
Event Partnerships

Tickets

Stand

Promotie

Verslag

Congres

Stand t i jdens het Risk & Compliance Jaarcongres.

Gratis entree t ickets,  ter waarde van € 395,-  ex.  BTW per 
kaart voor eigen gebruik en /  of  voor uw relat ies .

€ 100,-  kort ing op extra toegangskaarten (besteld door U).

Ful l  color A5 advertentie in ons congresboekje.

Lunchworkshop van bruto één uur t i jdens het Jaarcongres.

Redactioneel  verslag op onze website met foto’s.

RiskComplianceTV opname met branding van uw 
organisatie gedurende maximaal 4 minuten. Het interview 
wordt geplaatst  op r iskcompliance.nl  en mag ook door u 
vri j  worden verspreid.

*Voor Gold,  Si lver en Bronze Event Partners kunnen we 

RiskComplianceTV  inschakelen tegen een meerpri js  van 1.895 euro,  

exclusief  btw.

Profile Company Profi le (maximaal 150 woorden),  uw adres en 
logo vermeld in ons congresboekje en website.

Brochure en/of gadget in de goodie bag.

Begeleiding t i jdens de lunchworkshop door een moderator 
van het Jaarcongres.

GoldPlatinum Silver Bronze
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€ 5.950,- ex. BTW € 8.950,- ex. BTW € 2.950,- ex. BTW € 950,- ex. BTW 

** *

Thema:

“Nieuw toezicht is serious gaming. 

Het spel, de spelregels, de spelers 

en het speelveld in de boardroom.” 

Kwaliteit van de presentaties

Presentatievaardigheden van de sprekers

Organisatie van het Behavioral Risk Congres

Locatie, Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn

Culinaire verzorging tijdens ons Congres

    

    

    

    

    
125

Bezoekers

93%
Goed t/m uitstekend

Aanwezig

Tevredenheid 90%
beveelt het Congres 
bij een collega aan 

Evaluatie Risk & Compliance Jaarcongres, 1 juni 2017 op basis van 50 respondenten

Impressie 2017

Event Partnership 2018 Partners 2017

Voordelen Partnership Risk & Compliance 
Jaarcongres
Als Event Partner van het Risk & Compl iance Jaarcongres bent u 

ui tstekend geposi t ioneerd bi j  veel  besl issers en inf luencers.

Bestuurders,  commissar issen en direct ies,  internal  audi tors, 

r isk en compl iance off icers,  accountants,  advocaten en externe 

toezichthouders z ien dat het spel  in de boardroom verandert  en er 

grote verschuiv ingen in vereiste kennis en competent ies noodzakel i jk 

z i jn.

Op deze dag ontmoet een divers gezelschap vanui t  verschi l lende 

sectoren en branches elkaar.  En u kunt er bi j  z i jn als Event Partner.

WWW.RISKCOMPLIANCEJAARCONGRES.NL
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Congresboekje
Wilt  u het congresboekje van 2017 ontvangen als 

voorbeeld dan kunt u di t  aanvragen bi j :

Drs. Michel Klompmaker
Congresvoorzitter 

+31 (0) 6 81 51 42 05

klompmaker@riskcompliance.nl

CONTACT ADRES:  Wisselweg 33 - NL-1314 CB  ALMERE

RISK COMPLIANCE PLATFORM EUROPE IS EEN INITIATIEF VAN: 
Risk & Compliance Platform Europe













Risk & Compliance JaarCongres
Dinsdag 31 mei 2018

 Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Waarom organiseren we dit  Congres?

Het speelveld is in hoog tempo aan het veranderen en daarmee 

verandert  de governance van organisat ies.  De daarbi j  behorende 

tradi t ionele verantwoordel i jkheden en het af leggen van verantwoording 

staan in een andere context .  Waar l iggen de knelpunten? Wat zou er 

nu moeten veranderen en beter kunnen om duurzaam meerwaarde te 

creëren?   






