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Foundation Course  
De Foundation Course biedt de grondslagen en basis voor hen die een fundament willen. 
Voor diegenen die graag door de bomen het bos willen (blijven) zien. 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. En de relatie zien tussen governance, legal risk management, compliance en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met corporate compliance bedoelen wij het 
geheel van een intern compliance and ethics programma voor niet-financiële organisaties 
(profit en non-profit).  
 
 
Doelgroep  
Vooral bedoeld voor diegenen die geen of weinig ervaring in de praktijk hebben opgedaan 
(minder dan 1 à 2 jaren ervaring), voor diegenen die compliance moeten introduceren 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 counsel- 
tegenwoordig mee worden geconfronteerd: de compliance uitdagingen). Ook voor diegenen 
die graag een dag komen luisteren en zich laten inspireren. Nieuwe inzichten opdoen. En 
leren hoe je andere afdelingen in beweging laat komen zonder zelf al het compliance werk 
te moeten doen! 
 
 
Resultaat na de cursus  
De Foundation Course behandelt ”7 elementen van een effectief corporate compliance 
programma” (vrij naar Stephen Covey) in een hoog tempo met tips, valkuilen, good & best 
practices van andere bedrijven. Na afloop kunt u direct de volgende dag aan de slag met 
uw eigen 7 stappenplan.  
 
 
Kosten  
De Foundation Course kost € 395,- (ex. BTW, inclusief documentatiematerialen, 
koffie/thee, lunch).  
 
 
Docent  
Roland Notermans, eigenaar De Compliance Academie en NUX Compliance Consultancy. 
Tevens docent aan de Governance University. 
 
 
Eerstvolgende data en locatie  
Raadpleeg voor data, tijden en locatie onze website. Ook in-house mogelijk.   
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Onderstaand de aanpak van het 7 stappen plan:  
 

 


