Vernieuwde E-learning
Creëer bewustwording bij uw medewerkers

Wanneer u een compliancebeleid heeft vastgesteld, is het zaak dit te verankeren
binnen uw organisatie. Dit doet u door uw medewerkers goed te informeren en
te trainen. Bij non-compliance kan uw organisatie immers te maken krijgen met
(collectieve) schadeclaims of hoge boetes indien de wet wordt overtreden.
Behalve de financiële gevolgen heeft dit ook effect op uw zorgvuldig opgebouwde
reputatie. Het belang van adequate training voor medewerkers wordt daarom
steeds groter.

E-learning
E-learning is een effectieve manier om uw medewerkers te trainen, vooral wanneer u het
inzet als sluitstuk van een implementatietraject of periodiek bij de uitvoering van een intern
opleidingsprogramma. Omdat organisaties heel verschillend kunnen zijn qua risicoprofiel,
beleid en procedures, kunt u een e-learning ook op maat laten maken.
Met de e-learning van Aon kunt u rekenen op:
• One stop shop: deskundige adviseurs op elk gebied;
• Content gemaakt met hulp van onderwijskundigen;
• Meerdere opties naar wens:
- Op maat gemaakte e-learning qua inhoud en in uw eigen huisstijl
- Koppeling van e-learning aan eigen LMS;
- Aanvullende workshops, filmpjes, zelftests en verschillende vormen van gamification.

Certificaat
Het is belangrijk om vast te stellen of uw medewerkers de inhoud van uw compliancebeleid
hebben begrepen en in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen. U kunt daarom als afsluiting
van de e-learning een verplichte toets afnemen. Bij een succesvolle afronding kunnen
medewerkers een op naam gesteld certificaat downloaden.

Advies van ervaren consultants
Onze consultants hebben jarenlange ervaring in het werkveld van compliance. Daarnaast
beschikken zij over meerzijdige werkervaring binnen diverse sectoren. U kunt hierdoor rekenen
op pragmatische ondersteuning en een breed beeld op de mogelijke risico’s binnen uw
organisatie.
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Op verzoek verzorgen wij vrijblijvend een demonstratie van
de Elearning en de diverse mogelijkheden.

Wij helpen u
graag succesvol
te ondernemen
Neem contact op met:
Mr. Saida Nhass CIPP/E
Practice lead compliance consulting
06 204 236 91
saida.nhass@aon.nl

Over Aon Global Risk Consulting
Binnen Aon Global Risk Consulting
in Nederland werken ruim vijftig
consultants die zich op dagelijkse
basis voor hun klanten bezighouden
met risicomanagement in de breedste
zin van het woord. Deze consultants
zijn verbonden aan acht practices waaronder risicomanagement, BCM,
crisismanagement, crisiscommunicatie
en compliance. Aon Global Risk
Consulting biedt u in multidisciplinaire
teams een breed palet aan dienstverlening, waardoor altijd aan uw
integrale behoefte kan worden voldaan.

