SRA Leerroute: Bedrĳfskundige advisering
Basis
Verdieping
Opfrissen en actualiseren

Verdiepen en kennis opdoen

Algemeen
√
√

√
√

√
√
√
√

Financieel succes halen met duurzaamheidsinvesteringen
4 PE
U bent in staat uw klanten proactief te adviseren over ﬁnancieel aantrekkelĳke energiebesparing.
Werkkapitaalbeheer en weerstandsvermogen verbeteren
6 PE
U herkent de methoden en technieken van kredietverleners bĳ het beoordelen van
het werkkapitaal en de ﬁnanciële weerbaarheid van uw klant.
Liquiditeit in crisistĳd
6 PE
U kunt de huidige en toekomstige liquiditeitspositie van uw klant inzichtelĳk maken.
De dag van de horecaondernemer
6 PE
U kunt de nieuwste trends en ontwikkelingen in de horecasector voor uw klant vertalen
naar de adviespraktĳk.
Corona en discontinuiteit? Voorkom faillissement!
6 PE
U adviseert proactief uw klanten om discontinuïteit te voorkomen.
De dag van het familiebedrĳf
11 PE
U bent in staat om de zakelĳke en de privé belangen in het familiebedrĳf te behartigen.
Branche en Advies Kring
12 PE
U kunt de actualiteiten op het gebied van diverse branches toe passen in de praktĳk.
Actualiteiten driedaagse 2021
22 PE
U kunt actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied vertalen naar concrete kansen
voor uw mkb-klant.

Algemeen
Verande rmanage ment voor account ants
U weet uw klant te adviseren in verandertrajecten
.
Duurzaa mheid in de bouwse ctor
U weet subsidies of ﬁscale mogelĳkheden over
duurzaamheid in de bouwsector te benutten.
√ Rendem entsverb etering in crisistĳ
d
U weet de organisatie van uw klant door te lichten
en kostenbesparingen op te sporen.
√ Nieuwe busines s- en verdienm
odellen in het mkb
U weet voor uw klant en eigen kantoor meer
commercieel succes te behalen.
√ Nieuwe organisa tiemode llen
in het mkb
U bent in staat om alternatieve organisatievormen
te adviseren voor uw klant
en weet deze te onderbouwen.
√ Masterc lass: De Turnaro und
bĳ de mkb-ondernemer
U weet tĳdig te siganaleren en te handelen wanneer
uw klant in zwaar weer komt.
√ De bedrĳ fskundig e account
ant
U bent in staat om voor uw klant een strategisc
h plan te formuleren.
√ De succesvolle familieb edrĳ
fsadviseur
U kunt de processen in het familiebedrĳf in goede
banen leiden.
E-learning
Het Familiebedrĳf
U weet risico’s binnen het familiebedrĳf te signalere
n én advieskansen optimaal te benutten.
√

Financieren
√
√
√

√

Creeër een optimale ﬁnancieringsstructuur
U bent in staat om de juiste ﬁnancieringstructuur op te zetten voor uw klant.
Onderhandelen met bankiers
U weet (her)ﬁnancieringsrisico’s voor uw klanten te beperken.
Financieringstrends in 2021-2022
U weet volgens de nieuwste ﬁnancieringstrends uw klanten te ondersteunen bĳ
de ﬁnancierigsaanvraag.
Financieel succes met duurzaam ondernemen
U weet uw klant wegwĳs te maken in subidies voor duurzaam ondernemen.

6 PE
6 PE
9 PE

9 PE

√
√
√

Waarderen, taxeren en ﬁnancieren van vastgoed
U weet de onderhandelingspositie voor uw klant te verbeteren.
Waarderen met de DCF-methode
U weet de DCF-methode toe te passen bĳ een bedrĳfswaardering.
In fases naar een succesvolle bedrĳfsoverdracht
U kunt uw klant adviseren over een succesvolle pre-exit, MBO,MBI of aandelenparticipatie.
TIAS/SRA Masterclass bedrĳfswaardering
U weet een goed onderbouwde bedrĳfswaardering te formuleren voor uw klant.

√

5 PE
9 PE
9 PE
36 PE

6 PE
6 PE
6 PE
6 PE

9 PE
15 PE
16 PE

1 PE

Financieren
√

Bedrijfsovername
√

6 PE

√

Nieuw CDD-beleid bĳ klanten: impact op
uw klanten
U weet het nieuwe CDD-beleid van banken te
vertalen naar de gevolgen voor uw klant.
Erkend Financie ring adviseur MKB
U weet uw vakkennis op het gebied van bancaire
en alternatieve ﬁnancieringsvormen
toe te passen in de praktĳk.
E-learning
De succesvolle ﬁnancieringsaanvraag
U kunt een kredietvoorstel schrĳven, rekening
houdend met de risico’s van de onderneming.

5 PE
30 PE

2 PE

Bedrijfsovername
√
√

Masterclass: De DCF-methode in de praktĳ
k
U weet een prognose- en waarderingsmodel
in Excel te bouwen voor uw klant.
TIAS/SR A Praktĳktraining Bedrĳfswaard
ering
U weet uw kennis over bedrĳfswaardering te
vertalen naar de praktĳk.
E-learning
NIEUW! Bedrĳ fswaard ering in het
mkb 1
U kent de belangrĳkste basistechnieken om economi
sche waardeberekeningen toe te passen.
Bedrĳfswaardering in het mkb 2
U weet met actuele elementaire kennis van bedrĳ
fswaardering een onderneming te waarderen.

6 PE
18 PE

2 PE
3 PE

Bedrĳfskundige advisering
Bedrĳfskundige advisering

Neem voor vragen en/of een persoonlĳk opleidingsadvies contact op met: Marjolein van der Poel, mvdpoel@sra.nl of 030 656 60 60.

