Compliance benaderen van binnen naar
buiten.
Interview met Cora Wielenga- Directeur Compliance Instituut
Donderdag 12 december organiseert het Nederlands Compliance Instituut wederom het
Nationaal Compliance Congres. Gezien het programma een uitgelezen mogelijkheid om in
één dag weer helemaal up-to-date te zijn. Tijdens de plenaire sessies wordt ingegaan op een
aantal actuele onderwerpen rondom gedrag & cultuur zoals de eed/belofte. Tevens is er
aandacht voor MIFID II en de Privacyverordening. Thema's die pas in 2015 geïmplementeerd
moeten zijn, maar vanwege hun complexiteit nu al de nodige aandacht vragen.
Bitcoin
'Tijdens de workshops worden een aantal bijzondere onderwerpen behandeld', stelt Cora
Wielenga, directeur van het Compliance Instituut en verantwoordelijk voor de samenstelling
van het programma. 'Mijn speciale aandacht gaat uit naar de workshop over Bitcoin. Bitcoin
is een digitale valuta die op internet is gecreëerd zonder centrale bank, zonder inmenging van
overheden en zonder traceerbaar spoor. Hebben we hier te maken met een hype of is het de
toekomst van ons geld? Welke risico's brengt het met zich mee en hoe kunnen we hier op
anticiperen. Wet- en regelgeving bestaat nog niet', vervolgt Cora, 'maar het is verstandig om
als financiële onderneming de risico’s omtrent dit nieuwe betaalmiddel alvast in kaart te
brengen.'
Van binnen naar buiten
'Een andere workshop waar ik mij op verheug is die waarin Edgar Karssing en Cor Jan
Dasselaar een andere benadering van Compliance binnen een organisatie bepleiten.
Compliance werkt van buiten naar binnen. Veel inspanningen worden gevoed door
regelmakers en toezichthouders. 'Omdat het moet' geldt als inspiratie. Waarom niet werken
van binnen naar buiten. Waar staat een organisatie voor, wat beweegt haar. Vertaal dat naar
business principles en kernwaarden en je hebt het kompas waar men op kan varen.
Medewerkers worden zo uitgenodigd tot het omarmen en toe-eigenen van het kompas. Niet
door het benadrukken van de sense of urgency maar door het bepleiten van de sense of
purpose.'
'Het Nationaal Compliance congres biedt een gevarieerd programma gericht op interactie en
kennisuitwisseling. Ik hoop u daar graag te ontmoeten.'
Ga naar de website www.nationaalcompliancecongres.nl

