
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compliance is de naleving van alle wet- en regelgeving maar ook de normenkaders binnen een 

organisatie en vormt veiligheid en stabiliteit binnen die organisatieomgeving. Het beschermt tegen 

risico's van buiten, maar ook van -binnen-. Integriteit en juist denken en doen is daar onlosmakelijk 

mee verbonden.  

 

Compliance omvat primair -het veilig behalen van de kerndoelstellingen-. Het betreft onderwerpen die 

direct of indirect de "License to Operate" van de organisatie kunnen aantasten en bedreigen. 

Aantal deelnemers  

Alle opleidingen van BCM ACADEMY 

vinden plaats in kleine groepen. De 

groepsgrootte is aangepast op het doel en 

de inhoud.  

 

Duur  

2 aaneengesloten dagen van 09:00 tot 

17:00 uur  

 

Tarief  

Deelname inclusief opleidingsmateriaal en 

catering overdag € 1.349,00 (excl. btw). 

 

Data 2022 

Edition II: 28 & 29 april  

Edition III: 12 & 13 mei 

Edition IV: 09 & 10 juni 

Edition V: 07 & 08 juli 

 

Locatie  

BCM Academy biedt de opleiding aan in het 

Insight Center, Elspeterweg 42 te Nunspeet. 

Het Insight Center voorziet in een 

inspirerende en authentieke omgeving, 

gebaseerd op het Academy Model. 

 
 

Contact 
Voor verdere en aanvullende informatie, 

gericht advies, specifieke In-Company 

varianten en aangepaste Purpose-Built 

Solutions nodigen wij u graag uit contact op 

te nemen: 

 

0341-410914 

ps@bcmacademy.nl 

 

Op alle BCM ACADEMY opleidingen zijn onze 

algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 

 

Compliance & Integrity Management Essentials - CIME 

The Introduction Compliance & 
Integrity Management 
Essentials is a product of BCM 

ACADEMY Educational Services 

Compliance kan niet gelijkgesteld worden aan 

wet- en regelgeving. Simpelweg is dat 

enerzijds te breed, omdat lang niet alle wet- 

en regelgeving onder Compliance dient te 

vallen. Anderzijds is dit te beperkt, omdat 

Compliance niet alleen maar de wet- en 

regelgeving omvat, maar ook naar de interne 

gedragsnormen en afspraken welke de 

organisatie zichzelf heeft opgelegd, zonder 

daartoe strikt wettelijk verplicht te zijn. 

 

De GRC doelen (Governance, Risk & 

Compliance) staan centraal binnen CIME.  
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Doelstelling 

Er worden toenemend meer eisen gesteld 

aan organisaties. Organisaties leggen zichzelf 

ook integriteitsnormen op om de risico's te 

mitigeren. Binnen het veranderende 

landschap wordt toenemend meer gevraagd 

van de BCM & Compliance professional.  

 

Competentie ondersteuning, ook binnen de 

technologische uitdagingen, is noodzakelijk 

om dit tot prioriteit te hebben en te houden. 

Daarnaast verandert de technologie in snel 

tempo: wat tot voor kort onmogelijk was, is 

nu realiteit. De BCM Compliance 

professional hoeft niet per se de technologie 

te beheersen, maar hij/zij moet weten welke 

technologie beschikbaar is en hoe deze 

gepast kan worden ingezet ten behoeve van 

Compliance en Integriteit Management. 
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Inhoud & Onderwerpen 

Alle theoretische elementen worden 

ondersteund door casestudies, multimedia, en 

interactieve break-outs. Praktijkopdrachten 

behoren tot het vaste dagprogramma. Deze 

worden steeds gerelateerd aan de eigen 

actuele praktijksituatie en de projectie op reële 

toekomst. Gedurende de moduledoorloop is de 

basis om betrouwbare en onderbouwde 

inschattingen te maken van Compliance- en 

integriteitsrisico’s en deze te prioriteren. 

 

Leerdoelen zijn Compliance- en 

integriteitsvraagstukken multidisciplinair te 

benaderen: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“A single lie destroys a whole reputation of 
integrity.”  
 

- Baltasar Gracian -  

 

 

‘Inspiration comes standard’ 
 

BCM Academy courses vinden plaats in een 

inspirerende en actieve omgeving. U 

ondervindt geen overvloed aan informatie, 

maar een nauwkeurige balans tussen relevante 

theorie en praktische invulling. Door het 

gebruik van casestudies, de inbreng van 

content matter experts en continue interactie, 

wordt de materie vanuit verschillende 

invalshoeken belicht.  

 

Het Compliance landschap van de organisatie 

in kaart brengen staat centraal, evenals de 

(inter)nationale toezichtmechanismen welke 

van toepassingen (kunnen) zijn.  

De belangrijkste kenmerken van Compliance- 

en integriteitsbeleid binnen BCM zal benoemd 

worden en als direct toepasbaar ingezet 

kunnen worden. Compliance- en 

integriteitsbeleid binnen de organisatie 

formuleren maakt deel uit van de modules.  

 

Er is voldoende ruimte om adequate 

beheersingsmaatregelen te koppelen aan 

Compliance- en integriteitsrisico’s binnen 

BCMS verband. Compliance- en 

integriteitsrisico’s worden geïdentificeerd en 

geprojecteerd op technologische 

beheersingsmaatregelen. 

 

Monitoring- en auditing processen, worden 

evenals de in- en externe verantwoording 

daarover (corporate governance) worden 

geraakt en opgenomen. 

 

 

 

 

 
 

Programma 

Het 2-daagse programma van de CIME is 

intensief en inspirerend. In twee 

opeenvolgende dagen presenteren content 

matter experts u het volledige theoretische 

kader, dat wordt ondersteund door 

casestudies, praktijkopdrachten en 

multimediapresentaties. Door onze trainingen 

groei je in je rol als integriteitsprofessional. Je 

doet meer kennis en vaardigheden op en je 

kunt het gesprek over integriteit beter aangaan 

in je organisatie. Zo ontstaat er een (nog) 

veiligere organisatiecultuur.  

 

Het opleidingsmateriaal dat u bij aanvang van 

de cursus wordt verschaft, voorziet in de 

handvatten om ook ná de opleidingsdagen u 

verder in het vakgebied te verdiepen. 

 

Uw Profiel 

Compliance & Integriteit Management (CIME) 

een uitdagende leergang en als -tweedaagse- 

ingezet (4 modules). Dit voor BCM 

Professionals, HR, PRM en Integrity 

verantwoordelijken. Ook kan de keuze zijn om 

de opleiding meer modulair uit te breiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCM ACADEMY is het toonaangevende Europese Instituut 

voor Business Continuity & Crisis Management. 

BCM ACADEMY richt zich primair op de professionalisering en 

adoptie van Business Continuity & Crisis Management. Alle 

producten binnen onze service lines, Educational  

Neem voor meer informatie contact op met: 

Tel.: +31 (0)341 410914 Fax: +31 (0)341 410179 

E-mail: ps@bcmacademy.nl www.bcmacademy.nl 

P.O. Box 2, 8070 AA  Nunspeet 

  

 

 

 

 

 

Services, Knowledge & Innovation, Professional Solutions & 

Services behoren tot de best-in-class en voldoen aan de 

hoogste eisen. Het totaal van de propositie is erop gericht 

organisaties in de praktijk van Business Continuity & Crisis 

Management te ondersteunen.  
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Module 1:  
Continuïteit als basis  
(BCM factors & Gedrag) 
 
Module 2:  
Organisaties & Risicomanagement  
(RI&E) 
 
Module 3:  
Regulering, Toezicht & Handhaving 
(Compliance) 
 
Module 4:  
Kwantitatief Integriteitsmanagement  
(Integrity actors) 


