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Derde generatie aan het roer bij Geerts in Oosterhout
OOSTERHOUT - Financieel-adviesbureau Geerts is onlangs overgedragen aan de derde generatie
van het familiebedrijf. Grondlegger Jan Geerts (92) is er trots op dat zijn kleinkinderen Sanne
Geerts (31) en Tomas Geerts (35) er nu samen met Richard van Dongen (45) aan het roer staan. "Ik
heb de basis gelegd, maar zij zijn de toekomst", zegt Jan.
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Het is 1950. Jan is net terug van zijn militaire missie in Indonesië, maar hij ziet het niet zitten om
weer aan de slag te gaan op de boerderij van zijn ouders. Een kennis van zijn vader vertelt hem over
verzekeringen. "Het was in die tijd een vreemd vak, maar die man zei: 'daar kun je iets mee
verdienen'. Ik heb toen van mijn spaargeld een verzekeringsportefeuille gekocht. Dat kostte toen
drieduizend gulden. Het is maar goed dat ik in Indië zo zuinig ben geweest. Geld voor een auto had ik
niet meer, dus ik heb de eerste jaren alles op de fiets gedaan."
Klantenbestand
Wekelijk maakte Jan een rondje langs zijn klanten om de premies te innen. Zijn klantenbestand
beperkte hij daarom zoveel mogelijk tot Oosterhout. "Ik had er ook een paar in Bavel en Molenschot,
maar verder ging ik niet. Ik heb in die jaren heel wat fietsen versleten."
Thuis richtte hij een kantoor in. Het bureau nam hij mee van vliegbasis Gilze-Rijen. Niemand die hem
tegenhield. "De Duitsers waren er weg en het was er een vrijgevochten boel geworden", lacht hij.
Met gezond boerenverstand zocht Jan zijn weg in de verzekeringswereld.

Kinderoppas
Rond 1957 nam hij zijn eerste medewerker in dienst: Ineke. "Zij was onze kinderoppas en
secretaresse", vertelt zoon Jack Geerts (64). Hij kwam in 1977 in de zaak en nam deze in 1991 samen
met zijn zwager Rob Geerts over. Jan: “Ik ben er trots op dat wij nooit door een andere partij zijn
overgenomen.”
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Jack legt uit dat het in de verzekeringswereld bijzonder is als de derde generatie het bedrijf kan
overnemen. "De meeste bedrijven worden overgenomen door grotere partijen."
Overname
Zo deed Geerts dat zelf ook. "Begin jaren tachtig namen we het kantoor van Schilderman over",
vertelt Jack. "Dat betekende toen een verdubbeling van het aantal medewerkers." Zo'n vier jaar
geleden deed Geerts weer een overname, waardoor er inmiddels zo'n dertig mensen in het kantoor
aan de Mathildastraat werken.
Zij hebben sinds enkele weken drie nieuwe 'bazen'. "We hebben nu een vrij jong managementteam",
zegt Jack over de opvolging door zijn neefje en nichtje. "Zo blijf je op de hoogte van nieuwe
technieken en heb je ook mensen in je bedrijf die daarmee kunnen omgaan."
Geen revolutie
Sanne merkt op dat zij als een van de nieuwe eigenaren geen grote revolutie gaat doorvoeren. "We
bouwen voort op wat er staat, maar we gaan ons wel meer laten zien in Oosterhout.”

