OPLEIDING UPDATE
COMPLIANCE
DÉ MOGELIJKHEID OM UW COMPLIANCEKENNIS
ACTUEEL TE HOUDEN
Het is soms alle zeilen bijzetten om de ontwikkelingen binnen het
compliancevakgebied te kunnen blijven volgen en door te kunnen voeren.
Periodiek even stil staan bij de meest belangrijke veranderingen is dan ook geen
overbodige luxe. De opleiding Update Compliance is bij uitstek de gelegenheid
om uw compliancekennis op peil te brengen. Deze in dagdelen opgebouwde
opleiding behandelt de belangrijkste recente ontwikkelingen en toekomstverwachtingen van verschillende compliancethema’s, die voor compliance
officers van financiële instellingen relevant kunnen zijn.
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Doelstelling
Het doel van deze opleiding is om uw compliancekennis
up-to-date te houden. Na het volgen van deze opleiding is
uw kennis van de belangrijkste compliancethema’s weer
actueel en kunt u anticiperen op aanstaande
ontwikkelingen.

Doelgroep
De Update Compliance richt zich op alumni van de
Leergang Compliance Professional (LCP) en op ervaren
compliance professionals uit de gehele financiële sector.

Opbouw
De tweedaagse opleiding Update Compliance is in
verschillende dagdelen opgebouwd. Per dagdeel kan
ingeschreven worden. Elk dagdeel bestaat uit korte colleges,
eventueel afgewisseld met de behandeling van casuïstiek
(eventueel in subgroepen) en de plenaire bespreking
daarvan.

Als u zich inschrijft voor de Update Compliance, kunt u de
nieuwste versie van het Handboek Compliance Professional
tegen gereduceerd tarief aanschaffen.
Vanwege de actualiteit wordt het programma van de
jaarlijks terugkerende Update Compliance zo kort mogelijk
voor aanvang van de opleiding definitief vastgesteld.

Diploma
Aan deze opleiding is geen examen verbonden. U ontvangt
een bewijs van deelname.
Per programma wordt het aantal te behalen PE-punten
bepaald.

Docenten
De docenten zijn compliancedeskundigen uit de praktijk
en vanuit de toezichthouders. Zij beschikken zonder
uitzondering over ruime ervaring op hun vakgebied en
zijn in staat theorie en praktijk optimaal te combineren.

INFORMATIE
Locatie

Kosten

De Update Compliance wordt
verzorgd in het NBC Congrescentrum
te Nieuwegein of op een vergelijkbare
locatie in Midden-Nederland.

De opleiding bestaat uit 5 dagdelen.
U kunt per dagdeel inschrijven.

Opleidingsduur
Maximaal 5 dagdelen.

Kijk voor actuele data en
inschrijfmogelijkheden op onze site
compliance-instituut.nl/agenda of
raadpleeg de opleidingskalender
op pagina 37 in deze gids.

Kosten voor het hotelarrangement,
inclusief diner: € 185,(exclusief 6% btw).
Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen.

Opleidingsuren
Ongeveer 16 uur (+avond).

Data
Kijk voor actuele data en inschrijf
mogelijkheden op onze site
compliance-instituut.nl/agenda.

Contact
Wilt u informatie over de Update Compliance?
U kunt altijd Diane Wielenga bellen of mailen.
( 088 99 88 100
* wielenga@compliance-instituut.nl
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