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Hoe goed wilt en kunt 
u uw klanten nu echt 

begeleiden als het gaat 
om bedrijfsovernames? 
Want dat is een proces 

van jaren waarin u uw 
ondernemer moet advi-

seren over waarderings-, 
juridische en value 

based management-
vraagstukken. U dient 

antwoord te kunnen 
geven op vragen als: hoe 

worden de toekomstige 
geldstromen bepaald, 
hoe wordt de vermo-

genskostenvoet bere-
kend en is het raadzaam 
nog te investeren in het 

bedrijf? 

Specialisme 
essentieel voor 
bedrijfswaardering

Samenwerking tussen TIAS en SRA

cursus uitgelicht

Bedrijfswaardering is een echt vakgebied. Dat 
doet u er niet even bij. Om ervoor te zorgen 
dat u de juiste antwoorden kunt geven op 
ondernemersvraagstukken rond bedrijfswaardering 
en value based management in de mkb-praktijk 
is SRA destijds een samenwerking aangegaan 
met het gerenommeerde TIAS, business school 
van de Tilburg University. Want het vakgebied 
is in beweging en de samenwerking stelt ons in 
staat om nieuwe inzichten in onze opleidingen 
te verwerken. Door de samenwerking met TIAS 
kunnen we u een vierdaagse masterclass van hoge 
kwaliteit aanbieden – in plaats van losse cursussen. 
De TIAS/SRA Masterclass bedrijfswaardering reikt 
u basistechnieken aan voor de waarderingspraktijk. 
Daarnaast is het een goede opleiding om voor uzelf 
na te gaan of waarderingsvraagstukken uw ‘cup of 
tea’ zijn. 

Diepgang
“Meer diepgang rond waarderingsgvraagstukken en 
value based management. Dat is wat wij willen voor 
onze leden”, zegt Barbara Berden, projectmanager 
corporate finance van SRA. “Daarnaast willen wij 
een uitstekende vertaling naar de mkb-praktijk. En 
dat gebeurt door de samenwerking van TIAS en 
docent Joy van der Veer die werkzaam is bij een 
SRA-kantoor en zeer ervaren is als het om deze 
mkb-praktijk gaat.”

Complex
Van der Veer, vennoot bij SmitsVandenBroek 
Accountants & Belastingadviseurs, met als focus 
business valuation en corporate finance: “Je hebt 
de abc-waarderingsvraagstukken die je wel kunt 
invullen na de vierdaagse opleiding. Maar bij meer 
complexe waarderingen, en dat zijn toch wel de 
meeste, heb je meer bagage nodig. Kijk, we willen 
dat door masterclasses als bedrijfswaardering 
en ook financiering (zie kader) de accountant 
voorbereid is op zijn taak als adviseur. De master-
classes maken de accountant bewust van zijn 
bekwaamheid of juist de lacunes in zijn kennis.”  

Cum laude
Spreekt de waarderingspraktijk u aan en heeft u 
voor uw ondernemers meer bagage nodig dan kunt 
u met vrijstelling doorstromen naar de Master of 
Business Valuation van TIAS. En laten nou net twee 
medewerkers van SRA-kantoren (zie kaders), na het 
volgen van de TIAS/SRA-masterclass, afgelopen 
jaar cum laude te zijn afgestudeerd in de Master of 
Business Valuation van TIAS. Toeval? Toeval bestaat 
niet, zeggen ze wel eens. 

Wetenschappelijk kader
“Het wetenschappelijke kader van de opleidingen 
is de backbone, maar we vertalen dit naar 
praktische mkb-oplossingen. We geven de 
adviseur tools waarmee hij kan waarderen, maar 
waarmee hij ook kan adviseren over value based 
managementvraagstukken, zodat een ondernemer 
nu al kan inspelen op latere verkoop van de onder-
neming”, zegt Van der Veer. Hij vervolgt: “Wil je een 
goede academische én praktijkgerichte opleiding 
in de markt zetten en studenten afleveren die hun 
mannetje in de waarderingspraktijk kunnen staan, dan 
kan dat alleen wanneer je een instituut als TIAS achter 
je hebt staan, een instituut dat in kennis investeert 
die vervolgens in de praktijk wordt toegepast. En dat 
maakt de combinatie TIAS en SRA zo interessant.”

Kennisontwikkeling
Frans de Roon, hoogleraar Finance en directeur van 
het FinanceLab van TIAS: “Het is belangrijk dat we 
middels het FinanceLab aan die kennisontwikkeling 
bijdragen en dat kunnen meenemen in de 
opleidingen. Want waarderen is niet alleen maar 
een rekentrucje. Zeker bij complexe waarderingen 
is elk geval uniek. Ik zeg altijd tegen de deelnemers 
dat ze met net zoveel vragen de deur uitgaan als 
ze zijn binnengekomen, maar je weet beter waar je 
moet gaan zoeken om de antwoorden te vinden. We 
willen de deelnemers een adequate en up-to-date 
gereedschapskist meegeven en daarvoor moet je 
als instituut zelf onderzoek doen en ontwikkelen, om 
vervolgens die vertaalslag naar de mkb-praktijk te 
maken.” ■
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Samenwerking tussen TIAS en SRA

Frans de Roon, Joy van der Veer en Barbara Berben:
“Meer diepgang rond waarderingsgvraag-
stukken en value based management”

‘DE MASTERCLASS IS EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE MASTEROPLEIDING’
Bas van Heusden, partner van Kamphuis en Berghuizen Accountants/Belastingadviseurs 
met vestigingen in Hilversum en Amsterdam en 28 medewerkers, volgde eerst de TIAS/
SRA Masterclass bedrijfswaardering. Daarna heeft hij het afgelopen jaar met zeer goed 
gevolg – cum laude! – de Master of Business Valuation van TIAS afgerond. “Ik heb altijd 
al interesse gehad in waarderingsvraagstukken. Bij de masterclass hoorde ik veel dingen 
die ik meteen op onze eigen mkb-praktijk kon toepassen. Het is in het begin behoorlijk 
zweten, want je wordt meteen in het diepe gegooid, maar daardoor krijg je ook goed zicht 
op de masteropleiding. De masterclass is een goede voorbereiding op de masteropleiding. 
Die laatste is veel breder, met ook veel theoretische achtergrond. Wat ik heel waardevol 
vind is dat ik nu meer klanten kan begeleiden als het gaat om value based management: 
als je aan deze knoppen draait, dan vermeerdert dat de waarde van je onderneming. Je 
krijgt een aantal instrumenten aangereikt, zodat je weet welke factoren de waarde van 
een onderneming beïnvloeden. Dit alles is heel waardevol in een tijd dat de accountant 
onderscheidend probeert te zijn.” 

‘DE KENNIS IS DIRECT TOEPASBAAR IN DE EIGEN PRAKTIJK
Corlin van Oeveren, partner van Van Oeveren Accountants (acht medewerkers), volgde in 
2013 de TIAS/SRA Masterclass bedrijfswaardering. Direct daarna heeft hij de Master of 
Business Valuation van TIAS – cum laude! – gevolgd. “Waarderen en corporate finance 
hebben mij altijd getrokken en ik heb door de jaren heen veel cursussen op dat gebied 
gevolgd. Kijkend naar de ontwikkelingen van ons vak zul je je moeten specialiseren en dat 
red je niet met losse cursussen. Je zult echt effort moeten leveren om jezelf naar een hoger 
niveau te tillen. Reden voor mij om de Master of Business Valuation van TIAS te volgen. Het 
is een uitdagend compact programma, waar je veel voor terugkrijgt. De opgedane kennis is 
direct toepasbaar in de eigen praktijk: je laat de klanten op een heel andere manier naar hun 
eigen bedrijf kijken. De opleiding en het instituut TIAS openen ook een nieuw netwerk van 
financieel professionals op allerlei gebied. Voor mij was het een eye opener dat banken en 
de Belastingdienst ook mensen naar TIAS sturen. Ook zij zetten dus in op specialisten met 
veel bagage voor complexe waarderingen.

TIAS/SRA Masterclass Financiering
De gereedschapskist van de adviseur 
moet zo goed mogelijk gevuld zijn om 
de ondernemer van allround advies te 
kunnen voorzien. Om die reden hebben 
TIAS en SRA, naast de Masterclass 
bedrijfswaardering, ook de vierdaagse 
masterclass Financiering en nieuwe 
businessmodellen ontwikkeld. In deze 
masterclass ligt de focus op het adviseren 
van bedrijven die willen groeien, innoveren 
– denk aan nieuwe businessmodellen – 
of overnemen. Zou u zich meer willen 
specialiseren in deze materie dan kunt u 
met vrijstelling deelnemen aan de Master in 
Finance of de Master of Business Valuation 
van TIAS, business school van de Tilburg 
University. Kijk voor meer informatie over 
de vierdaagse masterclass financiering en 
nieuwe businessmodellen op www.sra.nl/
educatie.


