
Onze training “Fraude en de Accountant in Business – Basis” is de invulling 
van het door de NBA verplicht gestelde onderwerp voor 2019. Daarbij 
sluiten we volledig aan bij het curriculum zoals de NBA dat voor ogen had, 
met één “twist”. Deze training, een samenwerking tussen Next Level 
Academy en PLUC! bevat namelijk het onderdeel leugendetectie, oftewel 
hoe weet u of iemand de waarheid spreekt of niet. Hierdoor ontstaat een 
training die net even anders is dan andere trainingen in de markt. En het 
onderdeel leugendetectie is ook zeer goed te gebruiken wanneer u niet 
met (vermoedens van) fraude bezig bent!

*

Fraude en de Accountant  
in Business – Basis

Maandag 27 mei 2019 Mooirivier, Dalfsen 

Dinsdag 25 juni 2019 Kasteel Maurick, Vught

Donderdag 27 juni 2019 HFSLG (de Hoefslag), Bosch en Duin 

Vrijdag 27 september 2019 Van Nelle Fabriek, Rotterdam 

Dinsdag 29 oktober 2019 Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem 

Woensdag 6 november 2019 HFSLG (de Hoefslag), Bosch en Duin 

Register  
Controllers kunnen 

deze training 
gebruiken voor  

hun invulling van 
‘professionele  

ethiek’

 * 6 PE-uren gestructureerd en 1 ongestructureerd.

Next Level Academy BV
Jan Vrijmanstraat 293,  
1087 MN Amsterdam
T: 020-6721371  
E: info@nlacademy.nl

www.nlacademy.nl



Onze basistraining legt een koppeling tussen de harde kant en de zachte kant van 
fraude. Daarmee krijgt u een mooi extra onderdeel aangeboden dat breed inzetbaar is 
in uw dagelijkse werkzaamheden. In de training gaan we in een hoog tempo, met veel 
voorbeelden en met veel oefeningen, actief aan de slag met het thema fraude. 

Hou rekening met een intensieve dag vol eyeopeners en 
concrete handvatten. En, zoals u van ons mag verwachten, 
wordt de training gehouden op een prima locatie en is 
top verzorgd. De training wordt bovendien “filevrij” 
georganiseerd met een start om 11.00 en een einde 
om 18.00 uur.

Deelname aan deze training levert 7 PE uren op. 
Daarvan zijn 6 PE uren “gestructureerd” en is 1 PE uur 
“ongestructureerd”. Die is gekoppeld aan de 
zelfwerkzaamheid en kunt u zelf opvoeren bij het 
registreren van de training.

In afwijking van het standaardcurriculum van de NBA, 
hebben wij bovendien besloten om de groepen niet groter 
te maken dan 14 deelnemers. Hierdoor ontstaat een 

compactere groep met meer ruimte voor interactie en een 
betere leerervaring.

Wat leert u tijdens deze training?
• Hoe u frauderisicofactoren inventariseert en daar 

op acteert
• Welke ondersteuning regelgeving en gedragscodes u 

bieden om met mogelijke fraude om te gaan
• Hoe fraude ontstaat
• Hoe u herkent of iemand de waarheid spreekt

Voor wie is deze training bestemd?
De training “Fraude en de Accountant in Business” is in 2019 
een verplicht onderwerp voor de Accountant in Business. 
Register Controllers kunnen deze training bovendien 
gebruiken voor hun invulling van “professionele ethiek”.

Sprekers

Fraude en de Accountant  
in Business – Basis

Dick de Groot 
Dick de Groot is adviseur en 
procesbegeleider. Hij heeft als be-
drijfseconoom en registercontroller 
langdurige financiële ervaring in 
allerlei leidinggevende en 
management functies in profit, 
non-profit en not-for-profit organi-
saties. Dick is expert in het maken 
van strategische plannen en 
businesscases en heeft ruime en 
brede ervaring in het begeleiden 
van zorginstellingen naar verzakelij-
king en meer ondernemerschap.

Gert van Beek 
Gert is een ervaren trainer en 
bedrijfsrechercheur. Hij begon zijn 
carrière bij de politie en werkte 
daarna voor verschillende organisa-
ties op het gebied van bedrijfsre-
cherche en forensisch onderzoek. 
Gert is een absolute specialist op 
onderzoeken die te maken hebben 
met fraude en hij is als geen ander 
in staat over te brengen wat je kunt 
doen om frauderisicofactoren te 
onderkennen en de benodigde 
actie te ondernemen. 

www.nlacademy.nl



Deelnemers
Het aantal deelnemers aan deze training is beperkt tot 
14 deelnemers.

Hand-out
U ontvangt een hand-out met het gepresenteerde 
materiaal.

Algemene voorwaarden
Op deelname aan deze training zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op onze 
website: www.nlacademy.nl

Annuleren
Als u onverhoopt bent verhinderd, dan kunt u zich koste loos 
door een collega laten vervangen. U kunt ook de datum 
van deelname wijzigen indien dit vijf werkdagen voor 
aanvang wordt doorgegeven. Binnen vijf werkdagen 
voor aanvang bent u 25% van het factuurbedrag 
verschuldigd. Annuleren kan tot 30 dagen voor aanvang 
van de oorspronkelijke datum van deelname onder 
berekening van 100 euro administratiekosten.

Investering
De kosten voor deelname bedragen € 595 per persoon 
exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief de hand-out, lunch, 
koffie, thee, fris en de borrel na afloop. 

Inschrijven
Vul het inschrijfformulier uit deze brochure volledig in 
en stuur een scan van het formulier ondertekend naar: 
info@nlacademy.nl  

Per omgaande ontvangt u een bevestiging. De factuur 
inzake uw deelname wordt enkele weken voorafgaand aan 
de training door PLUC! verzonden.

PE Punten
Deelname aan deze training levert 7 PE uren op. 
Daarvan zijn 6 PE uren “gestructureerd” en is 1 PE uur 
“ongestructureerd”. Die is gekoppeld aan de 
zelfwerkzaamheid en kunt u zelf opvoeren bij het 
registreren van de training.

Incompany 
Het is ook mogelijk om deze training op incompany 
basis te laten verzorgen. Neem voor meer informatie en/of 
een vrijblijvende offerte contact met ons op via 
telefoonnummer 020 - 672 1371 of per email:  
info@nlacademy.nl

10.30 – 11.00 Inloop

11.00 – 12.30 Blok 1: Kaders en het ontstaan van fraude

12.30 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Blok 2: Fraude voorkomen en de psychologie van controle

14.30 – 14.45 Pauze

14.45 – 16.15 Blok 3: Leugendetectie

16.15 – 16.30 Pauze

16.30 – 18.00 Blok 4: Omgaan met dilemma’s en ontwikkelingen in fraudetectie

We zorgen voor een uitstekende lunch. Aansluitend is er gelegenheid na te praten onder het genot van een borrel.

Voorwerk: preread rapport “Omgaan met vermoedens van Fraude”
Totaal 7 PE-uren, inclusief voorwerk. 6 gestructureerd en 1 ongestructureerd.

Algemene informatie

Programma

www.nlacademy.nl
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Dhr. Mevr. * Verplicht in te vullen

Handtekening*:

Bedrijfsnaam*: 

Voornaam*:

Achternaam*:

Functie*:

Email*:

Telefoon*:

Adres*:

Postcode*:

Plaats*:

PO-nummer:

Vragen en/of  
opmerkingen:

Datum training*: 

Organisatie
Next Level Academy BV is opgericht in 2005 en gevestigd 
te Amsterdam. Naast de organisatie van trainingen en 
seminars op het gebied van credit management is 
Next Level de organisator van de jaarlijkse vakbeurs 
Credit Expo, zie  
www.creditexpo.nl

Adres 
Next Level Academy BV 
Jan Vrijmanstraat 293 
1087 MN Amsterdam 
T: 020-6721371 
E: info@nlacademy.nl  
I: www.nlacademy.nl 

Inschrijfformulier
Vul het onderstaande formulier in en mail het naar info@nlacademy.nl. 

27 mei 2019 Mooirivier, Dalfsen

25 juni 2019 Kasteel Maurick, Vught 
27 juni 2019 HFSLG, Bosch en Duin

27 september 2019 Van Nelle Fabriek, Rotterdam

29 oktober 2019 Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem 

6 november 2019 HFSLG, Bosch en Duin

Fraude en de Accountant in Business – Basis
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