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Beccaria	Instituut	|	Factsheet	
Seminar	De	Advocaat	als	Opdrachtgever	
Inleiding	

In	 uw	 praktijk	 als	 advocaat	 kan	 het	 voorkomen,	 dat	 u	 namens	 uw	 cliënt	 wordt	 belast	 met	 de	 coördinatie	 en	
aanbesteding	van	een	bedrijfsrechercheonderzoek	of	een	forensisch	accountancy	onderzoek.	Het	is	dan	van	belang	
om	de	juiste	overwegingen	en	keuzes	te	maken.	

U	stelt	zich	daarbij	uiteraard	vragen	die	betrekking	hebben	op	de	casus.	Vraagt	u	zich	ook	wel	eens	af	hoe	u	de	opdracht	
aan	een	recherchebureau	of	forensische	accountant	op	een	optimale	wijze	kan	realiseren	en	beheersen?	Bent	u	 in	
staat	uw	cliënt	 inhoudelijk	te	adviseren	en	de	uitvraag	tot	onderzoek	te	coördineren?	
Hoe	 kunt	u	 controle	uitoefenen	op	 kwaliteit	 en	 kosteneffectiviteit	 van	onderzoeken?	
Hoe	bent	en	blijft	u	in	dit	soort	opdrachten	kwalitatief	en	bedrijfseconomisch	in	control?	
Het	seminar	De	Advocaat	als	Opdrachtgever	geeft	u	inzicht	in	de	do’s	and	don’ts	van	het	
opdrachtgeverschap.	

Doel	van	het	seminar	

Tijdens	het	seminar	krijgt	u	antwoord	op	de	volgende	vragen:	

± Wanneer	kiest	u	voor	een	recherchebureau	en	wanneer	voor	een	forensisch	accountant?	Wat	zijn	verschillen	
tussen	en	de	voor-	en	nadelen	van	deze	typen	onderzoeksbureaus?	Hoe	kunt	u	hier	gebruik	van	maken?		

± Welke	 criteria	 gebruikt	 u	 bij	 het	 uitbesteden	 van	 onderzoekswerkzaamheden?	Wat	 betekent	 in	 dit	 kader	
efficiëntie	 en	 effectiviteit?	Wat	 kunt	 u	 qua	 kosten	 en	 doorlooptijd	 verwachten?	 Hoe	 blijft	 u	 financieel	 in	
control?		

± Hoe	initieert	en	coördineert	u	de	uitvraag	en	hoe	beoordeelt	u	de	offerte	van	een	bureau?		
± Hoe	beoordeelt	u	of	er	sprake	is	van	een	legitiem	bureau	en	of	de	onderzoekers	deskundig	zijn?		
± Hoe	toetst	u	de	onafhankelijkheid	van	het	bureau	en	hoe	dekt	u	de	mogelijkheid	van	een	conflict	of	interest	

af?	Hoe	toetst	u	de	vertrouwelijkheid	van	het	onderzoek?	
± Hoe	monitort	u	de	voortgang	van	het	onderzoek?		
± Hoe	 beoordeelt	 u	 een	 plan	 van	 aanpak	 en	 de	 daarin	 voorgestelde	 onderzoekstappen?	 Is	 sprake	 van	 een	

proportioneel	verantwoorde	opzet	van	werkzaamheden?		
± Hoe	beoordeelt	u	het	feitenrelaas	en	de	conclusies	in	de	rapportage?	Kunt	u	ook	aanspraak	maken	op	advies	

op	basis	van	de	bevindingen?	
± Hoe	beoordeelt	u	de	naleving	van	wettelijke	voorschriften	en	andere	waarborgen	in	de	gekozen	aanpak	en	de	

rapportage?		

Praktijkgericht	

Het	seminar	De	Advocaat	als	Opdrachtgever	wordt	verzorgd	door	zeer	ervaren	docenten.	De	eigen	praktijk	van	de	
deelnemers	 kan	 daardoor	 een	 centrale	 plek	 krijgen	 binnen	 het	 programma.	 In	 het	 seminar	 wordt	 gewerkt	
groepsopdrachten	en	casuïstiek.	
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Doelgroep	

Het	 seminar	 is	 ontwikkeld	 voor	 advocaat-stagiaires	 en	 advocaten.	 Daarnaast	 staat	 het	 seminar	 open	 voor	 elke	
professional	 in	de	publieke	en	private	sector	die	zich	met	opdrachtverlening	aan	 recherchebureaus	en	 forensische	
accountants	bezig	houdt.	

Toelatingseisen	

Om	deel	 te	 nemen	 aan	 het	 seminar	De	Advocaat	 als	Opdrachtgever	moet	 u	minimaal	 Hbo	werk-	 en	 denkniveau	
hebben.	Ook	verdient	het	aanbeveling	om	vanuit	de	eigen	functie	bekend	te	zijn	met	de	praktische	uitdagingen	van	
het	opdrachtgeverschap.	

Maatwerk		

Wanneer	een	aantal	medewerkers	van	uw	organisatie	dezelfde	aanpak	wil	of	moet	volgen	is	dat	mogelijk.	Het	Beccaria	
Instituut	 is	 in	 staat	 om	 snel	 en	 adequaat	 maatwerk	 te	 leveren	 en	 in-company	 opleidingen	 te	 ontwikkelen	 en	 te	
verzorgen.	 Het	 programma	 wordt	 in	 overleg	 met	 uw	 organisatie	 vastgesteld,	 waardoor	 een	 hoge	 mate	 van	
betrokkenheid	van	de	deelnemers	wordt	gegarandeerd.	Hebt	u	of	heeft	uw	organisatie	specifieke	wensen,	informeert	
u	dan	eens	naar	de	mogelijkheden.	

Certificaat	

Het	 seminar	wordt	 verzorgd	 op	WO-niveau	 en	wordt	 afgesloten	met	 een	 toets.	 Indien	u	 de	 toets	met	 voldoende	
resultaat	heeft	afgelegd	ontvangt	u	het	waardevolle	certificaat	De	Advocaat	als	Opdrachtgever.	U	kunt	desgewenst	
dit	 certificaat	 en	 het	 seminarprogramma	 indien	 bij	 de	 Nederlandse	 Orde	 van	 Advocaten	 ten	 behoeve	 van	
opleidingspunten.	

Praktische	informatie	

± Het	seminar	De	Advocaat	als	Opdrachtgever	is	ontwikkeld	en	wordt	verzorgd	in	samenwerking	met		
GvB	Integrity	Services.	

± Tijd:	09.00	tot	17.00	uur,	inclusief	lunch.	
± Locatie:	Waddinxveen.	
± Studielast:	8	uur.	
± Aantal	deelnemers:	minimaal	8,	maximaal	15.	
± Kosten	seminar:	€	675,00	
± Voor	dit	seminar	wordt	geen	BTW	in	rekening	gebracht.	
± De	studiedocumentatie	wordt	digitaal	verstrekt.	
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Kwaliteit	

De	Kernel	Groep	en	daarmee	het	Beccaria	 Instituut	 is	opgenomen	 in	het	Centraal	Register	Kort	
Beroepsonderwijs	(CRKBO).	In	het	register	worden	alleen	onderwijsinstellingen	ingeschreven	die	
voldoen	aan	de	Kwaliteitscode	voor	Opleidingsinstituten	voor	Kort	Beroepsonderwijs.	De	Kernel	
Groep	voldoet	aan	de	gestelde	kwaliteitseisen	met	betrekking	tot	zorgvuldigheid,	rechtszekerheid,	
redelijkheid,	betrouwbaarheid	en	informatievoorziening.	De	opname	in	het	CRKBO	heeft	als	gevolg	
dat	alle	onderwijsactiviteiten	van	de	Kernel	Groep	zijn	vrijgesteld	van	BTW.	

Het	 Beccaria	 Instituut	 is	 daarnaast	 ook	 Cedeo-erkend.	 Cedeo	 is	 de	 onafhankelijke	 en	 door	 de	 overheid	 erkende	
keuringsinstantie	die	de	kwaliteit	meet	en	waarborgt	van	organisaties	die	actief	zijn	op	het	gebied	van	human	resources	
improvement.	Cedeo	heeft	daartoe	een	klanttevredenheidsonderzoek	gehouden	onder	
de	 opdrachtgevers	 en	 deelnemers	 aan	 opleidingen	 en	 trainingen	 van	 het	 Beccaria	
Instituut.	Meer	dan	97%	van	de	klanten	van	het	Beccaria	Instituut	is	‘tevreden	tot	zeer	
tevreden’	over	de	kwaliteit	en	de	dienstverlening.	Dat	geeft	u	de	garantie	dat	u	te	maken	
heeft	met	een	opleidingsinstituut	op	niveau!		

Meer	informatie?	

Voor	meer	informatie	kunt	u	terecht	bij	Gonda	Neddermeijer	(085	-	8769711)	en	Henk	Neddermeijer	(087	-	87	41	
806).	Ook	kunt	u	desgewenst	een	e-mail	sturen	naar	info@kernel-groep.nl.	


