EACTP certificeringsprogramma
Graag brengen we u op de hoogte van het Europese certificeringsprogramma voor
turnaround professionals, dat in Europa aangeboden wordt door EACTP (European
Association for Certified Turnaround Professionals).
Wat is EACTP?
EACTP is een onafhankelijke organisatie die het eerste Europese certificeringsprogramma
heeft opgezet voor turnaround professionals. Het programma is gebaseerd op het TMA
Global Certified Turnaround Professional (CTP) programma dat al actief is in Noord-Amerika,
Azië en Zuid-Afrika en daarmee wereldwijd wordt erkend. EACTP zet een hoge standaard
voor kwaliteit en goede gedragsnormen in turnaround management en de
herstructureringspraktijk.
Het programma biedt diverse niveaus van lidmaatschap om daarmee te voorzien in alle
loopbaanstadia binnen het vakgebied, voor diegenen die net starten maar ook voor
diegenen die reeds jaren ervaring hebben in turnaround management.
EACTP kent de volgende categorieën van lidmaatschap met aanvullende vereisten:
1.
2.
3.
4.

Analyst:
Associate:
Member:
Fellow:

5.

Companion:

behalen van opleidingsprogramma (vanaf juli 2016)
één turnaround casus*
drie turnaround casussen*
voor deze categorie wordt u uitgenodigd door de Standards and
Admission Committee. U bent een gewaardeerde leider binnen uw
vakgebied
voor deze categorie wordt u voorgedragen door de Certification
Oversight Committee ("COC")

*De casus moet aantonen dat men duidelijk invloed heeft gehad op de uitkomst van de
turnaround.
Het EACTP certificeringsprogramma is toegankelijk voor professionals met aanzienlijke
betrokkenheid in turnaround management incl. advocaten, bankiers, accountants,
turnaround consultants en turnaround managers.
Om in aanmerking te komen voor certificering dient men minimaal 18 jaar te zijn en een
relevante universitaire opleiding of MBA te hebben afgerond óf lid te zijn van een erkende
financiële/juridische beroepsorganisatie.
Opleidingsprogramma
EACTP werkt aan een opleidingsprogramma dat zal worden toegevoegd aan de huidige
toelatingsprocedure. Voor aanmeldingen vanaf juli 2016 is het vereist het
opleidingsprogramma te behalen. Dit programma zal bestaan uit drie modules met ieder een
eigen examen: management & leadership, law en finance. Daarvoor zullen ook
trainingsdagen worden georganiseerd. Onder voorwaarden is het mogelijk een
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(gedeeltelijke) vrijstelling aan te vragen voor een specifieke module. Meer informatie over
het programma wordt in de komende maanden bekend gemaakt.
Waarom lid worden/voordelen van het lidmaatschap?
Lid worden van EACTP biedt de volgende voordelen:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Associatie met een wereldwijd merk
Dit is het enige pan-Europese turnaround certificeringsprogramma met een
certificeringspanel dat bestaat uit toonaangevende turnaround professionals vanuit
heel Europa. Het EACTP programma is gekoppeld aan de TMA Global CTP
accreditatieregeling, welke wordt erkend en gerespecteerd in Noord-Amerika, Azië,
Australië en Zuid-Afrika.
Onmiddellijke erkenning
Certificering conform de wereldwijd erkende CTP-standaard geeft u de mogelijkheid
zich te onderscheiden in een zeer competitief vakgebied, wat potentiële werkgevers/
opdrachtgevers een direct herkenbare verzekering biedt van uw kennis op het gebied
van turnaround management.
Kwaliteitstandaard
Behaal uw certificering om te laten zien dat u voldoet aan de strenge normen van het
programma. Deze strenge normen worden gewaarborgd door toonaangevende
turnaround professionals die strikt toezicht houden op de certificeringscriteria. Door
gecertificeerd turnaround professional en dus lid van EACTP te worden garandeert u
potentiële werk- én opdrachtgevers dat u de kennis, ervaring en integriteit bezit die zij
nodig hebben inclusief:

bewezen kennis in management, leiderschap, financieel management en het
insolventierecht;

aantoonbaar meerdere jaren ervaring bij toonaangevende herstructureringsopdrachten;

bevestigde geloofwaardigheid door naleving van strikte ethische normen.
Verhoogd profiel
EACTP zal de expertise van haar leden actief promoten bij afnemers van turnaround en
restructuring diensten door middel van de European Directory of members.
Internationaal netwerk
Momenteel kent EACTP al leden uit verscheidene Europese landen en vormt daarmee
tevens een interessant internationaal netwerk.
Kortingen
Leden van EACTP krijgen korting aangeboden op deelname aan de meeste
conferenties van TMA Europe.

Kosten
Afhankelijk van het type lidmaatschap liggen de kosten voor aanmelding tussen €300 en
€600. Zodra men gecertificeerd is variëren de kosten voor het jaarlijkse lidmaatschap tussen
€250 en €600.
Leden van TMA Nederland komen in aanmerking voor korting op het lidmaatschap van
EACTP. Verder gelden er onder meer gereduceerde tarieven voor ‘corporate memberships’.
Meer informatie hierover vind je op: www.eactp.eu/membership/fees.

11 juli 2016/2

Aanmelden
Het aanmeldformulier voor het certificeringsprogramma is te downloaden van de website
van EACTP: www.eactp.eu/apply/apply-for-membership. Het ingevulde formulier kan met de
benodigde stukken verstuurd worden aan: secretariat@eactp.eu. Als u nog vragen heeft
over het certificeringsprogramma, dan kunt u contact opnemen met Mandy Caruana
(+44 208 286 3025/secretariat@eactp.eu).
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