
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juryrapport toekenning Nationale Compliance Award 2021 

  



 

Juryrapport toekenning Nationale Compliance Award 2021 aan de Landelijke Vereniging van 

Vertrouwenspersonen 

 

Inleiding 

Sinds 2004 verzorgt het Nederlands Compliance Instituut jaarlijks de uitreiking van de Nationale 

Compliance Award. De award komt toe aan de persoon of de instelling die zich bijzonderlijk verdienstelijk 

heeft gemaakt voor het vakgebied compliance, de professionalisering van de compliancefunctie en het 

versterken van integriteit binnen organisaties. Het Nederlands Compliance Instituut heeft geen invloed op 

wie genomineerd is dan wel wie de winnaar wordt van de Compliance Award. Het instituut heeft slechts 

een faciliterende rol in de awardverkiezing. 

 

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 8 december 2021 werden nominaties meegenomen in het proces. 

3. Alle nominaties zijn ook bij Limes Netwerk Notarissen 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 12 januari 2022. 

6. De uitkomst heeft meegeteld in het besluit van de jury. Het publiek heeft één stem in de jury. 

7. De uitreiking wordt i.v.m. de coronamaatregelen vastgelegd op film, waarna dit digitaal gedeeld zal 

worden.  

 

Notaris 

Limes Netwerk Notarissen (Alphen aan den Rijn) 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 hen verstrekte informatie en aanmeldingen. 

 

  



 

De jury  

De jury bestond uit: 

1. Eén van de winnaars van de Nationale Compliance Award (meest recente winnaar, tenzij er sprake kan 

zijn van belangenverstrengeling), 

2. Een bestuurslid van de Vereniging van Compliance Professionals (VCO), 

3. De voorzitter van de Vereniging voor Compliance in de Zorg, 

4. Een (financieel) journalist (FD), 

5. Het publiek. 

Het Nederlands Compliance Instituut heeft opgetreden als niet stemmend secretaris. 

 

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. Toont een grote mate van collegialiteit en bereidheid tot samenwerking. 

3. Is actief betrokken bij kennisoverdracht. 

4. Heeft innoverende ideeën. 

5. Publiceert regelmatig op het terrein van compliance en integriteit. 

NB: prestaties van genomineerden hoeven niet te zijn voorgevallen in het jaar voor uitreiking van de award. 

  

Mogelijke belangenverstrengeling 

Alle juryleden hebben aangegeven zich helemaal vrij te voelen hun stem uit te brengen op de 

genomineerde van hun voorkeur. Er is dus geen sprake van belangenverstrengeling.  

 

De 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. 

  



 

Winnaar Nationale Compliance Award 2021 

Met een meerderheid van stemmen is de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen winnaar 

van de  Nationale Compliance Award 2021.  

 

Verslag juryoverleg  

Dit jaar was er sprake van vijf genomineerden. 

- Diederik Gommers – Intensivist Erasmus MC 

- Hogeschool Rotterdam 

- ICC Nederland – initiatiefnemer en organisator Week van de integriteit 

- Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen 

- Simone van Ruijven – Compliance director  

 

Twee partijen verdienen de absolute voorkeur van de jury. Dit zijn de Landelijke Vereniging van 

Vertrouwenspersonen en ICC Nederland – initiatiefnemer en organisator van de Week van de integriteit. 

Bij het toetsen van de genomineerden is uitgegaan van de tekst van de nominatie. Daarnaast hebben de 

juryleden zelf informatie verzameld over de genomineerden.  

 

De juryleden hebben in het juryoverleg hun voorlopige stem plus motivatie kenbaar gemaakt. Hierbij ging 

de voorlopige voorkeur uit naar Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en ICC Nederland – 

initiatiefnemer en organisator van de Week van de integriteit 

 

De juryleden konden zich zeker vinden in elkaars motivatie. Per mail aan de notaris heeft ieder jurylid 

zijn/haar definitieve stem uitgebracht.  

Deze zijn als volgt uitgebracht:  

2 stemmen voor de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen 

2 stemmen voor ICC Nederland – initiatiefnemer en organisator van de Week van de integriteit 

 

Motivatie van de jury 

Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen 

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) heeft het initiatief genomen om per ingang 

van 2021 integriteit standaard in te voegen in de functie van vertrouwenspersoon (VP). Juist omdat 

compliance gaat om gedrag, integer gedrag, ziet de jury het in elkaar schuiven van deze twee in een functie 

als een zeer goed initiatief.  



 

Het goed beleggen van de VP-functie en integer handelen binnen de organisatie wordt door de jury als 

zeer belangrijk gezien. Er moet een duidelijk loket zijn voor het melden van misstanden, 

grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik, fraude etc. De VP die ook als integriteitsfunctionaris 

optreedt, kan dan handen en voeten geven aan dit loket voor meldingen van welke aard dan ook. Dan 

gaan compliance en integriteit hand in hand en de LVV heeft dat goed in elkaar gevoegd.  

 

Kijkend naar de actualiteiten vinden 2 juryleden het dan ook zeer passend om de award uit te reiken aan 

de LVV.  

 

ICC Nederland – initiatiefnemer en organisator van de Week van de integriteit 

De Week van de integriteit wordt door de juryleden gezien als zeer passend bij de criteria voor het winnen 

van de award. Dit initiatief van ICC Nederland is sectorbreed, regelmatig in de publiciteit en draagt bij aan 

de verhoging van efficiency en kwaliteit van compliance. De jury ziet het als verdienste van ICC 

Nederland dat zij het onderwerp integriteit breed over het voetlicht krijgen. Duidelijk is dat er op hoog 

niveau samenwerking gezocht wordt, gezien de indrukwekkende lijst van partners. Omdat de Week van de 

integriteit een project van velen is, krijgt ICC Nederland als organisator en initiatiefnemer hiervan de 

voorkeur van 2 juryleden. ICC Nederland trekt elk jaar de kar voor dit evenement met grote zichtbaarheid 

en focus op integriteit binnen Nederland.  

 

Publieksstem 

Het stemmende publiek heeft haar voorkeur gegeven aan de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. 

Met in totaal 401 van de 729 stemmen bleek de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen de grootste 

favoriet te zijn.  

NB: De uitslag vanuit het publiek is pas na het juryoverleg aan de jury kenbaar gemaakt. 

 

 

 


