Dankwoord Erik Reissenweber – Nationale Compliance Award 2020
Het is een grote eer en bijzonder leuk om dit jaar de Nationale Compliance Award te winnen. Die zou
me vast zijn ontgaan zonder de bijdragen van alle experts aan de podcast Compliance Adviseert. Zij
deelden uitgebreid hun kennis in de podcast, dus om te beginnen veel dank aan hen!
Reeds langere tijd luisterde ik met veel plezier podcasts. Gedegen informatie ‘on demand’. De
podcast ‘newsroom’ van BNR nieuwsradio luisterde ik dagelijks onderweg van en naar kantoor, vaak
aangevuld met bijvoorbeeld ‘echt gebeurd’. Maar over mijn vak Compliance kon ik helaas geen
podcast vinden.
Het idee om zelf een podcast te maken kwam eind 2019 bij me op in de tijd dat ik programming
director was bij ACAMS Nederland. Experts met boeiende presentaties, voldoende maar niet teveel
publiek en een zaal waar het geheel in past en dat allemaal op hetzelfde moment bij elkaar krijgen
was elke keer weer een uitdaging. En ok, ik mis de borrels achteraf, maar verder biedt een podcast
natuurlijk veel mogelijkheden en bereik ik daarmee nu al een groter publiek dan we destijds
bereikten.
Niek Röselaers, mede bestuurder bij ACAMS, zag ook wat in het idee. Samen bespraken we het
format, kozen voor de naam Compliance Adviseert, regelden een mixer en microfoons, spraken af
met de eerste sprekers uit ons eigen netwerk en knutselden een eerste logo in elkaar. We richten ons
op Nederlandse professionals in de financiële wereld met interesse voor Compliance. We hoopten uit
te komen op een stuk of 12 podcasts in een jaar en misschien wel 100 luisteraars. Inmiddels staan er
al meer dan 30 podcasts online en hebben we vele honderden luisteraars. Op linkedin kunnen we
precies zien wie de podcast volgen, vooral veel senior Compliance experts. Tof!
Aan het aantal Compliance gerelateerde onderwerpen waarover we podcasts kunnen maken komt
geen eind; het vakgebied is breed en geschakeerd en we wilden en durfden over de grenzen van
onze eigen kennis te kijken. Intussen lijken ook de nieuwe podcasts als poddestoelen uit de grond te
schieten, mogelijk vanwege lockdown en Corona?
Een podcast maken is een erg leuk proces. Onderwerpen en deskundigen matchen, gesprekslijnen
opstellen, zien hoe deskundigen zich allen op unieke wijze voorbereiden, het gesprek zelf en zien dat
er altijd onverwachte zijsporen op de gesprekslijn ontstaan wat het natuurlijk een beetje spontaan
houdt, de uhhs en versprekingen eruit knippen en er promotieteksten bij bedenken en schrijven.
Niek en ik zeggen vaak: het moet wel leuk blijven, we doen het voor ons plezier, dus als het zwaar
werk wordt doen we het gewoon niet (meer).
Het leuke is ook: in de podcast hebben al drie zeer geëerde oud winnaars van de Compliance Award
opgetreden; Raf Houben, Edgar Karssing en Geert Vermeulen.
En nu dan de beloning met de Nationale Compliance Award. Ik ben er erg trots op dat de jury, die
bestaat uit zeer vooraanstaande deskundigen - die ik graag eens in de podcast wat vragen zou willen
stellen - de podcast Compliance Adviseert zo waardeert.

Een mooie stimulans om er verder mee te gaan en het vak Compliance in al zijn facetten zo mooi
mogelijk te belichten. We houden het format voorlopig lekker zoals het nu is en hopen dat de
podcast bijdraagt aan kennisdeling op het vlak van Compliance en daarmee tevens aan een eerlijke
en rechtvaardige samenleving waarin oog is voor de belangen van alle betrokkenen.

