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Nationale Compliance Award naar de Landelijke Vereniging van 
Vertrouwenspersonen 
 
Nijkerk, 28 maart – De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) heeft de 
Nationale Compliance Award 2021 gewonnen. Vorige week ontving Inge te Brake, voorzitter 
van de LVV, deze eervolle award uit handen van Yvonne Maasdam, jurylid van de 
Compliance Award en voorzitter van de vereniging voor compliance in de zorg. “Na alle 
onrust die is ontstaan naar aanleiding van de gevallen van grensoverschrijdend gedrag die 
de afgelopen periode naar buiten zijn gekomen, stond de telefoon bij de LVV roodgloeiend. 
Met deze award krijgen we nu ook aandacht voor onze rol die we pakken op het gebied van 
integriteit. En daar zijn we erg blij mee”, aldus Te Brake. 

De LVV ontving de Nationale Compliance Award vanwege het initiatief om integriteit standaard in te 
voegen in de functie van Vertrouwenspersoon (VP). Door de vernieuwde eisen in de VP-functie, 
verwacht de LVV van de leden een gedegen kennis van de wet- en regelgeving omtrent integriteit, 
waardoor medewerkers op de juiste manier worden begeleid in geval zij een melding overwegen. 

De meeste organisaties zijn bekend met de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen 
(VPO) en bij veel minder organisaties is een vertrouwenspersoon integriteit (VPI) benoemd. De 
taken van beide rollen zijn hetzelfde, maar de betreffende wetgeving is verschillend. Voor 
medewerkers is het vanzelfsprekend prettig om direct bij één VP terecht te kunnen in plaats van 
eerst te moeten uitzoeken of hun situatie integriteit dan wel ongewenst gedrag betreft. Eén loket 
dus! 
 
Deze ontwikkeling komt zowel de medewerkers als de organisatie ten goede. Dit past bovendien in 
de trend van maatschappelijke opvatting en bewustwording over integer en verantwoord handelen. 

Publieksstem ook voor de LVV 
Naast de stem van de jury gaf ook het stemmend publiek haar voorkeur aan de LVV. ‘Ik ben heel 
erg blij dat we nu eindelijk eens de waardering ontvangen die we verdienen: dat we er als 
vertrouwenspersonen zíjn in die organisaties en dat we er dus ook toe dóen! Ik weet zeker dat ook 
onze leden heel blij zullen zijn dat ze erkenning en waardering krijgen voor hun vak. Dank, dank, 
dank”, aldus Inge te Brake. 

De Nationale Compliance Award 
De Nationale Compliance Award wordt gefaciliteerd door het Nederlands Compliance Instituut en 
jaarlijks door een onafhankelijke jury toegekend aan de persoon of de instelling die zich bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor het vakgebied compliance en de professionalisering van 
de compliancefunctie in het bijzonder. 

 

 



                 
 
 

De andere vier genomineerden die kans maakten op de Nationale Compliance Award 2021: 

• Diederik Gommers (Intensivist Erasmus MC en boegbeeld van rust en redelijkheid in de 
discussie rondom de coronacrisis) 

• Hogeschool Rotterdam (Ontwikkelaar toolkit met soft controls voor het MKB) 

• ICC Nederland (Initiatiefnemer en organisator Week van de Integriteit) 

• Simone van Ruijven (Compliance director in de crypto sector in Nederland) 

 
 


