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Jan Lubbers over Claassen, Moolenbeek & Partners 

Claassen, Moolenbeek & Partners is een ondernemend bureau voor bedrijfskundig- en bancair advies. 

Onze kernactiviteiten zijn bedrijfsadvies, managementondersteuning bij het samenstellen van het 

ondernemingsplan, het maken van een financieringsrapport en interim-management. 

 

Cliënten uit alle sectoren van het bedrijfsleven kunnen wij van dienst zijn; met name zijn wij sterk in 

het midden- en (grotere) kleinbedrijf. Onze kracht ontlenen wij aan systematische toepassing van onze 

werkmethodiek. Een werkwijze die uitstekende hulp biedt bij het ontwikkelen en helpen invoeren van 

meerjarenplannen en het opstellen van financieringsrapporten c.q. krediet-presentaties. 

Zo sterken wij de ondernemer, die hierdoor bewuster en slagvaardiger met zijn markt en bedrijf 

omgaat. Behoud van initiatief èn toevalligheden naar eigen hand zetten, zijn in onze methodiek 

essentieel. 

Onze specialiteiten planning en control vindt u terug in onze adviezen en begeleiding bij aan- en 

verkoop van bedrijven en bedrijfsonderdelen. Deze zijn tevens inzetbaar bij investeringsbeslissingen 

en bij onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van nieuwe markten en producten. Onze 

methodiek is er op gericht zaken helder te structureren en nuchter uitgerekend op een rij te zetten. 

 

Claassen, Moolenbeek & Partners ging anno 1983 van start in Eindhoven. De groep kent thans 40 

vestigingen verdeeld over geheel Nederland. Indien nodig kunnen we een beroep doen op de kennis 

en kracht van de gehele organisatie.  

Elke partner is zelfstandig ondernemer. Deze formule staat borg voor optimale betrokkenheid bij werk 

en relaties. 

 

De aanpak van Claassen, Moolenbeek & Partners in combinatie met de eigen jarenlange praktische 

bedrijfservaring levert nieuwe impulsen en stimuleert uw onderneming. 

 



 

Over Jan Lubbers 

Jan Lubbers is een echte Emmenaar en opgegroeid in een ondernemersgezin. Daar kwam hij reeds 

vroeg met diverse aspecten van het MKB in aanraking. Na de studie bedrijfseconomie heeft hij diverse 

andere opleidingen gevolgd, zoals de studie Accountant Administratieconsulent (AA-accountant), een 

controllersopleiding (FC) en een master in Accounting & Finance (MSc). 

Begin negentiger jaren is Jan begonnen als assistent accountant bij de Noordelijke Accountantsunie in 

Emmen. Hierna heeft hij als controller en manager bij Univé Verzekeringen in diverse zware financiële 

functies geopereerd. 

Vanaf 2007 is Jan als bestuurder verantwoordelijk geweest voor grote regionale Univé  vestigingen en 

daarna als financieel directeur bij de centrale Univé organisatie. De laatste periode voor zijn overstap 

naar Claassen, Moolenbeek & Partners was Jan verantwoordelijk als financieel directeur bij De 

Friesland Zorgverzekeraar (onderdeel van Achmea).  

Jan heeft in alle functies grote verandertrajecten geleid, fusies en overnames gedaan en diverse 

financiële en bedrijfskundige vraagstukken opgelost. 

 

Jan gaat graag uitdagingen aan wanneer het gaat om financiële en bedrijfskundige vraagstukken 

voortvloeiende uit investeringen, overnames, management ondersteuning etc.  

Een aantal voorbeelden van zijn reeds behaalde successen zijn het begeleiden van ondernemers bij de 

aankoop of verkoop van de onderneming, het ondersteunen bij een financieringsprobleem, 

bedrijfswaarderingen, het behoeden van een bedrijf van de ondergang (“vijf voor twaalf”), het 

begeleiden van een doorstart, maar ook het bereiken van rendementsverbeteringen.  

 

Dicht bij de klant staan en samen met de ondernemer oplossingen creëren, zijn voor Jan de gewoonste 

zaak van de wereld.  

Jan maakt dan ook graag kennis met u! 

 

 

Gegevens Jan Lubbers, Claassen, Moolenbeek & Partners: 

Email:   Jan.lubbers@cmenp.nl 

Mobiel:   06-21 572 756    

Website:  www.cmenp.nl 

 


