Workshop Ethiek
Klaar voor MiFID II
Als beleggingsprofessional doe je jouw
werk natuurlijk met de beste intenties.
Maar soms is het in de praktijk moeilijk
te bepalen wat ‘het beste’ precies is. De
workshop Ethiek biedt handvatten die
je helpen om te gaan met ethische en
morele dilemma’s in de beleggingswereld.

Kennis opdoen van ethische
principes;
Ethische dilemma’s leren herkennen;
en
Effectief leren omgaan met deze
dilemma’s.

Tijdens de interactieve workshop staan
cases en eigen dilemma’s centraal. Je
leert je bewust te zijn van ethische
‘biases’ en op een verantwoorde manier
om te gaan met ethische vraagstukken.
De workshop ethiek sluit aan bij de
standaarden van de CFA Institute Code
of Ethics and Standards of Professional
Conduct. Na afronding ontvang je een
certificaat en voldoe je aan de eisen die
de ‘ESMA-richtsnoeren kennis en
bekwaamheid’ stellen aan ethiek.
Doelgroep
De Ethiek workshop is bedoeld voor
medewerkers van financiële
instellingen die klanten informeren of
adviseren over beleggingen of
beleggingsdienstverlening.
Doelstelling
Bewust worden van ethische
‘biases’;

Vorm
Voorbereidende e-learning op basis
van de ‘CFA Code of Ethics';
Interactieve workshop in kleine
groepen van 9-16 deelnemers, onder
leiding van Rik Albrecht, waarin
cases en eigen dilemma’s centraal
staan;
Certificaat van deelname;
Engels- of Nederlandstalig;
Open inschrijving en in-company
maatwerk mogelijk.
Duur
E-learning: 1 uur
Workshop: 3 uur
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Workshop Ethiek
In-company maatwerk
De workshop Ethiek is ook in-company
te volgen, bijvoorbeeld met een heel
team of afdeling tegelijk. We passen de
workshop graag aan op de organisatie,
zodat de inhoud aansluit op de
dilemma’s die bij jullie spelen. Voor
meer informatie over maatwerk
mogelijkheden kun je contact met ons
opnemen.
Locatie
De workshop wordt gegeven in onze
lesruimte in Amsterdam. Mocht het
vanwege coronamaatregelen niet
mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te
komen, dan vindt de workshop online
via Teams plaats.

Kosten
De kosten per deelnemer zijn €345,inclusief BTW.
Meer informatie
Meer informatie over de workshop en
geplande data vind je in de
cursusomschrijving op onze website.
Heb je een vraag over de workshop
Ethiek, of wil je je aanmelden? Neem
dan contact met ons op.

Wat zeggen onze cursisten?
''De opzet van de workshop was goed. De docent was
deskundig en een goede prater en gastheer. Tijdens de
workshop was er veel ruimte voor interactie en het
bespreken van de verschillende cases. Ik vond het een
leerzame dag!''
''Ik heb de workshop samen met een groep collega’s gevolgd. Vanwege de
coronamaatregelen was het niet mogelijk om live bij elkaar te komen en moest de
bijeenkomst via Teams plaatsvinden. Gelukkig leende de workshop zich hier prima
voor en hebben we – ook op afstand – veel van elkaar kunnen leren.''
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