EACTP veel gestelde vragen inzake het certificeringsprogramma
V1

Welke mensen gaan de aanvragen beoordelen? Hoe zijn zij geselecteerd? Hoe
worden aanvragen beoordeeld?

A1

De Standards and Admissions Committee (SAC) is een onafhankelijk comité, gekozen
door de Executive Board van EACTP, bestaande uit alom gerespecteerde turnaround
professionals.
De voorzitter van deze commissie is de zeer ervaren turnaround specialist Ian Gray.
Alle leden van EACTP wordt gevraagd mee te doen bij het accreditatieproces door de
SAC commissieleden te assisteren bij interviews van aanvragers. Deze interviews
worden uitgevoerd door één SAC commissielid tezamen met een lid van EACTP. Eerst
zal de SAC de aanvraag screenen, pas daarna wordt het interview per conference call
opgezet. Na het interview zullen de resultaten teruggekoppeld worden aan de SAC.

V2

Is vertrouwelijkheid gewaarborgd?

A2

De EACTP is een onafhankelijke vereniging, vertrouwelijkheid is verzekerd.
Diegenen die betrokken zijn bij de beoordeling van een aanvraag ondertekenen een
vertrouwelijkheidsverklaring.

V3

Worden de complete aanvragen naar het bestuur van TMA Nederland verstuurd of
gaan deze alleen naar TMA Europa?

A3

Geen van beide. Aanvragen moeten worden ingediend bij EACTP, deze worden niet
doorgestuurd naar TMA Nederland, TMA Europe of andere partijen. TMA Nederland
fungeert slechts als promotor van het accreditatieprogramma van EACTP, maar
speelt hier verder geen rol in.

V4

Hoe worden in de toekomst kwaliteit en integriteit van de betreffende individuen
gecontroleerd na verkrijging van het EACTP stempel?

A4

Alle leden moeten zich houden aan de Code of Ethics van EACTP en bij het verlengen
van het lidmaatschap wordt (marginaal) getoetst of het lid nog aan de voorwaarden
voldoet.

V5

Vaak wordt er gewerkt met twee of drie mensen per casus. Kunnen meerdere
personen dezelfde casus indienen?

A5

Ja. Echter, u dient er wel voor te zorgen dat de rol van iedere individu duidelijk wordt
toegelicht. Het is belangrijk te weten wie beslissende invloed heeft gehad in het
proces. De SAC wil graag case studies zien waarin duidelijk aangetoond wordt dat de
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bijdrage van de aanvrager bij de turnaround significant en substantieel was.
‘Significant’ verwijst naar de getoonde kennis en ervaring en hoe dit heeft
bijgedragen aan de uitkomst van de turnaround. ‘Substantieel’ verwijst naar de
daadwerkelijke betrokkenheid bij het implementeren van het turnaround plan en hoe
is omgegaan met de belanghebbenden en zaken die ad hoc afgehandeld moesten
worden.

V6

Er staat nergens hoe een casus afgelopen moet zijn. Ook bij een uiteindelijk
faillissement kan een externe consultant/interim manager een prima rol hebben
vervuld. Kunnen dergelijke casussen ook worden gebruikt?

A6

Case studies moeten een, naar omstandigheden, bevredigend resultaat hebben
gehad voor de belanghebbenden. Er moet blijk worden gegeven van een positieve
invloed op het proces door de turnaround professional.

V7

Een casus kan nog gaande zijn met een nog onbekend eindresultaat. Kunnen
dergelijke casussen ook worden gebruikt?

A7

Nee. Casussen/opdrachten moeten afgerond zijn, anders kan het resultaat niet
beoordeeld worden. Niet alleen de rol die de professional in deze opdracht heeft
gespeeld wordt beoordeeld, maar ook het eindresultaat.

V8

Wanneer iemand geen MBA of universitaire opleiding heeft gevolgd moet deze lid
zijn van een erkende financiële/juridische beroepsorganisatie. Is TMA zo’n
organisatie? Zo nee, is hier ontheffing op mogelijk wanneer iemand langjarig zowel
aan bank- alsook consultantszijde het vak uitstekend uitoefent?

A8

Nee, TMA is niet zo’n organisatie. Het gaat hier om beroepsorganisaties waarvan u lid
wordt op basis van (verplichte) opleiding. Echter, de SAC is bereid om aanvragen te
beoordelen van personen zonder deze kwalificaties om vast te stellen of ervaring in
de plaats mag komen van opleidingen.

V9

We vinden het niet zo’n goed idee (alleen al vanwege de benodigde tijd en uitleg)
om heel veel externe relaties van ons te benaderen.
Kan een vennoot van maatschap X (bijv. business consultants) sponsor zijn voor een
interim manager die vaak via een dochteronderneming wordt ingezet of kan hij/zij
sponsor zijn voor een eigen consultant?

A9

Op het moment dat een case studie wordt ingestuurd moeten onafhankelijke
referenties worden gegeven met betrekking tot het werk gedaan door de aanvrager
bij deze case studies. Deze persoon kent de ins en outs van een casus zoals bijv. een
klant of andere turnaround professional, betrokken bij de opdracht (één per casus).
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Verder heeft iedere aanvrager twee sponsors nodig met wie contact opgenomen
wordt door de interviewers. Sponsors worden gebeld over de algemene kennis en
kunde van de aanvrager en niet over de casussen zelf. Sponsors zijn bij voorkeur niet
van de eigen organisatie.

V10

Moeten de diverse aanvraagformulieren in het Engels worden ingevuld?

A10

Ja, de aanvraagformulieren moeten in het Engels worden ingevuld, omdat de leden
van de SAC uit verschillende landen komen.

V11

In de formulieren is sprake van een ‘corporate membership discount’. Ik kan hier
geen aanmeldingsformulier voor vinden. Hoe kwalificeren we ons daarvoor?

A11

Inderdaad, aanvragers kunnen 10% korting krijgen als het bedrijf waarbij ze
werkzaam zijn vijf of meer personen aanmeldt bij EACTP en ze kunnen 20% korting
krijgen als er tien of meer personen worden aangemeld. Deze korting geldt voor de
eerste aanmelding, maar ook voor de jaarlijkse lidmaatschapskosten. Hier is geen
apart aanmeldingsformulier voor, u kunt hierover contact opnemen met het
secretariaat van EACTP (secretariat@eactp.eu).

V12

Leden van iedere Europese afdeling krijgen een korting op het jaarlijkse
lidmaatschapsgeld van EACTP. Welke korting krijgen leden van TMA Nederland?

A12

Leden van TMA Nederland komen in aanmerking voor een korting van €200,00 op de
kosten voor het jaarlijkse lidmaatschap. Deze korting geldt niet voor de kosten van de
aanvraag en zijn alleen geldig voor aanvragen voor Associates en Members.

V13

Wat zijn de noodzakelijke TMA lidmaatschap gegevens?

A13

Het enige nummer dat u nodig heeft is uw lidmaatschapsnummer. Als u dit niet bij de
hand heeft kunt u contact opnemen met Mignon Bestebreurtje (secretariaat@tmanederland.nl).

V14

In de formulieren is sprake van een gecertificeerde kopie van het paspoort. Wat
wordt hiermee bedoeld/waarom is dit noodzakelijk?

A14

Het is voldoende als u ons een kopie van uw paspoort toestuurt, waarop door een
medewerker van uw HR afdeling/uw leidinggevende wordt vermeld dat dit inderdaad
uw paspoort is. Dit wordt gebruikt om de identiteit van de aanvrager te controleren.
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V15

Er wordt ook gevraagd om een ‘utility bill’. Wat wordt hier mee bedoeld? Is dit de
energierekening? Zo ja, van thuis of van kantoor?

A15

Ja, een rekening van huishoudelijke aard, bijv. de energierekening (maar het mag ook
een ander document zijn), waarop de naam en het huisadres van de aanvrager te
vinden zijn, om zo uw huisadres te bevestigen.

V16

Is er nog een voordeel van de Europese certificering bij een latere Nederlandse
certificering en/of PE verplichting? Heeft het Europese certificaat effect op de NL
situatie?

A16

Dit is nu nog niet te zeggen, maar het ligt voor de hand dat wanneer TMA Nederland
hiertoe besluit, dit wordt meegenomen. Echter, TMA Europe, en haar leden, zien
EACTP als het certificeringsorgaan.

V17

Wij hebben begrepen dat EACTP zich voornamelijk richt op turnaround managers.
Staat het accreditatie programma van EACTP ook open/is het ook geschikt voor
andere beroepsgroepen gerelateerd aan turnaround management?

A17

Het programma staat open voor alle professionals op het gebied van turnaround
management met inbegrip van advocaten, bankiers, accountants, insolventie
practitioners en investment managers.

V18

Wij vinden het bezwaarlijk de namen van klanten te benoemen in de aan te leveren
casussen. Is hier een oplossing voor?

A18

Ja, dit kan opgelost worden, er kan met pseudoniemen gewerkt worden. Neem voor
de mogelijkheden contact op met EACTP.
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