Advanced Course
De Advanced Course gaat verder dan de grondslagen en is bedoeld voor diegenen die al een
fundament hebben of in ieder geval de Foundation Course hebben gevolgd. Voor diegenen die
graag diep op de materie in willen zoomen en eventueel hun eigen uitdagingen bespreekbaar
willen maken, zodat ze van beide docenten en de andere deelnemers waardevolle suggesties
meenemen. Voor diegenen die de complexe en zeer brede materie van corporate compliance
graag eens helder teruggebracht willen zien tot hoofdzaken en essenties. Principes.
Succesfactoren. Horen hoe valkuilen te vermijden. Laaghangend fruit oogsten. Apen op de
schouders van anderen laten. Hoe om te gaan met verschillende rollen als bedrijfsjurist –
compliance officer – onderzoeker – vertrouwenspersoon – rapporteur. Rollen die lang niet
altijd bij een en dezelfde persoon thuishoren. En hoe stap voor stap verbeteringen door te
voeren, jaar in jaar uit.
Doelgroep
Vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring in de praktijk hebben opgedaan of
minimaal de Foundation Course gevolgd; voor diegenen die compliance naar een hoger plan
moeten tillen of het er plotseling bij moeten gaan doen (bedrijfsjuristen, HR managers,
communicatie deskundigen, IT managers, auditors, controllers, kwaliteitsmanagers, enzovoort
maar ook advocaten die willen begrijpen waar hun belangrijkste klanten – general counseltegenwoordig mee worden geconfronteerd: de compliance uitdagingen).
Resultaat na de cursus
De Advanced Course behandelt ”7 elementen van een effectief compliance programma” (vrij
naar Stephen Covey) zodanig dat u na afloop weinig korte termijn-vragen meer heeft en de
volgende dag aan de slag kunt om een verbeterplan op te stellen afgestemd op uw
organisatie.
Kosten
De Advanced Course kost € 395,- (ex. BTW, inclusief documentatiematerialen, koffie/thee,
lunch).
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Docenten:
Fred van der Drift, voormalig General Counsel Legal & Compliance Siemens NW-Europa
Roland Notermans, eigenaar De Compliance Academie en NUX Compliance Consultancy
Deze Advanced Course is een zogenaamde verdiepingsdag die het midden houdt tussen cursus
en ronde tafelgesprek. De ingebrachte dilemma’s, uitdagingen en kernvragen van de
deelnemers zelf komen uitvoerig aan bod.

Eerstvolgende data en locatie
Raadpleeg voor data, tijden en locatie onze website. Ook in-house mogelijk.
Onderstaand de aanpak van het 7 stappen plan:

Inspirerend. Helder. Zeer de moeite waard!
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