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Financieel adviseur Koning biedt baken in woelige tijden
Inzicht in risico's en kansen wordt steeds belangrijkerAls ondernemer kun je slapeloze nachten hebben. Hoe lang is het
geleden dat u wakker lag van uw droom over een eigen onderneming? Het is de eerste fase van een bedrijf. U ging de
markt verkennen. Langzaam kwam het besef dat uw droom werkelijkheid kon worden. Dan komen de eerste
complimenten over je product. De eerste mensen in loondienst nemen voelde toch als een risico. U nam de beslissingen,
leerde en groeide.Onzekerheden
Vragen en onzekerheden blijven er echter altijd. In hoeverre gaat u last krijgen van een slechtere economie? Welke
kansen zijn er toch nog voor het doorgroeien van uw bedrijf? Welke investeringen zou u misschien juist niet moeten
uitstellen?
Wakker blijven liggen van die vragen hoeft niet. U kunt er over gaan sparren met Gerwin Koning uit Oosterwolde. Een
adviseur, die op basis van zijn expertise en inzicht in uw financiÃ«n en de markt de antwoorden kan geven. De juiste
inzichten kunnen een baken vormen in woelige tijden.Konings ondernemersdroom kwam uit toen hij eigen baas in zijn
bedrijf GEKO finance. De kennis en ervaring die hij in zijn jarenlange carriÃ¨re heeft opgebouwd, zet hij volledig in voor
zijn klanten. Onder het mottoÂ´ service, betrokkenheid en kwaliteitÂ´ levert het bedrijf administratieve ondersteuning op
maat. Puinruimen
Â´Veel startende ondernemers voeren eerst zelf hun administratie, vaak uit kostenoverweging', verhaalt Koning. 'Het lijkt
goedkoper, omdat ze geen boekhouder in dienst hoeven te nemen. In de praktijk blijkt het voeren van de eigen
administratie echter tijdrovend en levert het veel ergernis op. Hier zijn ze geen ondernemer voor gewordenâ€™. Als de berg
te groot wordt, kan GEKO Finance orde op zaken stellen. Koning zorgt voorts voor continuÃ¯teit in de administratie, zoals
de salarissen, belastingaangiftes en natuurlijk jaarrekeningen. 'Ondernemers vragen me om de puinhoop te ruimen.' Dat
is al een hele zorg en wellicht ook een slapeloze nacht minder. Vragen
Maar de vragen die Koning krijgt en kan beantwoorden gaan meestal verder dan dat. Inzichten, bijvoorbeeld voor het
berekenen van beschikbare budgetten voor personeel of advertenties, kunnen ontbreken op het moment dat ze er
moeten zijn. Â´Als debiteuren laat betalen lijkt er op de lopende rekening geen ruimte te zijn voor investeringen. Door je
administratie anders te organiseren en blijvend inzicht te hebben in je balans blijkt die ruimte er dan ineens gewoon te
zijnÂ´, stelt Koning.Â´Als je ondernemers inzicht geeft in hun financiÃ«le situatie, zien ze ook de kansen die ze kunnen
aangrijpen om te groeienÂ´.Inzicht behouden
Koning heeft de expertise om op strategisch niveau te sparren over investeringen en besparingen. Voor de kortere
termijn kan hij zorgen voor het oplossen van acute problemen. Eindelijk de balans opmaken, letterlijk gezien. Voor de
langere termijn huurt Koning zichzelf uit om dit inzicht te allen tijde te behouden. Handig, bijvoorbeeld als een bedrijf een
subsidietraject ingaat. De administratie moet dan immers aan hoge eisen voldoen. Â´Onze dienstverlening kan net zo ver
gaan als de ondernemer dat wenst. Het dienstenpakket is breed.
Â
Realiteit
'Het was mijn droom om voor mijn klanten dat werk te doen, wat deze ondernemers vaak niet leuk of lastig vinden. Zij
hebben dan hun handen echt vrij om verder te werken aan hÃºn droomÂ´, aldus Koning.Â´Ik begrijp dat wel, dat die
financiÃ«le klussen tot het laatste moment blijven liggen. Ondernemers hebben hun hoofd bij andere dingen. Je moet ook
met die mensen mee kunnen dromen. Maar als de realiteit van alledag aan de deur klopt, kan ik ze een handje helpenÂ´.
Niet voor niets koos Koning voor de slogan Â´de kroon op UW werkÂ´Baten
Koning kan het financiÃ«le meerjarenplan opstellen of kritisch tegen het licht houden. Startende ondernemers biedt hij
een speciaal starterspakket aan.Â De baten van zijn advies zijn klip en klaar: begrotingen worden betrouwbaarder, er is
meer grip op de balans, en er kunnen bewustere en toekomstgerichte investeringen worden gedaan . Kortom, goede
sturing is mogelijk en u kunt richting blijven geven. En dat is een hele geruststelling in deze economisch instabiele
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