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Thema:

Ris icomanagement in de publ ieke sector:

De paarse krokodi l?  Het gaat om wat je niet  z iet !



Event Partnerships

Tickets

Stand

Promotie

Verslag

Workshop

Gold Silver Bronze

Stand t i jdens het RiskCongres Publ icValues.

Grat is entreet ickets,  ter  waarde van € 395,-  exclusief  BTW 
per kaart  voor eigen gebruik en /  of  voor uw relat ies.
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€ 50,-  kort ing op extra toegangskaarten.

Ful l  color advertent ie in ons congresboekje ( formaat A5).

Lunchworkshop in over leg met onze Content Director, 
waarbi j  wi j  de moderator leveren.

Redact ioneel  verslag op onze websi tes met foto’s.

RiskCompl ianceTV opname met branding van uw organisat ie 
gedurende maximaal 4 minuten. De gehele opname wordt door 
onze organisat ie bewerkt ,  gemonteerd en wordt geplaatst  op 
r iskcompl iance.nl  en mag ook door u vr i j  worden verspreid.

*Voor Si lver en Bronze Event Partners kunnen we RiskCompl ianceTV 
inschakelen tegen een meerpr i js  van 1.895 euro,  exclusief  btw.

Profile Company Prof i le (maximaal 150 woorden),  uw adres en 
logo vermeld in ons congresboekje en op onze websi te.

€ 5.950,- ex. BTW € 2.950,- ex. BTW € 950,- ex. BTW

Brochure en/of  gadget in de goodie bag.

* *

Risicomanagement in de publieke sector: 

De paarse krokodil? Het gaat om wat je niet ziet!

Waarom organiseren we dit  Congres?

De publ ieke sector is een sector waar in het voldoen 

aan de regels (compl iance) hoog op de agenda staat. 

Te hoog bl i jk t  in de prakt i jk .  Het gaat immers om 

de bedoel ing en systemen moeten daarbi j  d ienend 

zi jn.  De systemen zi jn echter vaak le idend, waardoor 

de doelstel l ingen ui t  het  oog worden ver loren. Het 

gedachtegoed van “de verdraaide organisat ie”  is 

daarom erg populair !  Wi j  wi l len met di t  Congres 

een bi jdrage leveren aan een andere invul l ing op 

het gebied van compl iance, met meer focus op de 

bedoel ingen. Met hetzel fde maatschappel i jke geld 

wordt  op deze manier veel  meer bereikt :  Publ ic 

Values. Het RiskCongresPubl icValues r icht  z ich op al 

d ie professionals in de publ ieke sector (r i jksoverheid, 

provincies,  gemeenten, woningcorporat ies,  onderwi js- 

en zorginstel l ingen) die worstelen met de veelheid 

van regels en daar verander ing in wi l len aanbrengen. 
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