
Hij is er toch gekomen: de tweede Corona-golf. Veel bedrijven zijn dit jaar stevig geraakt door de gevolgen 
van het virus. Dankzij het NOW-steunpakket en uitstel van belastingbetalingen vallen de liquiditeits-
problemen op de korte termijn mee. Maar uiteindelijk moet een groot deel worden terugbetaald. Een 
nieuwe tegenvaller heeft daarom extra impact. 

Banken vrezen dat veel bedrijven in betalingsproblemen gaan komen en dat de hiervoor bestemde 
afdelingen overbelast zullen raken. Risico’s hiervan zijn evident en daarmee is het noodzakelijk 
dat bedrijven goed beslagen ten ijs komen. Banken en ondernemers hebben daarom behoefte 
aan gespecialiseerde adviseurs met uitgebreide expertise en ervaring met deze problematiek. 

Om aan deze vraag te kunnen voldoen gaan Taurus Corporate Finance en DLVE Bedrijfsadviseurs 
intensief samenwerken op het gebied van Restructuring & Recovery. Daarmee zijn ze in staat in deze 
uitzonderlijke periode met een team van zes specialisten een substantiële bijdrage te leveren aan 
de ondersteuning en advisering van ondernemingen in het MKB, de motor van onze economie. 

Ed Koops, Restructuring specialist: ‘We zien momenteel een eerste stijging van de vraag vanuit 
ons netwerk, maar we verwachten dat die vraag de komende maanden heel snel zal toenemen. 
De samenwerking leidt er toe dat we veel meer aan kunnen dan zelfstandig, omdat we van elkaars 
specifi eke expertise gebruik kunnen maken.’

Cees de Lang, Restructuring specialist: ‘Van eerdere crises weet ik dat je eerst een tijdje in het oog 
van de storm lijkt te zitten, om vervolgens te worden overspoeld met cases. Lerend hiervan is deze 
samenwerking de beste manier om ons daarop voor te bereiden.’

De keuze voor elkaar in deze samenwerking is vanzelfsprekend, volgens Financieel Specialist 
Gert-Jan Nijweide: ‘Taurus en DLVE hebben een vergelijkbaar DNA en een vergelijkbare aanpak. 
We zijn een team van uitsluitend doorgewinterde specialisten. Daarmee onderscheiden we 
ons van veel concurrenten. We begeleiden als senior partners de ondernemers van het begin tot 
het einde, van analyse tot uitvoering. We merken dat we daarmee het vertrouwen van ondernemers 
krijgen en dat is essentieel voor het creëren van oplossingen.’
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