
 
Integriteitsrisico’s: inzicht, analyse en handvatten  
 

Welke aanbieder verzorgt de opleiding?  

KPMG 

 

Het integriteitssysteem van een organisatie moet het onder andere moeilijk maken dat er 

schendingen begaan worden. Dit wordt de preventieve cyclus genoemd. Door regelmatig 

risicoanalyses uit te voeren, breng je de werkelijke gang van zaken op de werkvloer in beeld en 

daarmee de risico’s waar medewerkers dagelijks mee te maken hebben. Daarnaast worden 

algemene factoren die de integriteitsrisico’s vergroten duidelijk. Op basis van die risicoanalyse kan 

bovendien de inrichting van processen en controles worden verbeterd. 

 

Wat leer je  

Onderwerpen die aan bod kunnen komen in de training risicoanalyse integriteit zijn: 

• typen integriteitsrisico’s 

• risicomonitoring 

• risicobeheersing 

• risico-identificatie 

• inschatten van risico’s 

• prioritering van risico’s 

 

De training wordt op de behoefte en vragen van de deelnemende organisaties afgestemd. De 

training is daarmee maatwerk. 

 

Deze training is online. 

 

Voor wie is het  

Medewerkers die (gaan) werken als integriteitsfunctionaris en medewerkers die vanuit hun rol of 

functie verantwoordelijk zijn voor het monitoren van integriteitsrisico’s.  

 

Resultaat  

Deelnemers aan de training zullen na afloop: 

• Beter inzicht hebben in mogelijke integriteitsrisico’s; 

• Meer kennis hebben over methoden/methodieken om integriteitsrisico-analyses uit te kunnen 

voeren; 

• Beschikken over concrete tips en handvatten voor het inventariseren, prioriteren en monitoren 

van integriteitsrisico’s. 

 

Praktisch 

Duur van de training:  een dag (deze training is online) 

Prijs per deelnemer:  € 245,- Over deze training hoeft geen btw te worden betaald. 

Minimum aantal deelnemers:  10 

Maximum aantal deelnemers:  12 

 

Annuleringsvoorwaarden 

https://www.goededoelennederland.nl/kennis-diensten/inkoop/integriteit/kpmg
https://www.goededoelennederland.nl/kennis-diensten/inkoop/integriteit/kpmg


Let op: bij annulering vanaf twee weken vóór de training ben je 50% van de kosten verschuldigd en 

bij annulering vanaf één week vóór de training ben je 100% van de kosten verschuldigd. Je kunt je 

wel laten vervangen door een collega. Bij aanmelding ga je automatisch akkoord met deze 

annuleringsvoorwaarden. Goede Doelen Nederland & Partos behouden zich het recht voor de 

training te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. 

 

Kan de training ook in het Engels gegeven worden?  

Ja 

 

Aanmelden 
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de agendapagina van deze training op de website van 
Goede Doelen Nederland.  
 

Contactpersoon leverancier  

Eric Bernaert, Senior Manager, Forensic 

bernaert.eric@kpmg.nl 

 

Contactgegevens Goede Doelen Nederland en Partos 

Jojanneke Brinkman, inkoop, brinkman@goededoelennederland.nl   

Anjelène van Vliet, beleidsmedewerker, vanvliet@goededoelennederland.nl 

Anne-Marie Heemskerk, Manager Knowledge, Effectiveness and Innovation, amh@partos.nl  
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