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Introduction
• Partner and cofounder KPMG Integrity & Compliance in 1996

• Professor Business Ethics, Compliance & Integrity, RSM 
Erasmus University Rotterdam (since 1991)
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Today and tomorrow
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1. CCB is important (for compliance and business success).
2. CCB can be managed and improved (although complex, 

continuous and tailored).
3. CCB can be assessed (and even audited), by using multiple 

methods.
4. Management should be role models in CCB.
5. Management is responsible for CoB, while second and third 

line have important role in supporting and assessing CCB.

What do we know?
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Has the compliance 
culture of banks 

improved?
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The compliance culture of a bank

ENFORCEMENT 

COMFORT TO
REPORT

OPENNESS TO
DISCUSS

DILEMMAS
TRANSPARENCY

ENABLING
ENVIRONMENT

SUPPORT OF
EMPLOYEES

ROLE MODELLING

CLARITY
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• Scientifically validated survey (PhD)
• 6 to 10 items per dimension
• Survey among (sample of) employees of organization
• Hosted by KPMG
• Widely used by organizations
• Widely used by academics
• Benchmark and database 
• 2007-2009 versus 2017-2019

Measurement
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