
Event Partnerships

Tickets

Stand

Promotie

Verslag

Congres

Stand t i jdens het Behavioral  Risk Congres.

Gratis entree t ickets,  ter waarde van € 245,-  per kaart voor eigen 
gebruik en /  of  voor uw relat ies.

€ 50,-  kort ing op extra toegangskaarten d.m.v.  genummerde vouchers

Ful l  color advertentie in ons congresboekje (formaat A5).

Een exclusieve tafel  t i jdens het networking diner

Redactioneel  verslag op onze website met foto’s.

RiskComplianceTV opname met branding van uw organisatie 
gedurende maximaal 4 minuten. Het interview wordt geplaatst  op 
r iskcompliance.nl  en mag ook door u vri j  worden verspreid.

*Voor Si lver en Bronze Event Partners kunnen we RiskComplianceTV 

inschakelen tegen een meerpri js  van 1.895 euro,  exclusief  btw.

Profile Company Profi le (maximaal 150 woorden),  uw adres en logo 
vermeld in ons congresboekje en op onze website.

Brochure en/of gadget in de goodie bag.

Gold Silver Bronze
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€ 4.950,- ex. BTW € 2.950,- ex. BTW € 950,- ex. BTW 

* *

Thema:

Gedrag en strategie in de 21ste eeuw 

Kwaliteit van de presentaties

Presentatievaardigheden van de sprekers

Organisatie van het Behavioral Risk Congres

Locatie, Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn

Culinaire verzorging tijdens ons Congres

    

    

    

    

    
170 

Bezoekers

91% 
Goed t/m uitstekend

Aanwezig

Tevredenheid 85%
beveelt het Congres 
bij een collega aan 

Evaluatie Behavioral Risk Congres, 6 december 2016

Impressie 2016

Event Partnership 2016

Partners 2016

Voordelen Partnership Behavioral Risk Congres

Als Event Partner van het Behavioral  Risk Congres bent u ui tstekend 

geposi t ioneerd bi j  veel  besl issers en inf luencers ui t  de ui t  de 

f inanciële sector,  corporates en de overheidssector.  Op de dag 

zel f  bent u goed zichtbaar als organisat ie /  onderneming maar ook 

daarvoor in aanloop naar het Congres en daarna. 

Behavioral  Risk Congres is bi j  u i tstek interact ief  en er is veel  ru imte 

voor networking. Het Behavioral  Risk Congres zal  onder le id ing van 

dagvoorzi t ter  Anne-Maart je Oud en Content Director Simone Heidema. 

Het Congres wordt afgesloten met een networking diner.  

WWW.BEHAVIORALRISKCONGRES.NL

20
17

Congresboekje
Wilt  u het congresboekje van 2016 ontvangen als 

voorbeeld dan kunt u di t  aanvragen bi j :

Drs. Michel Klompmaker
Congresvoorzitter 

+31 (0) 6 81 51 42 05

klompmaker@riskcompliance.nl

CONTACT ADRES:  Wisselweg 33 - NL-1314 CB  ALMERE

BEHAVIORAL RISK CONGRES IS EEN INITIATIEF VAN: 
Risk & Compliance Platform Europe

KENNISPARTNER VAN HET BEHAVIORAL RISK CONGRES:
CPI Risk Finance Governance

Dagvoorzitter 
Anne-Maartje Oud 

kennispartner

Content Director
Simone HeidemaContent Director

Simone Heidema

Behavioral Risk Congres
Dinsdag 28 november 2017

 Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Waarom organiseren we dit  Congres?

Het Behavioral  Risk Congres is een in i t iat ief  van het Risk & Compl iance 

Plat form Europe. Vor ig jaar bi j  de eerste edi t ie van het Congres op 6 

december mochten we meer dan 150 bezoekers verwelkomen. Waarom 

di t  Behavioral  Risk Congres? Uit  onderzoek bl i jk t  dat  a ls binnen 

organisat ies (zowel bi j  f inancials als ook bi j  corporates) er meer 

aandacht vanui t  de top besteed wordt aan goed gedrag en cul tuur er 

aanzienl i jk  minder issues spelen rond r is ico en compl iance en dat het 

bedr i j fsresul taat  a ls gevolg daarvan toeneemt. 

Dat k l inkt  natuur l i jk  mooi,  maar bl i j f t  enigszins vaag. We gaan trachten 

dat concreet te maken op dinsdag 28 november onder le id ing van Anne-

Maart je Oud als dagvoorzi t ter  met behulp van onze kennispartner CPI 

t i jdens di t  Congres. Het thema is “Gedrag en strategie in de 21 ste 

eeuw.”  

Het Congres begint  om 15.45 uur en wordt afgesloten met een 

networking diner met keynote spreker. 


