
Complexe beslissingen
Als directeur of ondernemer bent u dagelijks bezig met het 
nemen van (bedrijfseconomische en financiële) beslissingen, 
met eveneens als doel: waardecreatie voor de onderneming.  
Sommige beslissingen vallen buiten de “normale gang van 
zaken” en zijn zeer complex, ingrijpend en emotioneel.

Bij dit soort beslissingen heeft u wellicht behoefte aan een 
onafhankelijk financieel adviseur, met wie u kunt sparren 
en die u van gedegen advies kan voorzien. Value Drivers 
Corporate Finance vervult deze rol graag voor u. 

Dynamisch, duurzaam en doortastend 
Value Drivers Corporate Finance wil voor ondernemers en  
bedrijven in beweging dé dynamische, onafhankelijke adviseur 
en vertrouwenspersoon zijn op het gebied van:

•  Verkoopbegeleiding en bedrijfsoverdracht (binnen de 
familie);

•  Aankoopbegeleiding;
•  Managementparticipatie;
•  Waardeberekening, waardemanagement en strategie/

waardecreatie;
•  Aantrekken financiering (risicodragend en vreemd 

vermogen);
•  Herstructurering en insolventieonderzoek;
•  Bemiddeling en arbitrage.

Met onze ervaring, toewijding en passie voor ons vak, kunnen 
we u onderscheidend advies geven, waarbij we graag verder 
kijken dan alleen de cijfers.

Onze adviseurs zijn betrokken geweest bij meer dan 250 
transacties, overnameonderzoeken en waarderingen.  
Voor meer informatie over ons “track record” kunt u op 
onze website kijken onder referenties.

(Internationaal) lidmaatschap
Value Drivers Corporate Finance is lid van het NIRV  
(Nederlands Instituut van Register Valuators).
Daarnaast is Value Drivers Corporate Finance internationaal 
verbonden middels de netwerken Euromergers (Mergers and 
Acquisitions) en IBVAS (International Business Valuation 
Association).

Contact
Wilt u eens verder van gedachte wisselen of een afspraak 
maken, dan nodigen we u uit om in beweging te komen en 
contact met ons op te nemen.

• Tel +31(0)10-2821517 • www.value-drivers.nl •

-Kennis is waarde- 
Value Drivers Corporate Finance heeft de ambitie om, naast waarde-
creatie voor haar klanten, eveneens toegevoegde waarde te leveren op 
maatschappelijk vlak. Wij zien opleiding en ontwikkeling als de ultieme 
en duurzame waarde-stuwende factoren voor de lange termijn. Dit is 
onze drijfveer om een financiële bijdrage te leveren aan scholing voor 
(wees)kinderen over de gehele wereld, zodat kennis als persoonlijke 
waarde voor het kind kan worden gerealiseerd.
Onze doelstelling is om circa  10 % van de winst af te dragen ten  
behoeve van een specifiek project van SOS-Kinderdorpen.

Value Drivers Corporate Finance

De huidige financiële markten kenmerken zich door een niet eerder vertoonde wereldwijde dynamiek: fusies, overnames, 
splitsingen en management buy outs en financieringsvraagstukken zijn aan de orde van de dag en “vullen” de financiële 
persberichten. Het creëren van duurzame waarde is wat de wereld beweegt en in beweging brengt.
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Value Drivers Corporate Finance wil voor ondernemers 
en bedrijven in beweging dé onafhankelijke adviseur zijn 
voor het identificeren, stimuleren en creëren van duurzame 
ondernemingswaarde in de ruimste zin van het woord.  

Daarbij willen we graag optreden als dé Value Drivers voor 
uw bedrijf. We stellen ons aan u voor:
 
Drs. Liane Keijzer RV 
Liane Keijzer, 33 jaar, studeerde in 2002 af aan de Erasmus 
Universiteit van Rotterdam in de richting financiële economie 

(Corporate Finance). Liane heeft haar 
professionele Corporate Finance 
ervaring opgedaan in het bankwezen 
en de zakelijke dienstverlening. Zij was 
onder meer betrokken bij complexe 
(internationale) waarderingsopdrachten, 
insolventieonderzoeken, financierings-
vraagstukken en overnametransacties.

In 2007 studeerde zij af als business 
valuator, een postdoctorale opleiding aan de RSM Erasmus 
Universiteit, gevolgd door de beëdiging als RV (Register 
Valuator ) en inschrijving bij het NIRV (Nederlands Instituut 
van Register Valuators) begin 2008.

Chris de Vries
Chris de Vries, 40 jaar, werkte voor de “Big 4” als accountant, 
Corporate Finance - en management consultant in Nederland en 

België, en volgde de opleiding NIVRA-
Nijenrode. Gedurende vier jaar was 
hij financieel directeur van een Franse 
multinational, en in die hoedanigheid 
lid van het strategisch comité voor 
fusies en overnames voor de groep. 
De laatste 10 jaar als Corporate Finance 
ondernemer actief als dealmaker en 
valuator voor de mid market. Was be-
trokken bij meer dan 150 transacties. 

In 2008 studeerde hij af als business valuator aan de RSM Eras-
mus Universiteit, gevolgd door de beëdiging als RV (Register 
Valuator) en inschrijving bij het NIRV
(Nederlands Instituut van Register Valuators).

Sinds kort volgt hij de postdoctorale opleiding gerechtelijk 
deskundige aan de Universiteit van Leiden.
 

Het Team: Dé Value Drivers

Wat is een Value Driver?
Een Value Driver is een factor die in belangrijke mate de waarde van de onderneming bepaald of beïnvloed. Deze Value Drivers 
(waardestuwende factoren) kunnen zowel van financiële als niet-financiële aard, enkele voorbeelden zijn weergegeven in onder-
staand figuur.

Contact
We kunnen u onder meer bijstaan op het gebied van verkoop- 
en aankoop-begeleiding, ondernemingswaardering en het 
aantrekken van financiering.  We nodigen u uit om vrijblijvend 
contact met ons op te nemen. 

• Tel +31(0)10-2821517 • www.value-drivers.nl •


