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Fraude en fraudebeheersing
De verplichte fraudetraining van 2019

Gedurende het jaar 2019 organiseert PwC’s Academy meerdere 
fraudetrainingen. Tijdens deze trainingen leert u alles over het signaleren en 
beheersen van frauderisico’s en kunt u na afloop van de training goed omgaan 
met eventuele dilemma’s binnen uw organisatie.

In 2017 gold voor de openbaar accountants die werkzaamheden verrichten 
voor de (vrijwillige) controle van de jaarrekening de verplichting om een training 
frauderisicofactoren te volgen. Het bestuur van de NBA acht het van belang dat ook 
andere accountants een verplichte training volgen zodat ook zij invulling kunnen 
geven aan de verantwoordelijkheid van alle accountants in de financiële keten voor 
het signaleren van fraude.

Tijdens de fraudetrainingen staan de volgende leerdoelstellingen centraal:
de bewustwording vergroten van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht 

van de accountant bij het signaleren van fraude en frauderisicofactoren;
het begrip vergroten over fraude en frauderisicofactoren;
de vaardigheden vergroten in het onderkennen van fraude en frauderisicofactoren 

en het niet naleven van wet- en regelgeving;
de vaardigheden vergroten in het omgaan met dilemma’s.

Datum, locatie & tijd
Kijk op onze website voor
actuele informatie over 

data, locatie en trainingstijden.

Voor wie?
De training is voor interne 
accountants, overheids- 
accountants en accountants in 
business. Gedurende het jaar 
2019 organiseren wij meerdere 
trainingen voor de verschillende 
doelgroepen, zodat elke groep kan 
oefenen met casuïstiek die voor
hen herkenbaar en toepasbaar is.

PE-uren
Deze training geeft recht 
op 7 PE-uren/punten. Kijk
op onze site voor meer 
informatie.

hçå

áåâ
äáàâ
É=k

ÉÇ
Éê
ä~å
Çë

É=_
ÉêçÉ

éëçêÖ~åáë~íáÉ=î ~å=̂
ÅÅçìåí~åíë



Mogelijk programma: verschillende keuzes
Op basis van de eisen van de NBA hebben wij twee mogelijke programma’s 
opgesteld voor de fraudetraining:

Fraudetraining inclusief fraudesimulatie van 1 uur, waarbij deelnemers aan den lijve 
ondervinden hoe het is om een fraude-onderzoek uit te voeren.

Fraudetraining inclusief rollenspel met acteur, waarbij deelnemers gaan oefenen 
met frauderisicofactoren. Deze training richt zich specifiek op het herkennen van de 
fraudeur en het signaleren van fraude.

Trainers
De trainingen worden gegeven 
door ervaren inhouds- en 
gedragstrainers op het gebied van 
fraude en communicatie.

Investering
Kijk voor meer informatie over de 
investering op onze website.

Aanmelden
Voor uw aanmelding en meer 
informatie verwijzen wij u naar 
onze website.

Ook inhouse mogelijk
Wilt u deze training met meerdere 
deelnemers volgen, of wilt u de 
training voor uw organisatie op 
maat laten maken? Dat kan! Van 
inhoud tot locatie, van sprekers 
tot genodigden, u bepaalt waarin 
u wilt investeren, PwC’s Academy 
verzorgt de rest.

Contact
PwC’s Academy
Tel: 088 792 8670
E-mail: pwc-academy@nl.pwc.com
Website: www.pwc.nl/academy

Het programma van deze fraudetrainingen gaat onder meer in op de volgende
aspecten:

de rol en verantwoordelijkheid van de accountant op het gebied van fraude 
(VGBA);

frauderisicofactoren: met behulp van een fraudesimulatie of rollenspel signalen en 
fraudeurs leren herkennen en het voorkomen van fraude;

wat te doen bij constatering van fraude (wet- en regelgeving, fraudeonderzoek, rol 
van de accountant);

inzicht in stand van zaken bij de eigen organisatie op het gebied van fraude/ 
integriteit en hoe het gesprek daarover aan te gaan in de eigen organisatie;

behandeling van casuïstiek en dilemma’s van de deelnemers.

De trainingen voldoen aan de eisen van de NBA en omvatten de in het curriculum 
vastgestelde titels ‘Frauderisicofactoren in de organisatie’ en ‘de accountant in 
business en fraude’.
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