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Gert van Kreuningen van Verus Zakelijk Advies:

“Ik wil ondernemers graag helpen
hun ambities te realiseren.”
We schrijven het jaar 80 na Christus. Verus was een bekende gladiator in het Romeinse Rijk,
uit de tijd van keizer Titus. Ter ere van de ingebruikname van het Amphitheatrum Flavium,
het latere Colosseum, organiseerde Titus diverse spelen. Het gevecht tussen Verus
en zijn gladiator collega Priscus vormde daarbij het hoogtepunt. Beide strijders
toonden grote moed tijdens dit gevecht en er kwam maar geen beslissing. Uiteindelijk
kroonde Titus beide gladiatoren tot winnaar en zij verdienden hiermee hun vrijheid.
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We schrijven het jaar 2014 na Christus. Gert van Kreuningen
is een bekende in de bancaire wereld in De Venen en omstreken. 22 Jaar lang heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor
zijn werkgevers en hiermee een schat aan ervaring opgedaan.
Maar de drang naar vrijheid werd groter, hoewel hij in loondienst praktisch niets te klagen had. Maar ook Gert toonde
moed, beëindigde op zeer loyale wijze zijn dienstverband bij
de Rabobank en startte op 1 januari 2014 een bedrijf in zakelijk advies. De lijst met opdrachtgevers was zo goed als leeg,
maar een dag later ging de telefoon. En later nog een keer. Het
netwerk wat Gert in al die jaren heeft opgebouwd werpt zijn
vruchten af. Er is behoefte aan zijn brede kennis van zaken,
zijn drive en zijn vermogen om te denken in mogelijkheden.
RESPECT VOOR ONDERNEMERS

Gert vertelt: “Ik heb respect voor ondernemers, altijd al gehad.
Zij investeren, scheppen werkgelegenheid en leveren hiermee
een maatschappelijke bijdrage. Ze zijn ambitieus en zitten vaak
vol ideeën. Maar bij ambities en ideeën komt er vaak een bank
aan te pas. Ik wil ondernemers graag helpen hun ambities te
realiseren. Dat doe ik door de cijfers goed te doorgronden en
adviezen te geven. Hoe vergroten we de financierbaarheid?
Welke aandachtspunten spelen er bij een bedrijfsovername?

Verus Zakelijk
Advies gaat graag
een vrijblijvend
gesprek aan met
elke ondernemer op
het gebied van:

•
•
•
•
•
•
•

Welke voor- en nadelen kent deze investering? Hiermee kan ik
bijdragen aan een plan dat voor de ondernemer het beste is en
bij de bank de grootste kans van slagen heeft.”
CONCREET

“De ondernemer en de bank spreken over het algemeen niet
dezelfde taal, ze begrijpen elkaar niet volledig. Uit ervaring
weet ik hoe een bankier denkt en hoe de processen binnen het bankwezen verlopen. De ondernemer begrijpt de
complexiteit binnen de bank vaak niet en voelt zich tegen
gewerkt. Op dat moment is het belangrijk dat er iemand
naast je staat die begrijpt wat de bank aan het doen is. Ik
kan een ingewikkelde kwestie heel concreet maken door als
het ware de minder relevante zaken eraf te pellen.”, legt Gert
helder uit. Hij vervolgt: ”Op deze manier hoop ik een winwin situatie te creëren en het wederzijdse vertrouwen tussen
ondernemer en bank te vergroten.”
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investeringen
ﬁnancieringen
bancair advies
vastgoedvraagstukken
bedrijfsovernames, zowel aankoop als verkoop
managementinformatie
bedrijven ingedeeld bij bijzonder beheer
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