PE-BIJEENKOMSTEN
RAAD VAN BESTUUR
EN RAAD VAN
COMMISSARISSEN
Permanente educatie is voor iedere raad van bestuur en raad van commissarissen
van essentieel belang. Maar het gedegen vormgeven en uitvoeren van een permanent
educatieprogramma zorgt regelmatig voor de nodige hoofdbrekens. We assisteren u
graag bij het vormgeven en uitvoeren van PE-programma’s.
We kunnen het gehele PE-programma opzetten en uitvoeren. Of u kunt PE-bijeen
komsten bij ons afnemen. Zo verzorgen we voor leden van raden van bestuur en raden
van commissarissen bijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Organisaties die
het volledige permanente educatieprogramma willen uitbesteden, kunnen daarvoor bij
ons een abonnement afsluiten. Voor abonnees verzorgen we één à twee maal per jaar
PE-bijeenkomsten. In overleg met u maken we gebruik van onze standaardprogramma’s
of ontwikkelen we PE-programma’s op maat.

Doelstelling

Diploma

De doelstelling van PE-bijeenkomsten is om te voldoen aan
de eis om permanent opgeleid te zijn als lid van de raad van
bestuur of lid van de raad van commissarissen.

Aan deze bijeenkomst is geen examen verbonden. Er wordt
een bewijs van deelname verstrekt. Indien gewenst kunnen
NBA-punten aangevraagd worden.

Doelgroep

Docenten

De doelgroep bestaat uit leden van raden van bestuur en
raden van commissarissen van financiële ondernemingen.
Daarnaast trainen we ook raden van niet-financiële
ondernemingen. De groep bestaat uit minimaal 6 en
maximaal 16 personen. Naast de leden van de raden,
sluiten vaak ook tweede-echelonleidinggevenden aan.

De docenten die de PE-bijeenkomsten verzorgen, zijn
specialist in hun vak. Zij hebben jaren ervaring in hun
werk als compliance officer, bestuurder of commissaris.

Opbouw
We hebben tien standaardprogramma’s ontwikkeld voor
PE-bijeenkomsten:
1. Introductie compliance, integriteit & cultuur
2. Verdieping gedrag & cultuur
3. Zorgplicht en klantbelang centraal
4. CDD & bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
5. Marktmisbruik (voorwetenschap en marktmanipulatie)
6. Corporate governance
7. (Compliance)risicomanagement (SIRA)
8. Introductie financieel toezichtsrecht & externe
toezichthouders
9. Privacy
10. Meldingsregeling misstanden en de vertrouwenspersoon (in relatie tot de RvB en RvC)

INFORMATIE
Locatie

Data

De PE-bijeenkomst wordt incompany
georganiseerd, met uw eigen raad en
bij u op locatie. Vanzelfsprekend
kunnen wij ook voor een
accommodatie zorgen.

De PE-bijeenkomst kan op ieder
gewenst moment georganiseerd
worden.

Opleidingsduur
De tijdsduur is afhankelijk van het
onderwerp en de beschikbare tijd
van de deelnemers, en kan variëren
van 1 tot 3,5 uur.

Kosten:
De kosten voor een PE-bijeenkomst
bedragen € 2.295,- per dagdeel
(vrijgesteld van btw) voor de gehele
groep. Voor een opvolgend dagdeel
bedragen de kosten € 1.995,(vrijgesteld van btw).

Contact
Wilt u meer informatie
over de PE-bijeenkomsten?
U kunt mij altijd bellen
of mailen.
Cora Wielenga
( 088 99 88 100
* c.wielenga@compliance-instituut.nl

