
Event Partnerships

Tickets

Stand

Promotie

Promotie

Verslag

Stand t i jdens het Behavioral  Risk Congres.

Gratis entreetickets,  ter waarde van € 345,-  per stuk 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).

Lunchworkshop van 60 minuten onder leiding van een van 
onze moderatoren.

Redactioneel  verslag op onze website.

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.

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

Gold Silver
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€ 4.950,- ex. BTW € 1.950,- ex. BTW 

Thema:

“Innovatief Toezicht & Tools”

Kwaliteit van de presentaties

Presentatievaardigheden van de sprekers

Organisatie van het Behavioral Risk Congres

Behavioral Risk Congres Locatie

Culinaire verzorging tijdens ons Congres

    

    

    

    

    
>545 

Bezoekers

93% 
Goed t/m uitstekend

Aanwezig

Tevredenheid 86%
beveelt het Congres 
bij een collega aan 

Evaluatie Behavioral Risk Congressen 2016, 2017,2018 en 2019

Impressie 2019

Event Partnership

Enkele sprekers 2020
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 f inanciële sector, 

corporates en de overheidssector. 

U bent als Event Partner op de dag zel f  z ichtbaar als organisat ie 

/  onderneming maar ook daarvoor in aanloop naar het Congres en 

daarna.

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

voor networking.Er is voldoende gelegenheid om te netwerken met 

inachtneming van de geldende maatregelen rond COVID-19.

De congreslocat ie,  Pathé Utrecht Leidsche Ri jn voldoet wat betref t 

vent i lat ie en recirculat ie ruimschoots aan de r icht l i jnen vanui t 

bouwbeslui t ,  ARBO en de meest recente adviezen van het RIVM. In 

de zaal  en in de foyers v indt  automat ische gestuurde luchtverversing 

plaats op basis van ingestelde CO2-waardes.

WWW.BEHAVIORALRISKCONGRES.NL

20
20

Congresboekje
Wilt  u een van onze congresboekjes ontvangen als 

voorbeeld dan kunt u di t  aanvragen bi j :

Drs. Michel Klompmaker
Congresvoorzitter

klompmaker@riskcompliance.nl

CONTACT ADRES:  Wisselweg 33 - NL-1314 CB  ALMERE

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

Femke de Vries 
Gespreksleider 

Grote Professorendebat

Muel Kaptein
Gespreksleider 

Grote Professorendebat

Henriëtte Prast

Petra de Weerd

Leen Paape

Patrick de Neef

 

Dinsdag 1 december 2020  - PATHE, Utrecht Leidsche Rijn

Kim Raaijmakers
Dagvoorzitter

Berl i jnplein 100 -  3541CM Utrecht

Waarom organiseren we dit  Congres?

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

Plat form Europe en wordt nu voor het v i j fde opeenvolgende jaar 

georganiseerd,  d i t  jaar in Pathé Utrecht Leidsche Ri jn te Utrecht.   Het 

Lustrum Behavioral  Risk Congres staat in het teken van innovat ief 

toezicht  en welke moderne tools daarbi j  gebruikt  kunnen worden.

We starten met twee lunchworkshops en daarna, vanaf 13.15 uur z i jn 

al le presentat ies plenair.  Voor de pauze zul len de experts vanui t  de 

prakt i jk  aan het woord komen. Na de pauze zal  voor het eerst  het  Grote 

Professorendebat plaatsvinden met 5 vooraanstaande professoren.


