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Met de invoering van de wet Huis voor klokkenluiders en de daarbij behorende verplichtingen
is het voor alle ondernemingen met meer dan vijftig medewerkers verplicht om een klokken
luiderregeling te hebben, ook wel Meldingsregeling Misstanden genoemd. Ook wanneer dit
niet verplicht is, kan een klokkenluiderregeling ervoor zorgen dat uw organisatie tijdig mis
standen en onregelmatigheden ontdekt, waardoor reputatieschade of (ernstige) verstoring
binnen de organisatie kan worden voorkomen.
Maar, wat zijn misstanden? Hoe moet een organisatie hiermee omgaan? Wat staat er in de
regeling? Wat is de rol en het belang van de vertrouwenspersoon en de compliance officer, en
wat vooral niet?

Tijdens de themamiddag Klokkenluiderregeling & de vertrouwenspersoon integriteit op 24 november
a.s. worden compliance professionals, HR-professionals, vertrouwenspersonen en bestuurders op
de hoogte gebracht van alle vereisten, veranderingen en de impact hiervan op de organisatie. Ook
wordt uitgelegd hoe een modelregeling eruit hoort te zien, hoe deze geïmplementeerd kan worden
en welke taken hieruit voortvloeien.

Doelgroep
Deze themamiddag is bedoeld voor compliance professionals, HR-professionals, vertrouwens
personen en bestuurders.

Programma
Tijdens deze middag wordt onder andere ingegaan op:
• de Wet Huis voor klokkenluiders;
• de klokkenluiderregeling;
• de rol van de compliance officer, de vertrouwenspersoon, de onderzoeker(s) en externe
meldpunten; en
• de implementatie van meldstructuren en actuele cases.
De themamiddag begint om 13.00 uur en eindigt omstreeks 17:00 uur met aansluitend een borrel.

Sprekers
De sprekers van de themamiddag zijn specialist in hun vak en o.a. werkzaam als compliance officer
of vertrouwenspersoon integriteit.
Bernadette Ouwerkerk - Nederlands Compliance Instituut
Jitse Talsma - Huis voor Klokkenluiders
Geert Vermeulen - Ethics & Compliance Management & Consulting

Locatie
De themamiddag zal worden georganiseerd bij Aristo
Amsterdam, Teleportboulevard 100 in Amsterdam.

Kosten
De kosten voor de themamiddag Klokkenluiderregeling
& de vertrouwenspersoon integriteit bedragen
€ 280,-inclusief, koffie, thee en informatiemap.
De themamiddag is vrijgesteld van btw.

Inschrijven

Doorgang van de opleiding

U kunt zich op elk gewenst moment inschrijven

Het NCI houdt zich het recht voor om locatie,

via www.compliance-instituut.nl. U ontvangt een

datum of lestijden te veranderen. U ontvangt

bevestiging van uw inschrijving. Inschrijvingen

daarover bericht. Tot twee weken na dag

worden in volgorde van binnenkomst in

tekening van dat bericht kunt u kosteloos

behandeling genomen. Mocht de datum die u

annuleren. Uiterlijk veertien dagen voor

heeft aangegeven volgeboekt zijn, dan nemen

aanvang beslist het NCI of de themamiddag

wij contact met u op over alternatieve data.

wel of niet doorgaat. Mocht deze worden
geannuleerd, dan nodigen wij u uit om deel te

Data en prijzen

nemen aan een andere of volgende opleiding

Actuele data en prijzen staan vermeld op onze

of thema(mid)dag. Zijn er geen alternatieve

website. Wilt u informatie over themamiddagen

data, dan worden alle reeds betaalde bedragen

of opleidingen die op een later tijdstip worden

zonder enige korting aan u gerestitueerd.

gehouden, neemt u dan contact met ons op.
Onze opleidingen en themamiddagen zijn

Informatie

vrijgesteld van btw.

Heeft u overige vragen of wilt u nadere
informatie? U kunt altijd contact opnemen

Procedure

met het Nederlands Compliance Instituut

Ongeveer twee weken voor aanvang ontvangt

op 088 99 88 100.

u aanvullende informatie over de themamiddag
en de accommodatie.
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