 

en meldingen? Wat zijn de laatste internationale statistieken, cijfers en benchmarks, hoeveel 

meldingen zou ik eigenlijk mogen verwachten, en hoe komen we daar? Welke stappen zijn 

daar zoal voor nodig? Wat is de rol van Vertrouwenspersonen, hier en in het buitenland? En 

wat moeten wij als organisatie nu al doen om aan de vorig jaar aangenomen Europese 

richtlijn over klokkenluiden te kunnen gaan voldoen? Hoe doen andere organisaties dit en wat 

kunnen we van elkaar leren? In dit webinar krijg je antwoord op die vragen. En méér. 

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 wordt uitgelegd hoe een goede meldprocedure in elkaar zit en wat u 

moet doen om de effectiviteit te verhogen.  

Kosten 

Het webinar kost € 175,- (exclusief BTW maar inclusief documentatiemateriaal, mits geboekt 

via onze eigen website). 

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.  
 

Eerstvolgende data  

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

mogelijk. 

http://www.decomplianceacademie.nl/

