Docenten CACM
De 5-daagse Certified Anti-Corruption Manager® (CACM) training wordt gegeven
door The AACI (The American Anti-Corruption Institute) geautoriseerde trainers. Uw
zeer ervaren trainers zijn:

Joop Remmé Ph.D
Joop Remmé is Lead Expert European Countries van The American
Anti-Corruption Institute (The AACI). Joop doceert aan verschillende
internationale universiteiten (zo is hij assistent-professor Strategy aan
Nyenrode Business University) in de vakken business ethiek/corporate
social responsibility (CSR), cultuur, duurzaamheid en leiderschap. Als
consultant heeft hij op het vlak van ethiek en management development
gewerkt bij bedrijven als Unilever, Shell en ABN AMRO.

Geert Vermeulen MBA
Geert Vermeulen is een ervaren compliance professional,
gespecialiseerd in het opzetten en verbeteren van compliance- en
integriteitsprogramma's in het algemeen en anti-corruptie programma's
in het bijzonder. Geert is de CEO van Ethics & Compliance
Management & Consulting (ECMC). ECMC is actief op het gebied van
compliance training, advisering en interim compliance management.
Voordat hij ECMC oprichtte was hij de Chief Compliance Officer van
Aon EMEA, het Global Head of Compliance van Damco en Directeur
van het Nederlands Compliance Instituut. Geert is voorzitter van de
Kennistafel Financial Economic Crime van de Vereniging van
Compliance Officers en schrijft en spreekt regelmatig over ethiek en
compliance.
Liesbeth Feikema Ph.D
Liesbeth Feikema is directeur van Heyokaha Consult, een
adviesbureau dat ondersteuning biedt ten aanzien van het bevorderen
en verbeteren van zowel institutionele, professionele als persoonlijke
integriteit. Tevens is zij als onderzoeker verbonden aan het Ethics
Institute van de Universiteit Utrecht. Liesbeth is gepromoveerd bij
Filosofie en Rechtsgeleerdheid op een proefschrift over corruptie en
belangenverstrengeling. Liesbeth is vanuit haar praktijk breed
internationaal georiënteerd en heeft ervaring in zowel de publieke als
de private sector. Ze is in staat complexe en theoretische onderwerpen
te vertalen naar een praktisch niveau en beleid en andersom.
Daarnaast is ze opgeleid als mediator en werkt als onderzoeker,
procesbegeleider, coach en trainer.

