Juryrapport toekenning Nationale Compliance Award 2017

Inleiding
Sinds 2004 kent het Nederlands Compliance Instituut jaarlijks de Nationale Compliance Award toe aan de
persoon of de instelling die zich – in dat jaar – bijzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor het vakgebied
compliance en de professionalisering van de compliancefunctie in het bijzonder.
Toekenningsprocedure
Het Nederlands Compliance Instituut zorgt ervoor dat een onafhankelijke procedure wordt gewaarborgd.
Het proces is als volgt verlopen:
1. Nomineren kon vanaf de dag van de uitreiking van de Nationale Compliance Award van het
afgelopen jaar.
2. Tot 30 november 2017 werden nominaties meegenomen in het proces.
3. Alle nominaties zijn ook bij notaris J. van der Hammen binnengekomen.
4. Vervolgens zijn de genomineerden op de hoogte gesteld en is gevraagd of zij bezwaar hebben
tegen de nominatie.
5. Via verschillende media is verwezen naar de mogelijkheid om te stemmen op één van de
genomineerden. Dit kon tot 8 januari 2018, 13:00 uur.
6. De uitkomst heeft meegeteld in het besluit van de jury. Het publiek heeft één stem in de jury.
7. De uitreiking vond plaats tijdens de Relatiedag van het Nederlands Compliance Instituut.
Notaris
Notaris J. van der Hammen (Zevenhuizen) heeft op het juiste verloop van het proces toegezien en heeft
zich niet inhoudelijk beziggehouden met de criteria aan de hand waarvan een winnaar wordt gekozen. Er is
afgegaan op de aan hem verstrekte informatie en aanmeldingen en deze zijn afgestemd met de organisatoren.
De jury
De jury bestond uit:
1. Eén van de winnaars van de Nationale Compliance Award: Sylvie Bleker
2. Bestuurslid van het Young Compliance Professionals netwerk: Marlijn Hoving
3. Bestuurslid van de Vereniging voor Compliance in de Zorg: Yvonne van Maasdam
4. Het publiek
Het Nederlands Compliance Instituut zal optreden als niet stemmend secretaris.
NB. Vanwege zijn betrokkenheid bij de VCO, de YCP en de Kennistafel Gedrag en Cultuur VCO heeft
Roderick Noordhoek het optreden als niet stemmend secretaris dit jaar overgedragen aan Eva Abbing van
het Nederlands Compliance Instituut.
Criteria
De jury kreeg ter beoordeling de nominaties voorgelegd die voldeden aan één of meer van de volgende
criteria:
1. Er is baanbrekend werk verricht op het terrein van compliance en integriteit.
2. Grote mate van collegialiteit en bereidheid tot samenwerking.
3. Is sector breed actief betrokken bij kennisoverdracht.
4. Innoverende ideeën.
5. Blijk gegeven regelmatig publicaties op te stellen over het gebied van compliance.
6. Heeft voorstellen ontwikkeld die bijdragen tot verhoging van efficiency en kwaliteit van compliance, bij
of ten behoeve van (financiële) ondernemingen, beursondernemingen en andere onder toezicht staande
organisaties.
NB. Prestaties van genomineerden hoeven niet te zijn voorgevallen in het jaar voor uitreiking van de award.

Verslag juryoverleg 12 januari 2018
De jury heeft haar voorkeur uitgesproken voor de Kennistafel Gedrag en Cultuur VCO. Dit jaar was er
sprake van zeven genomineerden. Volgens de jury zaten daar drie partijen bij die duidelijk in aanmerking
konden komen voor de Nationale Compliance Award.
Bij het toetsen van de genomineerde is uitgegaan van de tekst van de nominatie, maar ook de eigen ervaring
die de juryleden met de genomineerden hebben.
Eén stem is vooraf aan het juryoverleg ingebracht. Dit betrof een stem op de AFM. De motivatie achter
deze stem is het maatschappelijk belang dat de AFM creëert in aanzwengeling van het publieke debat over
compliance & integriteit.
De overige twee juryleden hebben hun voorlopige stem plus motivatie tijdens het juryoverleg kenbaar
gemaakt. Hierbij ging de voorlopige voorkeur uit naar Petra Broekhuijsen (Integriteit Manager Enexis B.V)
en de Kennistafel Gedrag en Cultuur VCO. Beide juryleden konden zich zeker vinden in elkaars motivatie
en gaven aan dat ze uiteindelijk mee zouden gaan met de stem van het publiek, indien deze op één van deze
twee genomineerde was gevallen. Na het kenbaar maken van de publiekstem hebben de twee juryleden
definitief gestemd op de Kennistafel Gedrag en Cultuur VCO.
Publieksstem
Het stemmende publiek heeft haar voorkeur gegeven aan het de Kennistafel Gedrag en Cultuur VCO. Met
in totaal 270 van de 982 stemmen bleek de Kennistafel Gedrag en Cultuur VCO de grootste favoriet te zijn.
NB: De uitslag vanuit het publiek is pas na een eerste stemming in het juryoverleg bekend gemaakt.
Motivatie van de jury
De jury is zeer te spreken over de ontwikkeling van een toolbox waar de Kennistafel Gedrag en Cultuur
VCO meer dan een jaar mee bezig is geweest. Deze toolbox biedt een collectie tools voor compliance
professionals aan, waarmee zij het senior management kunnen ondersteunen bij het beïnvloeden van gedrag
en cultuur in organisaties. De Kennistafel Gedrag en Cultuur heeft gepland om deze toolbox in april 2018
op een voor de VCO- leden toegankelijke website te presenteren. De jury moedigt dit initiatief erg aan.
Deze toolbox is ontwikkeld door de mensen uit het veld. Deze leden hebben vrijwillig in hun vrije tijd hun
kennis en kunde met elkaar gedeeld. Het is een grote uitdaging om concrete tools te ontwikkelen en handen
en voeten te geven aan gedrag en cultuur waar de praktijk ook echts iets aan heeft. De Kennistafel Gedrag
en Cultuur verdiept zich in de gedragspsychologie en geeft concrete handvatten doormiddel van presentaties
en publicaties. Ook in de zorg zijn compliance en veiligheid erg belangrijke items. Hier is nog een enorme
stap te maken en een wereld te winnen. Deze initiatieven kunnen daar onder andere in de zorg een mooie
bijdrage aan leveren.
Award
De Nationale Compliance Award is een bronzen sculptuur op een marmer sokkel gemaakt in opdracht van
het Nederlands Compliance Instituut door de kunstenaar en schilder Jos Gielen uit Oud-Beijerland. De
sculptuur symboliseert enerzijds de samenwerking die noodzakelijk is om tot een optimale compliance in
een organisatie te komen en anderzijds de bescherming van medewerkers en bestuurders tegen de gevolgen
van compliancerisico’s.

