Groenveld zet met verhuizing volgende stap in ontwikkeling

“We zijn een partner die
adviseert en meedenkt”
Sinds kort is Groenveld, gespecialiseerd in

Verder dan basiszaken
Die klant kan een zzp’er zijn, maar eveneens een ondernemer met 60 of 70 werknemers. Ongeacht de omvang,
zegt Paul, iedere ondernemer wil zijn of haar bedrijf beter maken. “Als de ondernemer er open voor staat willen
we daar nadrukkelijk een rol in spelen; dat is waarmee
we ons onderscheiden. We denken mee, kijken mee
hoe een onderneming beter, efficiënter kan functioneren. Dat gaat verder dan de basiszaken. We stellen dan
vragen als: wat zijn je doelen, waar wil je over vijf jaar
staan, welke investeringen kun en wil je doen? Als het
nodig is kunnen we ook voor een deel de communicatie
met instellingen als de Belastingdienst en de Kamer van
Koophandel, banken of met investeerders verzorgen.”

fiscale en administratieve dienstverlening
en bedrijfsadvies, gevestigd aan de Deken
van Oppensingel in Venlo. Een noodzakelijke
verhuizing, maakt directeur-eigenaar Paul
Cuppen duidelijk. “We hebben opnieuw een
professionaliseringsslag gemaakt en zijn
verder gegroeid.”

Vertrouwenspersoon
Paul ziet zichzelf en zijn collega’s dan ook als vertrouwenspersonen die net iets anders tegen zaken aankijken en daardoor zien wat de ondernemer niet of niet
volledig overziet. “Dat doen we op een creatieve wijze
en met maatwerk; je merkt vrij snel waar behoefte aan
is. De ene ondernemer heeft dat nauwelijks nodig, de
ander juist wel. Of in een bepaalde periode juist even
wat extra aandacht.”

Klantgericht en met een no nonsense-aanpak, zo omschrijft Paul Cuppen zijn bedrijf. “We richten ons op het
mkb, willen voor de bedrijven meer zijn dan degene die
de aangifte invult. We zijn een partner die adviseert en
pro-actief meedenkt, die min of meer als verlengstuk
van een bedrijf fungeert.”

Specialisten

Nu zijn er altijd ondernemers die wellicht wel wat ondersteuning kunnen gebruiken, maar niet de stap daarvoor willen of durven te zetten. Paul herkent het. “Neem
nu deze coronaperiode. Ondernemers zijn creatief maar
hebben soms net dat extra beetje advies nodig. Om bijvoorbeeld op een goede manier een online shop op te
zetten, nieuwe markten aan te boren, het assortiment
aan te passen. Zoals gezegd, daar denken we graag over
mee. Tegen die ondernemers zeg ik, kom eens langs
voor een vrijblijvend gesprek. Ook op onze nieuwe locatie staat de deur altijd open, uiteraard conform alle
richtlijnen van het RIVM.”

Bureau Groenveld werd opgericht in 1996. “Zoals zo
vaak begon de oprichter op zijn zolderkamertje”, glimlacht Paul die er zelf in 2009 kwam werken en het vier
jaar geleden overnam. Vanuit die zolderkamer werd verhuisd naar de Hogekampweg, zegt hij, daarna volgde
de verhuizing naar de Pastoor Deckerstraat. Die locatie
werd recent dus verruild voor de Deken van Oppensingel waar de 9 medewerkers weer wat ruimer in hun jasje zitten. “Allemaal specialisten, ieder in een bepaalde
discipline. Op die manier kunnen we de klant op een zo
breed mogelijke manier van dienst zijn.”

Paul Cuppen (l) en office manager Joep Houben
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