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1. Op zoek naar de issues van compliance-officers 

 

Het aantal bedrijven en instellingen met een of meerdere compliance-officers is de 

afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Tegelijkertijd is er weinig bekend over het 

reilen en zeilen van deze compliance-officers. Wie zijn ze, wat doen ze, wat bereiken 

ze? 

 

Deze publicatie beschrijft enkele resultaten van een verkennend onderzoek onder 

compliance-officers naar hun issues. Tegen welke vraagstukken lopen ze aan, waar 

worstelen zij mee, wat zijn hun uitdagingen? 

 

Compliance-officers kunnen deze resultaten gebruiken om na te gaan of zij issues al 

dan niet over het hoofd zien. Het bestuur en management van bedrijven en instellin-

gen kunnen de resultaten gebruiken om na te gaan of zij voldoende oog hebben voor 

de compliance issues binnen hun organisatie en of zij hun compliance-officer(s) daar-

in voldoende faciliteren en ondersteunen. Toezichthouders kunnen de resultaten ge-

bruiken om na te gaan of zij de juiste issues in hun beleid en communicatie aansnij-

den. 
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2. Opzet van het onderzoek 

 

Doel van dit onderzoek is te achterhalen wat de issues van compliance-officers zijn. 

Issues worden daarbij gedefinieerd als belangrijke vraagstukken, urgente kwesties, of 

nijpende zaken. We hebben een vragenlijst samengesteld van mogelijke issues die aan 

compliance-officers is voorgelegd. 

 

Deze lijst is tot stand gekomen door inventariserende gesprekken met drie compliance 

officers, drie wetenschappers op het gebied van compliance en drie compliance-

adviseurs. Ook heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden en een analyse van me-

diaberichten. De resulterende vragenlijst bevat 25 issues. 

 

Voor ieder van deze issues is gevraagd naar de mate waarin zij voor de betreffende 

compliance-officer actueel zijn. Naast de antwoordcategorieën ‘enigszins actueel’, 

‘actueel’ en ‘zeer actueel’, konden de respondenten voor vraagstukken die volgens 

hen niet actueel zijn aangeven of dit het in de toekomst wel naar alle waarschijnlijk 

wordt of dat het in het verleden een vraagstuk is geweest.  

 

In samenwerking met NIPO zijn in de eerste helft van 2008 alle beursgenoteerde be-

drijven in Nederland telefonisch benaderd.
1
 Bij ieder bedrijf is gevraagd naar de func-

tionaris die compliance in zijn of haar portefeuille heeft. Bij 108 van de 125 beursge-

noteerde bedrijven is contact gelegd met een compliance officer. Bij uiteindelijk vijf-

tig bedrijven was een compliance officer bereid om schriftelijk danwel telefonisch 

mee te werken aan het onderzoek. 

                                                
1
 Doordat het onderzoek grotendeels is verricht voordat de economische crisis zichtbaar en voelbaar 

werd, zijn de mogelijke gevolgen hiervan voor de issues van compliance-officers niet verdisconteerd. 

Enerzijds kan de crisis leiden tot kostenbesparingen op compliance en tot grotere druk op non-

compliance. Anderzijds kan het juist leiden tot verscherping, verzwaring en verbetering van de compli-

ance-functie om te leren van de crisis, (mogelijke) nieuwe overtredingen uit te sluiten en om gehoor te 

geven aan toezichthouders om juist in deze crisis te investeren in compliance. 
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De vijftig respondenten hebben de volgende functie: 

Secretaris van de Raad van Bestuur:    23% 

Het hoofd van de Juridische Afdeling:   19% 

Centrale Compliance-Officer:    13% 

Hoofd van de Compliance-Afdeling:    10% 

Senior medewerker van de Compliance-Afdeling:    8% 

Anders:       27% 

 

Uiteraard is de respondenten toegezegd dat hun antwoorden vertrouwelijk worden be-

handeld en dat in de rapportage de namen van de participerende organisaties niet her-

leidbaar zijn. 
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3. Welke compliance-issues zijn actueel? 

In onderstaande tabel staan de percentages weergegeven van de respondenten die aan-

geven dat het desbetreffende issue enigszins actueel, actueel dan wel zeer actueel is.  

 

Tabel 1: 

Huidige compliance issues 

 Issue Percentage dat issue enigs-

zins actueel, actueel dan wel 

zeer actueel vindt (tussen-

haakjes het percentage dat 

het zeer actueel vindt) 

 

Meer dan 80% vindt dit een issue: 

 

 

1  Het op pijl houden van de kennis als compliance-office(r) over nieuwe ex-

terne wet- of regelgeving 

94% (24%) 

2  Een goede afstemming en samenwerking van de compliance-office(r) met 

het lijnmanagement (afdelingshoofden, managers, directeuren etc.) 

84% (29%) 

3  Het creëren van compliance-bewustzijn binnen de organisatie 84% (30%) 

4  Meten en monitoren van compliance binnen de organisatie 82% (28%) 

5  Een goede dialoog met de externe toezichthouders 80% (26%) 

 

Tussen de 60% en 80% vindt dit een issue: 

 

 

6  Het goed adviseren over issues en problemen waarvoor managers en me-

dewerkers bij de compliance-officer aankloppen 

78% (16%) 

7  Aantonen van de meerwaarde van compliance voor de gehele organisatie 76% (18%) 

8  Het goed internationaal afstemmen van het compliance-beleid en de invoe-

ring ervan binnen de organisatie 

76% (22%) 

9  Teveel juridische eisen en vraagstukken waarmee compliance rekening 

moet houden 

74% (6%) 

10  Loyaliteitsconflicten bij managers en medewerkers tussen commercialiteit 

en compliance 

74% (22%) 

11  Het creëren en waarborgen van een cultuur waarin er open kan worden ge-

sproken over compliance-vraagstukken 

70% (20%) 

12  Het doen van onderzoek naar vermeende compliance-incidenten 64% (4%) 

13  Het verrichten van integriteitcontroles op toekomstige klanten en leveran-

ciers 

62% (8%) 

14  Een goede verdeling van de werkzaamheden tussen de verschillende com-

pliance-officers binnen de organisatie 

62% (10%) 

15  Gering draagvlak voor compliance binnen de organisatie 60% (2%) 
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Minder dat 60% vindt dit een issue: 
 

 

16  De financiële kosten van compliance 56% (8%) 

17  Het vinden van een goede persoon om een compliance-vacature in te vullen 56% (18%) 

18  Een goede organisatorische plaatsing van de compliance-afdeling binnen de 

organisatie 

54% (14%) 

19  Het treffen van adequate sancties tegen managers en medewerkers die wet- 

en regelgeving hebben overtreden 

54% (6%) 

20  Onrealistische juridische eisen 52% (2%) 

21  Te weinig middelen als compliance-afdeling om de toebedeelde taken goed 

uit te voeren 

52% (8%) 

22  Tegenstrijdige of onverenigbare juridische eisen 50% (6%) 

23  Een goede afstemming en taakverdeling tussen compliance en de interne 

audit-afdeling 

50% (12%) 

24  Het bepalen van de juiste structuur van de compliance-afdeling binnen de 

organisatie: moet dit gecentreerd of verspreid over meerdere afdelingen of 

landen gebeuren 

48% (8%) 

25  Compliance als onderdeel van beoordeling, beloning en bevordering van 

managers en medewerkers 

42% (2%) 

 

Opvallend is dat veel onderwerpen als ‘issue’ worden bestempeld, dat wil zeggen als 

een actueel vraagstuk in het functioneren van de compliance-officer. Vijf onderwer-

pen worden door meer dan 80% van de respondenten als actueel gezien. Het betreffen 

onderwerpen die niet alleen de “softere” kant van compliance raken, zoals het berei-

ken van bewustwording van het belang van compliance, maar ook de formele positio-

nering (ten opzichte van lijnmanagement en de externe toezichthouders) en de beno-

digde cognitieve vaardigheden (kennis; meten en monitoren). Naast het grote aantal 

genoemde issues valt de grote spreiding van de antwoorden op. Er is geen onderwerp 

dat niet of nauwelijks een issue is. Het onderwerp dat het minst als issue wordt be-

stempeld, wordt toch nog door 42% van de respondenten genoemd (zie 25.). Wat op-

valt, is dat de onderwerpen die als minder actueel door de respondenten worden be-

schouwd veelal te maken hebben met organisatorische kwesties (bijvoorbeeld taak-

verdeling tussen compliance-afdeling en interne audit) en de spanningen in de uitvoe-

ring van werkzaamheden.  

Slechts vier issues worden door tenminste een kwart van de respondenten als zeer ac-

tueel beschouwd. Over het algemeen geldt steeds dat het verschil tussen (enigszins) 

actueel en zeer actueel vrij groot is. 
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4. Wat zijn nieuwe, toekomstige compliance-issues? 

In de onderstaande tabel zijn de percentages respondenten weergegeven die van me-

ning zijn dat het betreffende issue nu niet actueel is maar dat in de toekomst wel zal 

worden. 

Tabel 2: 

Nieuwe, toekomstige issues 

 Issue Percentage dat issue in de 

toekomst wel belangrijk 

gaat vinden 

 

Meer dan 15% vindt dat het in de toekomst wel een issue wordt: 

 

1  Compliance als onderdeel van beoordeling, beloning en bevordering van 

managers en medewerkers 30% 

2  Het vinden van een goede persoon om een compliance-vacature in te vullen 20% 

3  Te weinig middelen als compliance-afdeling om de toebedeelde taken goed 

uit te voeren 18% 

4  Onrealistische juridische eisen  16% 

5  Het verrichten van integriteitcontroles op toekomstige klanten en leveran-

ciers 16% 

6  Een goede afstemming en taakverdeling tussen compliance en de interne 

audit-afdeling 14% 

7  Een goede organisatorische plaatsing van de compliance-afdeling binnen de 

organisatie 14% 

 

Tussen de 10% en 15% vindt dat het in de toekomst wel een issue wordt: 

 

8  Het bepalen van de juiste structuur van de compliance-afdeling binnen de 

organisatie: moet dit gecentreerd of verspreid over meerdere afdelingen of 

landen gebeuren 14% 

9  De financiële kosten van compliance 12% 

10  Het treffen van adequate sancties tegen managers en medewerkers die wet- 

en regelgeving hebben overtreden 12% 

11  Het goed internationaal afstemmen van het compliance-beleid en de invoe-

ring ervan binnen de organisatie 10% 
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Minder dan 10% vindt dat het in de toekomst wel een issue wordt: 

 

12  Loyaliteitsconflicten bij managers en medewerkers tussen commercialiteit 

en compliance 8% 

13  Het goed adviseren over issues en problemen waarvoor managers en me-

dewerkers bij de compliance-officer aankloppen 8% 

14  Tegenstrijdige of onverenigbare juridische eisen 6% 

15  Teveel juridische eisen en vraagstukken waarmee compliance rekening 

moet houden 6% 

16  Een goede dialoog met de externe toezichthouders 6% 

17  Een goede verdeling van de werkzaamheden tussen de verschillende com-

pliance-officers binnen de organisatie 6% 

18  Het creëren en waarborgen van een cultuur waarin er open kan worden ge-

sproken over compliance-vraagstukken 6% 

19  Het doen van onderzoek naar vermeende compliance-incidenten 6% 

20  Meten en monitoren van compliance binnen de organisatie 4% 

21  Aantonen van de meerwaarde van compliance voor de gehele organisatie 4% 

22  Gering draagvlak voor compliance binnen de organisatie 2% 

23  Een goede afstemming en samenwerking van de compliance-office(r) met 

het lijnmanagement (afdelingshoofden, managers, directeuren etc.) 2% 

24  Het op pijl houden van de kennis als compliance-office(r) over nieuwe ex-

terne wet- of regelgeving 2% 

25  Het creëren van compliance-bewustzijn binnen de organisatie 0% 

 

Het is logisch dat de momenteel als actueel beschouwde onderwerpen (tabel 1) rela-

tief gezien ook weinig aan actualiteit in de toekomst kunnen winnen en daarom ook 

onderaan in tabel 2 staan. Evenzeer is logisch dat een aantal issues dat juist onderaan 

in tabel 1 staat, nu bovenaan in tabel 2 staat. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld compli-

ance als onderdeel van beoordeling, beloning en bevordering van managers en mede-

werkers. Momenteel beschouwt slechts 42% dit als issue, terwijl 30% aangeeft dat dit 

in de toekomst wel het geval zal zijn. Enkele onderwerpen die hoog scoren op de 

vraag naar de toekomstige actualiteit hebben betrekking op de groei van de formatie 

en de uitbreiding van de reikwijdte van compliance (verankering van compliance in 

personeelsbeoordeling en uitbreiding van integriteitscontroles naar klanten en leve-

ranciers). Het wijst erop dat compliance-officers een stevigere positie krijgen binnen 

organisaties, hetgeen nieuwe problemen kan oproepen (zoals taakafbakening met in-

terne audit en goede vervulling van vacatures). 
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5. Wat waren compliance-issues? 

Compliance-onderwerpen kunnen niet langer actueel meer zijn, reeds achterhaald zijn 

of zijn opgelost. In Tabel 3 is het percentage respondenten weergegeven dat aangeeft 

dat het desbetreffende issue in het verleden wel heeft gespeeld maar inmiddels niet 

langer meer een echt issue is.  

 

Tabel 3: 

Afgedane issues 

Issue Percentage dat issue in 

het verleden wel belang-

rijk vond 

 

Meer dan 10% vindt dat het in het verleden wel een issue was: 

 

1  Het bepalen van de juiste structuur van de compliance-afdeling binnen de organisa-

tie: moet dit gecentreerd of verspreid over meerdere afdelingen of landen gebeuren 16% 

2  Een goede organisatorische plaatsing van de compliance-afdeling binnen de organi-

satie 14% 

3  Het creëren van compliance-bewustzijn binnen de organisatie 10% 

 

Tussen de 5% en 10% vindt dat het in het verleden wel een issue was: 

 

4  Een goede verdeling van de werkzaamheden tussen de verschillende compliance-

officers binnen de organisatie 8% 

5  Het creëren en waarborgen van een cultuur waarin er open kan worden gesproken over 

compliance-vraagstukken 8% 

6  Het treffen van adequate sancties tegen managers en medewerkers die wet- en regel-

geving hebben overtreden 8% 

7  De financiële kosten van compliance 6% 

8  Tegenstrijdige of onverenigbare juridische eisen 6% 

9  Gering draagvlak voor compliance binnen de organisatie 6% 

10  Aantonen van de meerwaarde van compliance voor de gehele organisatie 6% 

11  Het vinden van een goede persoon om een compliance-vacature in te vullen 6% 

12  Loyaliteitsconflicten bij managers en medewerkers tussen commercialiteit en compli-

ance 6% 

13  Te weinig middelen als compliance-afdeling om de toebedeelde taken goed uit te voe-

ren 6% 

14  Het goed adviseren over issues en problemen waarvoor managers en medewerkers bij 

de compliance-officer aankloppen 6% 
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Minder dan 5% vindt dat het in het verleden wel een issue was: 

 

15  Meten en monitoren van compliance binnen de organisatie 4% 

16  Teveel juridische eisen en vraagstukken waarmee compliance rekening moet houden 4% 

17  Een goede afstemming en samenwerking van de compliance-office(r) met het lijnma-

nagement (afdelingshoofden, managers, directeuren etc.) 4% 

18  Een goede afstemming en taakverdeling tussen compliance en de interne audit-

afdeling 4% 

19  Een goede dialoog met de externe toezichthouders 4% 

20  Compliance als onderdeel van beoordeling, beloning en bevordering van managers en 

medewerkers 4% 

21  Het doen van onderzoek naar vermeende compliance-incidenten 4% 

22  Onrealistische juridische eisen 2% 

23  Het goed internationaal afstemmen van het compliancebeleid en de invoering ervan 

binnen de organisatie 2% 

24  Het verrichten van integriteitcontroles op toekomstige klanten en leveranciers 2% 

25  Het op pijl houden van de kennis als compliance-office(r) over nieuwe externe wet- of 

regelgeving 2% 

 

Uit Tabel 3 blijkt dat relatief weinig van de bevraagde issues eerder actueel waren 

maar dat nu niet meer zijn. Slechts drie onderwerpen zijn volgens tenminste 10% van 

de respondenten geen issue meer. Het betreffen de onderwerpen die echter blijkens de 

tabellen 1 en 2 voor het merendeel van de respondenten actuele issues zijn, of dit naar 

verwachting in de toekomst zullen worden. 
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6. Wat zijn non-issues? 

In Tabel 4 staan de percentages respondenten weergegeven die zeggen dat het betref-

fende vraagstuk een non-issue voor hen is: het was nooit een issue, het is geen issue, 

en het zal nooit een issue worden.  

 

Tabel 4: 

Non-issues 

 Issue Percentage dat het een 

non-issue vindt 

 

Meer dan 15% vindt dit een non-issue: 

 

1  Gering draagvlak voor compliance binnen de organisatie 28% 

2  De financiële kosten van compliance 22% 

3  Onrealistische juridische eisen 20% 

4  Tegenstrijdige of onverenigbare juridische eisen 18% 

5  Het doen van onderzoek naar vermeende compliance-incidenten 18% 

 

Tussen de 10% en 15% vindt dit een non-issue: 

 

6  Een goede organisatorische plaatsing van de compliance-afdeling binnen de 

organisatie 14% 

7  Compliance als onderdeel van beoordeling, beloning en bevordering van ma-

nagers en medewerkers 14% 

8  Het treffen van adequate sancties tegen managers en medewerkers die wet- en 

regelgeving hebben overtreden 14% 

9  Het vinden van een goede persoon om een compliance-vacature in te vullen 12% 

10  Een goede verdeling van de werkzaamheden tussen de verschillende compli-

ance-officers binnen de organisatie 12% 

11  Het creëren en waarborgen van een cultuur waarin er open kan worden ge-

sproken over compliance vraagstukken 12% 

12  Aantonen van de meerwaarde van compliance voor de gehele organisatie 10% 

13  Teveel juridische eisen en vraagstukken waarmee compliance rekening moet 

houden 10% 

14  Een goede afstemming en taakverdeling tussen compliance en de interne au-

dit-afdeling 10% 

15  Loyaliteitsconflicten bij managers en medewerkers tussen commercialiteit en 

compliance 10% 
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Minder dan 10% vindt dit een non-issue: 

 

16  Te weinig middelen als compliance-afdeling om de toebedeelde taken goed 

uit te voeren 8% 

17  Het bepalen van de juiste structuur van de compliance-afdeling binnen de 

organisatie: moet dit gecentreerd of verspreid over meerdere afdelingen of 

landen gebeuren 8% 

18  Meten en monitoren van compliance binnen de organisatie 6% 

19  Een goede dialoog met de externe toezichthouders 6% 

20  Het verrichten van integriteitcontroles op toekomstige klanten en leveranciers 6% 

21  Het goed adviseren over issues en problemen waarvoor managers en mede-

werkers bij de compliance-officer aankloppen 6% 

22  Een goede afstemming en samenwerking van de compliance-office(r) met het 

lijnmanagement (afdelingshoofden, managers, directeuren etc.) 4% 

23  Het goed internationaal afstemmen van het compliancebeleid en de invoering 

ervan binnen de organisatie 4% 

24  Het creëren van compliance-bewustzijn binnen de organisatie 4% 

25  Het op pijl houden van de kennis als compliance-office(r) over nieuwe exter-

ne wet- of regelgeving 2% 

 

Zagen wij in Tabel 1 dat de respondenten veel onderwerpen aanduidden als issues, in 

deze tabel vertoont zich het spiegelbeeld: de respondenten noemen weinig onderwer-

pen non-issues. 
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7. Wat is het aantal issues per bedrijf? 

Per bedrijf kan worden berekend hoeveel onderwerpen door de compliance-officer als 

issues worden beschouwd. Figuur 1 geeft de spreiding aan.  

 

Figuur 1:  

Percentage huidige issues per bedrijf 

 

 
 

Van de 25 ondervraagde issues blijkt dat bedrijven gemiddeld bijna twee derde (65%) 

van deze issues als enigszins tot zeer actueel beschouwt. Er is echter ook één bedrijf 

dat geen van de issues als actueel beschouwt. Tegelijkertijd geeft tien procent van de 

respondenten aan meer dan 90% van de issues als actueel te ervaren.  
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8. Enkele verbanden 

Een van de vragen is waardoor de issues die compliance-officer definiëren worden 

bepaald en of er bepaalde clusters van issues zijn. Vervolgonderzoek zal moeten uit-

wijzen wat deze factoren en samenhang zijn. Een eerste analyse laat bijvoorbeeld al 

wel zien dat: 

• Er geen substantiële verschillen zijn tussen sectoren in de type issues waarmee 

compliance-officers worden geconfronteerd. 

• Hoe langer de compliance-functie bestaat, des te minder issues worden ervaren: 

bijvoorbeeld afdelingen die minder dan een jaar bestaan kennen gemiddeld drie is-

sues meer dan afdelingen die langer dan tien jaar bestaan.  

• Bedrijven en instellingen die in Amerika zaken doen, ervaren over het algemeen 

niet meer of minder issues. 

• Compliance-afdelingen met minder dan drie fte worden verhoudingsgewijs met 

meer issues geconfronteerd dan grotere afdelingen. 

• Wanneer compliance onderdeel is van de juridische afdeling dan worden verhou-

dingsgewijs vaker issues gesignaleerd op het terrein van het meten en monitoren 

van compliance binnen de organisatie en het creëren en waarborgen van een cul-

tuur waarin er open kan worden gesproken over compliance-vraagstukken. 
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9. Achtergrondgegevens 

In dit hoofdstuk worden kort enkele achtergrondgegevens van de respondenten ge-

schetst. Deze gegevens zijn deels gebruikt voor de analyses in het vorige hoofdstuk en 

zullen worden gebruikt voor nader onderzoek naar relaties en dwarsverbanden. Even-

eens laat het zien op welke wijze de compliance-functie onder de beursgenoteerde be-

drijven is ingebed. 

Organisatorische inbedding 

 

Bij de meeste respondenten is de compliance-functie onderdeel van de juridische af-

deling. Bij 19% van de bedrijven is compliance een aparte afdeling. 

 

Tabel 5: 

Organisatorische plaatsing van compliance 

Compliance is een onderdeel van de juridische afdeling 37% 

Er bestaat een aparte compliance-afdeling 19% 

Compliance is bij verschillende stafafdelingen binnen de organisatie ondergebracht en de men-

sen die op het gebied van compliance werken hebben daarnaast nog andere taken 

19% 

Compliance is een onderdeel van de financiële afdeling 12% 

Compliance is een onderdeel van quality control/assurance 7% 

Compliance is bij verschillende stafafdelingen binnen de organisatie ondergebracht maar ie-

dereen houdt zich wel voltijds met compliance bezig 

7% 
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Rapportagelijn 

Bij een meerderheid van de respondenten rapporteert de compliance-officer aan de 

bestuursvoorzitter van de onderneming. In iets meer dan een kwart van de meewer-

kende bedrijven wordt aan de CFO gerapporteerd. 

 

Tabel 6: 

Rapportagelijn compliance afdeling 

Aan de CEO van de onderneming 61% 

Aan de CFO van de onderneming 26% 

Aan het hoofd van de juridische afdeling 7% 

Aan de secretaris van de Raad van Bestuur 4% 

Aan de risico manager 2% 

 

Bestaansduur 

Bij 12% van de respondenten bestaat de compliance-functie maximaal een jaar. Bij 

44% bestaat de compliance-functie tenminste 6 jaar. 

 

Tabel 7: 

Bestaansduur compliance-functie 

1 jaar of jonger 12 % 

2 of 3 jaar 17 % 

4 of 5 jaar 27 % 

Tussen de 6 en 10 jaar 15 % 

10 jaar of langer  29 % 
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Bezetting 

38% van de respondenten geeft aan dat het aantal FTE op het gebied van compliance 

1 of minder is. 33% van de respondenten geeft aan dat de compliance-functie tenmin-

ste 5 FTE telt. 

 

Tabel 8: 

Aantal FTE dat de organisatie aan compliance besteedt 

 1 of minder FTE 38 % 

 Tussen de 1 en de 5 FTE 29 % 

 Tussen de 5 en de 15 FTE 24 % 

 Rond de 50 FTE 7 % 

 Meer dan 150 FTE 2 % 
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Over de onderzoekers 

 

Niki den Nieuwenboer is als onderzoekster verbonden aan de Erasmus Universi-

teit. Zij doet wetenschappelijk onderzoek naar regelnavolging en regeldoorbreking 

binnen organisaties. Eind 2008 promoveerde zijn op een proefschrift naar waarom 

juist goede medewerkers slechte dingen doen. Niki doceert in vakken als bedrijfs-

ethiek, integriteit en compliance evenals psychologische en sociologische theorie-

en van leiderschap. Niki is lid van het Erasmus Instituut voor Toezicht & Compli-

ance. Voordat zij haar wetenschappelijke loopbaan begon was zij werkzaam als 

consultant in de bedrijfsethiek bij KPMG Forensic in België.  

 

Henk van de Bunt is als hoogleraar Criminologie verbonden aan de Erasmus Uni-

versiteit. Hij doet onderzoek naar de strafrechtelijke handhaving van organisatie-

criminaliteit en is teven geïnteresseerd in de bestudering van georganiseerde mis-

daad en de wijze waarop deze vorm van criminaliteit wordt bestreden. In 2007 

schreef hij met Edward Kleemans het boek ‘Georganiseerde Criminaliteit in Ne-

derland’. Henk is voorzitter van het Erasmus Instituut voor Toezicht & Complian-

ce. 

  

Muel Kaptein is als hoogleraar Bedrijfsethiek en Integriteitmanagement verbon-

den aan de Erasmus Universiteit. Hij doet onder meer wetenschappelijk onderzoek 

naar het meten en managen van compliance binnen bedrijven en instellingen. Mu-

el doceert in vakken als bedrijfsethiek, leiderschap en governance. Hij zit in het 

bestuur van het Erasmus Instituut voor Toezicht & Compliance. Daarnaast is hij 

directeur van KPMG Forensic & Integrity. Twee recente boeken van Muel zijn 

‘The Six Principles for Managing with Integrity’ (Articulate Press, 2005) en ‘The 

Living Code’ (Greenleaf, 2008). 

 

Hester van Eeren is als onderzoekster verbonden aan het Erasmus Instituut voor 

Toezicht & Compliance. Hester studeert daarnaast criminologie.  

 



Het aantal bedrijven en instellingen met een of meerdere compliance-officers
is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Tegelijkertijd is er weinig
bekend over het reilen en zeilen van deze compliance-officers. Wie zijn ze,
wat doen ze, wat bereiken ze?

Deze publicatie beschrijft de resultaten van een onderzoek onder vijftig
complianceofficers van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen naar
hun issues. Wat zijn hun actuele issues, wat zijn afgedane issues en wat zijn
toekomstige issues?

De drie meest actuele issues zijn het op pijl houden van de eigen kennis over
nieuwe externe wet- of regelgeving, een goede afstemming en samenwerking
verkrijgen met het lijnmanagement, en het creëren van compliance-bewustzijn
binnen de organisatie. Het meest genoemde toekomstige issue is het
inbedden van compliance in de beoordeling, beloning en bevordering van
managers en medewerkers.
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