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Juryrapport toekenning Nationale Compliance Award 2020 aan drs. Erik Reissenweber CCP
Inleiding
Sinds 2004 verzorgt het Nederlands Compliance Instituut jaarlijks de uitreiking van de Nationale
Compliance Award. De award komt toe aan de persoon of de instelling die zich – in dat jaar –
bijzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor het vakgebied compliance, de professionalisering van de
compliancefunctie en het versterken van integriteit binnen organisaties. Het Nederlands Compliance
Instituut heeft geen invloed op wie genomineerd is dan wel wie de winnaar wordt van de Compliance
Award. Het instituut heeft slechts een faciliterende rol in de awardverkiezing.
Toekenningsprocedure
Het Nederlands Compliance Instituut zorgt ervoor dat een onafhankelijke procedure wordt gewaarborgd.
Het proces is als volgt verlopen:
1.

Nomineren kon vanaf de dag van de uitreiking van de Nationale Compliance Award van het
afgelopen jaar.

2.

Tot 30 november 2020 werden nominaties meegenomen in het proces.

3.

Alle nominaties zijn ook bij Notariskantoor Van der Hammen binnengekomen.

4.

Vervolgens zijn de genomineerden op de hoogte gesteld en is gevraagd of zij bezwaar hebben
tegen de nominatie.

5.

Via verschillende media is verwezen naar de mogelijkheid om te stemmen op één van de
genomineerden. Dit kon tot en met 3 januari 2021.

6.

De uitkomst heeft meegeteld in het besluit van de jury. Het publiek heeft één stem in de jury.

7. De uitreiking wordt i.v.m. de coronamaatregelen vastgelegd op film, waarna dit digitaal gedeeld zal
worden.

Notaris
Notariskantoor Van der Hammen (Zevenhuizen) heeft op het juiste verloop van het proces toegezien en heeft
zich niet inhoudelijk beziggehouden met de criteria aan de hand waarvan een winnaar wordt gekozen. Er is
afgegaan op de aan hen verstrekte informatie en aanmeldingen.

De jury

De jury bestond uit:
1.

Eén van de winnaars van de Nationale Compliance Award (meest recente winnaar, tenzij er sprake kan
zijn van belangenverstrengeling),

2.

Een bestuurslid van de Vereniging van Compliance Professionals (VCO),

3.

De voorzitter van de Vereniging voor Compliance in de Zorg,

4.

Een (financieel) journalist (FD),

5. Het publiek.
Het Nederlands Compliance Instituut heeft opgetreden als niet stemmend secretaris.

M. Kaptein (oud winnaar)

F. Demmers (VCO)

Y. Maasdam (VCOZ)

Criteria
De jury kreeg ter beoordeling de nominaties voorgelegd die voldeden aan één of meer van de volgende criteria:
1.

Er is baanbrekend werk verricht op het terrein van compliance en integriteit.

2.

Toont een grote mate van collegialiteit en bereidheid tot samenwerking.

3.

Is actief betrokken bij kennisoverdracht.

4.

Heeft innoverende ideeën.

5.

Publiceert regelmatig op het terrein van compliance en integriteit.

NB: prestaties van genomineerden hoeven niet te zijn voorgevallen in het jaar voor uitreiking van de award.

Verslag juryoverleg
Dit jaar was er sprake van vijf genomineerden.
- Dick Kerkvliet – Global Head CAS (Corporate Audit Service) ING
- Dr. Abiola Makinwa – Hoofddocent Handelsrecht Haagse Hogeschool
- Drs. Erik Reissenweber CCP – Compliance Officer bij Triodos Bank
- Ferd Grapperhaus en Wopke Hoekstra – Minsister van Justitie & Veiligheid en Minster van Financiën
- Outbreak Management Team RIVM
Twee partijen verdienen de absolute voorkeur van de jury. De jury heeft de Compliance Award 2020
toegekend aan drs. Erik Reissenweber CCP.

Bij het toetsen van de genomineerden is uitgegaan van de tekst van de nominatie. Daarnaast hebben de
juryleden zelf informatie verzameld over de genomineerden. De juryleden hebben in het juryoverleg hun
voorlopige stem plus motivatie kenbaar gemaakt. De juryleden konden zich vinden in elkaars motivatie en

gaven allen aan dat ze de prijs willen uitreiken aan Erik Reissenweber. Erik draagt heel concreet, en op een
manier die voor iedereen toegankelijk is, bij aan het vakgebied Compliance.
Publieksstem
Het stemmende publiek heeft haar voorkeur gegeven aan de dr. Abiola Makinwa. Met in totaal 307 van de 818
stemmen bleek dr. Abiola Makinwa de grootste favoriet te zijn.
NB: De uitslag vanuit het publiek is pas na het juryoverleg kenbaar gemaakt.

Stem en motivatie van de jury
De jury brengt een unanieme stem uit op drs. Erik Reissenweber CCP.
Erik heeft meer dan 20 afleveringen van de podcast ‘Compliance Adviseert’ opgenomen, geheel op eigen
initiatief. Dit doet hij op een eigentijdse, positieve manier. Hij treedt hierin niet solistisch op, maar betrekt

anderen erbij. Hiermee is hij een voorbeeld voor anderen in het complianceveld. Erik zet compliance op
de kaart, verbetert het vakgebied en vergroot de zichtbaarheid van het vakgebied.
Hij levert een bijdrage aan het vakgebied op een concrete manier die voor iedereen toegankelijk is. Erik
heeft zijn sporen in het vakgebied verdiend. Hierdoor is hij de winnaar van de Nationale Compliance
Award 2020.
Aanmoedigingsprijs
De jury is van mening dat dr. Abiola Makinwa dit jaar een aanmoedigingsprijs verdient. Abiola is

internationaal gericht op het bestrijden van corruptie. Waar zij voor staat is heel duidelijk datgene dat ook
een democratie als Nederland op de agenda moet hebben staan.
Abiola is enorm gedreven in al haar uitingen over compliance. Ze is vastbesloten de
compliancegemeenschap verder te ontwikkelen, zowel in Nederland als internationaal. Hierom verdient
Abiola volgens de jury de aanmoedigingsprijs. Deze prijs moet ook zeker gezien worden als stimulans om
al haar initiatieven vooral voort te zetten en voor het grote publiek noch meer zichtbaar te maken.
Mogelijke belangenverstrengeling
In principe zou Geert Vermeulen als oud-winnaar als jurylid optreden. Aangezien hij twijfelt of hij
voldoende afstand heeft tot 2 van de 5 genomineerden om zijn stem neutraal uit te kunnen brengen, heeft
hij zich terug getrokken uit de jury. Muel Kaptein heeft in zijn plaats als oud-winnaar zitting genomen in
de jury. Geert zal de award wel uitreiken namens de jury.
Dick Kerkvliet, een van genomineerden, is een collega geweest van Frans Demmers (jurylid namens de
VCO), zij hebben echter nooit samengewerkt. Hierdoor voelt Frans voldoende afstand om onafhankelijk
te stemmen.
Door omstandigheden moest de financieel journalist zich terugtrekken uit de jury dit jaar.
De award
De Nationale Compliance Award is een bronzen sculptuur op een marmer sokkel gemaakt in opdracht
van het Nederlands Compliance Instituut door de kunstenaar en schilder Jos Gielen uit Oud-Beijerland.
De sculptuur symboliseert enerzijds de samenwerking die noodzakelijk is om tot een optimale compliance
in een organisatie te komen en anderzijds de bescherming van medewerkers en bestuurders tegen de
gevolgen van compliancerisico’s.

