PPO Opleiding Adviseren van de ondernemer in zwaar weer (door FOI)
In de huidige financiële tijden hebben veel ondernemers het moeilijk. Zij kunnen daardoor in
continuïteitsproblemen komen en komen dan bij u terecht voor advies. Hoe pakt u dit aan en
welke vraagstukken spelen er dan? Tijdens deze opleiding leert u alles over de signalen en
fases van discontinuïteit en hoe een faillissementsproces in zijn werk gaat.
Een scenario analyse is hierbij een essentieel onderdeel. U leert om samen met de
ondernemer de scenario’s te beoordelen en analyseren om de juiste strategie te kiezen voor
levensvatbaarheid op de lange termijn. Aan de hand van praktijkcases worden de leerdoelen
behandeld. Zo is het geleerde direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk!
Leerdoelen


Het onderkennen van financiële en commerciële risico’s, die een rol spelen bij het
adviseren van een onderneming in continuïteitsproblemen.



De kennis van de stappen van een uitwinningsproces, een surseance van betaling of
een faillissement beter beheersen.



Goede inschatting maken van de levensvatbaarheid van het bedrijf op de lange
termijn.



Wat zijn de achterliggende oorzaken van de discontinuïteit, de werkelijke oorzaken in
beeld brengen (is medebepalend voor het vertrouwen in de ondernemer en
levensvatbaarheid op lange termijn).



Liquiditeitsontwikkeling helder in beeld brengen en op basis daarvan de juiste
financieringsbehoefte bepalen. Rekening houdend met afspraken met crediteuren/
schuldeisers en de belastingdienst.



Beoordelen of de ondernemerskwaliteiten voldoende zijn voor de levensvatbaarheid
op lange termijn. Waaruit blijken zijn/haar kwaliteiten concreet?



Op basis van een scenario analyse de juiste strategie bepalen voor de ondernemer.



Met behulp van deze scenario analyse als ondernemersadviseur bepalen wat de
meest geschikte oplossing is op voor de ondernemer (Bbz lening, andere
financiering, overname, faillissement).



Het opstellen en afstemmen van een strategie om het bedrijf met behulp van de Bbz
lening weer continuïteitsperspectief te bieden.



Zelfstandig de rangorde vaststellen van verschillende crediteuren in een faillissement;



Wat is de juiste aanpak in de omgang met de curator of advocaat?



Wanneer is sprake van actio pauliana? Wat zijn de gevolgen voor belanghebbenden?



Een doorstart: de kansen, haalbaarheid en problemen.



Actualiteiten in het kader van faillissement (bijvoorbeeld actuele jurisprudentie over
het aanspreken van een borgtocht).



Schuldhulpverleningen – schuldsanering in het licht van Bbz.

Duur: 1 dag van 9.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 495,- per persoon (PPO leden), € 625,- per persoon (niet leden)
Datum en locatie: volgt na inventarisatie opgave
Maximum aantal deelnemers: 12 (min. 6)

