Grant Thornton Academy
voor de advocatuur
Overzicht cursusaanbod op het gebied van Insolventie, Corporate Finance,
Due Diligence, Forensic Investigation en Accountancy.
Dit leaflet bevat een overzicht van het
cursusaanbod van Grant Thornton voor
advocaten(kantoren), de docenten die deze
cursussen geven en het aantal te behalen POpunten. De cursussen worden in beginsel
incompany georganiseerd.
Het is de visie van Grant Thornton
dat door het geven van cursussen aan
advocaten(kantoren), vanuit kennisgebieden
die aanvullend zijn aan de juridische
dienstverlening van de advocatuur, over en
weer een kennisuitwisseling ontstaat die in
het voordeel is van de cliënt. Daarom past het
geven van cursussen in de strategie van Grant
Thornton, die is gericht op een combinatie
van zakelijk resultaat en tevredenheid in de
door ons bestreken marktsegmenten.
Neem contact op met Peter Schimmel of
Erik van Zadelhof voor het bespreken van uw
wensen of het organiseren van één of meer
cursussen.

Cursusaanbod
Grant Thornton Academy
Onderwerp

Cursus
1.

Insolventie

2.

3.

4.

Corporate
finance

5.

6.

7.

8.

Due
Diligence

9.

Docent

PO-punten

Insolventie en fiscaliteit
a) Fiscale eenheid Vpb en OB
b) Art. 29 lid 1 en 2 Wet OB
c) Claim fiscus op crediteurenpositie
d) Verrekeningsmogelijkheden

Dick
Alblas

4

Restructuring
a) Rol accountant
b) Arbeidsrechtelijke problematiek
c) Cashflow planning

Dick
Alblas

4

Grote faillissementen: lessons learned
a) (on)mogelijkheden e-Discovery
b) Data in the cloud
c) Crisismanagement
d) Samenwerking curatoren

Mark
Hoekstra
&
Peter
Schimmel

4

Ondernemingswaardering voor advocaten
a) Waarderingsmethoden
b) Aandelenwaarde vs.
ondernemingswaarde
c) Waarde vs. prijs

Peter den
Hertog

4

Aandeelhoudersovereenkomsten
a) Waarderingsregels al vastleggen?
b) Discount voor minderheidsbelang
c) Aanbiedingsplicht
d) Uitbetaling in termijnen

Peter den
Hertog

4

Schadeberekening voor advocaten
a) Schadebegrippen
b) Schadebeperkingsplicht
c) Gederfde winst
d) Materiele en immateriële schade

Peter den
Hertog
&
Dick
Alblas

4

Peter den
Hertog
&
Wilfred van
der Lee

4

Financiële, fiscale en pensioen due diligence
a) Due diligence process
b) Relatie legal due diligence
c) Inhoudelijke verdieping
d) Koopprijs, -overeenkomst, garanties

Wilfred van
der Lee

4

Vendor due diligence
a) Verkoopklaar maken onderneming
b) Vendor assistance vs. VDD
c) Samenwerking accountant/jurist
d) Conflicterende belangen

Wilfred van
der Lee

4

Valkuilen bij een overname
a) Pre-transactie traject
b) Waardering
c) Letter of intent
d) Dataroom
e) Due diligence
f)
Onderhandeling en garanties
g) Escrow/garanties
h) Integratie, synergie

Onderwerp

Forensic
investigation

Cursus

PO-punten

10. Corruptieonderzoek aangestuurd door
advocaten
a) Verschoningsrecht
b) Aanwezigheid advocaat interviews
c) Derdenonderzoek
d) Meldplicht

Peter
Schimmel

4

11. Goed forensisch onderzoek
a) Formuleren van de opdracht
b) Fasering
c) Evaluatie versus analyse
d) Rapportage

Peter
Schimmel

4

Ludo
Block

2

13. Forensic technology & forensic accounting

Mark
Hoekstra

2

14. E-discovery
a) E-Discovery vs. IT Forensics
b) E-Discovery process

Mark
Hoekstra

2

Dick
Alblas

4

12. Corporate intelligence/analysis
a) Beyond Google: the Deep Web
b) Asset tracing
c) Social media research

Accountancy

Docent

15. Jaarrekening lezen voor advocaten
a) Grondslagen van boekhouden
b) Lezen balans/resultatenrekening
c) Kengetallen
d) Eenvoudige analysetechniek

Onze docenten

Onze docenten beschikken over ruime praktijkervaring in de door hen bestreken
vakgebieden en zijn als partner of director verbonden aan Grant Thornton. Zij zijn lid
van verschillende specialisatieverenigingen. Ieder van hen geniet een reputatie als
vooraanstaand vertegenwoordiger van het vakgebied, in de eerste plaats als adviseur
dan wel onderzoeker in de adviespraktijk, maar daarnaast ook als docent.

Dick Alblas

Jurist en accountant, gespecialiseerd in financieel en juridisch relevant
feitenonderzoek op het gebied van insolventie, bedrijfsschade en fraude.
Hij treedt regelmatig op als gerechtelijk deskundige in zijn vakgebied.

Peter den Hertog

Registeraccountant en gecertificeerd deskundige op het gebied van
ondernemingswaardering (Register Valuator). Hij treedt regelmatig op als
waarderingsdeskundige in juridische geschillen en begeleidt internationale
fusie- en overnametrajecten.

Wilfred van der Lee

Registeraccountant, gespecialiseerd in financiële (vendor) due diligence en
operationele business reviews voor bedrijven, investeerders en schuldeisers.

Peter Schimmel

Econoom, registeraccountant en Certified Fraud Examiner (ACFE)
gespecialiseerd in waarheidsvinding ten behoeve van geschilbeslechting
door middel van forensische accountancy. Docent CPO, EESA en Governance
University.
Mark Hoekstra

Gecertificeerd forensisch IT-specialist. Mark heeft met name onderzoekservaring
op gebieden als, dispute/litigation onderzoek, faillissementsonderzoek, complexe
forensische IT/e-discovery onderzoeken en (inter)nationaal fraudeonderzoek. Tevens
is hij gastdocent bij diverse buitenlandse universiteiten en als gerechtelijk deskundige
geregistreerd.

Ludo Block

Bestuurskundige, gespecialiseerd in internationale onderzoeken en
intelligence, Certified Fraud Examiner (CFE).

Contact
Peter Schimmel
T +31 (0) 88 676 9417
E peter.schimmel@nl.gt.com
Erik van Zadelhof
Relatiemanager
T +31 (0) 88 676 9013
E erik.van.zadelhof@nl.gt.com
www.gt.nl
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