
REPORTAGE

Ga er maar aan staan als
ondernemer anno nu:
om je bedrijf verder te
ontwikkelen heb je vaak
behoefte aan externe

financiering. Om dat voor elkaar te krij-
gen, moet je tegenwoordig van  goeden
huize komen. Dat is een lastige klus
waar je je als ondernemer liever niet
mee bezig houdt. Of: je wilt als onder-
nemer je bedrijf verkopen. Hoe bepaal
je dan de waarde en prijs, en hoe maak
je nou een goed ondernemingsplan
waarin je helder vastlegt wat je doel-
stellingen zijn en hoe je die wilt berei-
ken? Situaties en vragen die uitslui-
tend vanuit expertise beantwoord kun-
nen worden. Bij Claassen, Moolenbeek
& Partners (CM&P) weten ze exact
waar een ondernemer mee kan worste-
len in de verschillende fases van het
ondernemerschap. “Banken zijn kri-
tisch en meestal krijg je als onder-
nemer maar één kans om je plan te
presenteren. Dat plan moet dan volle-
dig en goed onderbouwd zijn. Een van
onze diensten is het verzorgen van de
hele financieringsaanvraag. Wij hebben
ruime ervaring in de bancaire wereld,
en weten dus exact aan welke informa-
tie en data een kredietverlener behoef-
te heeft,” legt mr. Arie de Groot  - part-
ner bij CM&P - uit. “Wij fungeren als
het ware als smeerolie tussen de finan-
cier en de ondernemer,” licht partner
Geert Timmermans toe. “In de praktijk
blijkt dat door onze gerichte aanpak de
kans op kredietverlening door de finan-
cier toeneemt. Een goed onderbouwd
financieringsplan voorkomt verkeerde
investeringen en geeft een professio-
nele indruk.'' Voor de adviesproducten

werkt CM&P met door hen ontwikkelde
methodes. “Deze gestructureerde aan-
pak heeft zich in de praktijk bewezen
bij een brede groep ondernemingen en
wordt door alle partners actueel gehou-
den. Een voorbeeld: het vooronderzoek
voor een financieringsplan vraagt altijd
maximaal 16 uur. Zo weet de onderne-
mer exact waar hij aan toe is.”

CM&P is een solide bedrijf waar kwali-
teit voorop staat. Geen eendagsvlieg
met een hap snapbeleid, maar gede-
gen, op lange termijn gerichte advie-
zen. “Wij bestaan al sinds 1983. In dat
jaar besloten Eduard Claassen en
Coen Moolenbeek adviesdiensten uit
zowel de bankwereld als het bedrijfs-
leven gecombineerd aan te bieden. Wij
hebben inmiddels meer dan 30 kanto-
ren en een landelijke dekking. Nu nog
opereren wij vanuit Ede, per 1 septem-
ber verhuizen we naar Arnhem.” De
partners binnen CM&P zijn allemaal
zelfstandig ondernemers, zonder uit-
zondering met veel ervaring in de ban-
caire sector of het bedrijfsleven. Dat is
een wezenlijk verschil met andere
adviesbureaus. Ondernemer zijn is een
vak, weten de partners, een vak waarbij
veel verschillende aspecten aan de
orde komen.  

En, hoe goed je ook in je vak bent, je
kunt niet alles alleen. “Een onafhanke-
lijke, kritische buitenstaander is voor
een ondernemer van onschatbare
waarde. Die waarde bieden wij. Door
regelmatig met  één van ons te spar-
ren, kan een ondernemer beter gefun-
deerde beslissingen nemen. Periodiek
klankborden wij met ondernemers en

bespreken dan samen de financiële, organisatorische en commer-
ciële (F.O.C.) zaken teneinde ze te helpen hun doelstellingen te
bereiken. We zijn steun en toeverlaat in alle bedrijfsprocessen en
in alle fases van het ondernemerschap.”

Het is een bolwerk van expertise, kennis, kunde en
enthousiasme uit de bancaire wereld en het bedrijfsleven:
de mensen achter Claassen, Moolenbeek & Partners.
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Bij CM&P kunt u terecht voor:
Het formuleren en implementeren van ondernemingsplannen
Het opstellen van financieringsplannen
De begeleiding bij de aan, - en verkoop van bedrijven
Het voeren van project, - en interim-management
Begeleiding voor startende ondernemers
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