
Werken aan Waarde

Het vermogen 
om samen 
kansen te 
creëren

   corporate finance



 Werken áán in plaats van ín je onderneming

 Duurzaam onderscheid, nu en in de toekomst 

 Specialist in waardecreatie 

 Praktische tool om value drivers te identificeren

 Ontsluiten van het waarde potentieel binnen de onderneming

 Actieve en objectieve sparring partner

Met Werken aan Waarde begeleiden wij je bij het creëren van waarde binnen jouw onderneming. We geven inzicht 
in de actuele waarde en identificeren de value drivers binnen jouw onderneming. Vervolgens leveren we de 
handvatten waarmee je het waarde potentieel binnen jouw onderneming kunt benutten, dit houden we praktisch 
en uitvoerbaar.

Wij nodigen je graag uit om samen met andere ondernemers deel te nemen aan onze masterclasses Werken aan 
Waarde, het programma vind je hiernaast. Wil je liever 1-op-1 met ons in gesprek? dan vertellen we je graag meer 
over onze persoonlijke aanpak.



3
1

5 4
2

Werken aan Waarde bestaat uit een cyclus van vijf masterclasses én een persoonlijk adviesgesprek. Samen met een 
aantal gelijkgestemde ondernemers volg je het programma waarin alle elementen rondom waardecreatie aan bod 
komen. Je leert van ons én van de ervaringen van de andere deelnemers. Tijdens elke masterclass is voldoende 
ruimte om met elkaar te sparren en te netwerken.

Masterclass Werken aan Waarde

Programma

The story of my life
Kick off: Ondernemers aan het woord
De kick off staat in het teken van kennismaking met de 
andere deelnemers, allen ondernemers, en persoonlijke 
ervaringen met waardecreatie. Het doel van de 
bijeenkomst is het begrip ‘waarde’ in perspectief plaatsen.

Het perspectief van waarde
Waardecreatie en waardemanagement
In deze masterclass leer je welke valuedrivers er zijn. 
We laten je zien hoe de elementen kasstromen en 
risicoprofiel een rol spelen bij het creëren van waarde in 
je onderneming en hoe je daarop kunt sturen. 

Heeft jouw bedrijf meer verleden dan toekomst?
Business modellen: trends en ontwikkelingen
Deze masterclass staat volledig in het teken van de trends 
die businessmodellen doen veranderen. Hiervoor nodigen 
we ook een gastspreker uit, die je een inkijkje geeft in de 
verdienmodellen van de toekomst.

De stip aan de horizon
Actualiteit en overnameproces
De laatste masterclass staat in het teken van actuele 
ontwikkelingen op de overnamemarkt en het overname-
proces. Wat komt kijken bij de daadwerkelijke overdracht, 
welke structuur hanteer je en hoe ga je dit financieren?

Winst, cashflow of EBITDA?
Business valuation: hoe bepaal je de waarde?
Tijdens deze dag leer je wat de meest gangbare 
waarderingsmethoden zijn en werp je een blik in de 
keuken van de Register Valuator. We gaan o.a. in op de 
Discounted Cashflow methode.

Persoonlijk gesprek
Na het volgen van de masterclass cyclus hebben we 
een persoonlijk adviesgesprek om nader in te gaan op 
de “Foto van jouw onderneming” en jouw stip aan de 
horizon.
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Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. 
Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen 
hiervan. Verschijningsdatum: april 2021.

Meer informatie?
Informatie over de eerstvolgende startdatum van de masterclass cyclus, de locatie, de kosten en de 
wijze van aanmelding, vind je op www.crop.nl/werken-aan-waarde. Je kunt ook een mail sturen naar 
cf@crop.nl. Dan nemen wij persoonlijk contact met je op.


