Curriculum Vitae
Richard Buitink
Boerkamp 15
7245 BM Laren (gld)
(0573) 40 12 84 / (06) 10 90 55 16
richardbuitink@kpnmail.nl / info@gripopjebedrijf.nl
geboren 13 juli 1973
Burgerlijke staat: getrouwd met Marleen, vader van Luuk en Tim

Werkervaring
01-01-2014-heden, Eigenaar Grip op je Bedrijf www.gripopjebedrijf.nl
Adviseren, begeleiden en coachen van ondernemers op
financieel/bedrijfseconomisch gebied. Optredend als intermediair tussen de
ondernemer als geldvrager en diverse financiers als geldverstrekkers. Verder
begeleiding van ondernemers die in financieel zwaar weer verkeren.
Mrt. 2018-heden, MKB Doorgaan Bedrijfskundige (freelance)
Als bedrijfskundige verantwoordelijk voor de analyse van schuldenproblematiek van
ondernemers en hen verder helpen door middel van de inzet van de juiste
tweedelijns partijen.
Apr. 2017-Dec. 2018, Qredits Microfinanciering Nederland Bedrijvenadviseur (freelance)
Als extern adviseur verantwoordelijk voor de klantgesprekken met (startende)
ondernemers voor een kredietaanvraag.
2014-juni 2016, Jonkman Sauzen B.V. (producent van levensmiddelen) Hoofd administratie
Parttime (24 uur) werkzaam als verantwoordelijke voor de administratie en interne
organisatie. Gericht op het verbeteren van financieel inzicht en de interne
communicatie. Het opstellen van een goede organisatie structuur en het
professionaliseren van de HR taken in het bedrijf.
Als gevolg van een langslepende rechtszaak en overname van de grootste afnemer
door Remia is Jonkman Sauzen B.V. begin 2016 failliet gegaan. Samen met
ondernemer en een externe financier is een doorstart gerealiseerd. Voor het nieuwe
Jonkman Food Products B.V. ben ik 4 maanden ingehuurd als ZZP’er om de doorstart
te begeleiden.
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1992-2013, Rabobanken (Berkelland/Achterhoek-Noord/Berkel-IJssel/Graafschap-Noord)
2013: Kwaliteitsmedewerker Bedrijven (Graafschap-Noord)
opzetten van een nieuwe functie op het gebied van procescontrole, procesbewaking
en kwaliteitsbewaking voor het gehele Directoraat Bedrijven
2001-2012: Accountmanager Zakelijke Relaties ( bij de banken Graafschap-Noord in
Zutphen en tot 2006 bij Achterhoek-Noord in Lochem)
klantportefeuille van gemiddeld 150-300 MKB klanten in financieringsvolume
variërend van 50k tot 2,5 mln. Eindverantwoordelijk voor deze klanten voor totale
dienstenafname incl. realiseren cross sell
2000: Intern Accountmanager Handel Industrie Dienstverlening (Achterhoek-Noord)
uitwerken financieringsverzoeken, vraagbaak voor klant en adviseur, voorbereiden
gesprekken
1996-1999: Kredietbeoordelaar (Berkelland)
beoordeling zakelijke financieringen MKB en Agrarisch
1992-1995: Diverse functies (Berkelland), waaronder Commerciële Ondersteuning en
medewerker Krediet Risico Management

Opleidingen
✓ Mini Masters, diploma 2009
(Business School Nederland)
✓ Bedrijfskunde, diploma 2006
(Samenwerkende Leergangen Bedrijfskunde/SWOT)
✓ HEAO-Commerciële Economie, diploma 2000
(Hogeschool Enschede)
✓ Atheneum, diploma 1992
(RSG Lochem)
Daarnaast diverse opleidingen volgens de Rabobank Leerplanner Accountmanager Zakelijk op commercieel,
bedrijfseconomisch, juridisch en fiscaal gebied.
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Competenties
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Samenwerken
Klantfocus
Coaching
Oplossingsgericht
Representatief
Verantwoordelijkheid
Communicatief vaardig

“Wat andere mensen van mij vinden?”
www.gripopjebedrijf.nl/referenties

Vrije tijd/ maatschappelijk
✓
✓
✓
✓
✓

ondernemerscoach bij Qredits sinds 2012
gastdocent Qredits Eigen Baas sinds 2017
voorzitter belangenvereniging Wakker Laorne
jeugdleider VV Witkampers
penningmeester Vrienden van Witkampers

Eerder actief binnen VV Witkampers als wedstrijdsecretaris jeugd en initiatiefnemer van de
“Vrienden van Witkampers”. Verder penningmeester en voorzitter geweest van de sporthal
Braninkhal te Laren. In 2014 winnaar van de Wakker Award als mede initiatiefnemer van
Kunstgrasveld Laren.
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