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Jacqueline Zuidweg, zakenvrouw van het jaar 2012 en medeauteur van
het boek ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, gastspreker bij de NBCCB
ALBIR. Zakenvrouw van het jaar 2012 Jacqueline
Zuidweg is deze maand gastspreker op de bijeenkomst
van de Nederlandse Business Club Costa Blanca. Die bijeenkomst wordt op 25 april gehouden in Hotel Albir
Playa in Albir en is toegankelijk voor zowel leden als
niet-leden. De titel ‘Zakenvrouw van het Jaar’, die
Jacqueline vorig jaar ten deel viel, is de prestigieuze jaarlijkse prijs waarmee een succesvolle zakenvrouw wordt
onderscheiden. De prijs, ook wel ‘Prix Veuve Clicquot’
genoemd, wordt jaarlijks in 18 landen aan een succesvolle vrouwelijke ondernemer of manager uitgereikt en
bestaat in Nederland sinds 1981.
Jacqueline Zuidweg is directeur-eigenaar van schuldhulpverleningsbureau Zuidweg & Partners, de ‘intensive care
van ondernemend Nederland’ zoals de Nederlandse
media het bureau wel omschrijven, en tevens medeauteur van het boek ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’. Met
dit boek, waarin tien bruikbare tips om een faillissement
te voorkomen de hoofdmoot vormen, breekt ze een lans
voor ondernemers die het zwaar hebben in deze tijden
van crisis. Haar boodschap in het boek is kort en helder:
een bedrijfsfaillissement is geen schande. Integendeel:
het kan de opmaat zijn naar een succesvolle nieuwe
onderneming. Jacqueline baseert zich daarbij op recent
wetenschappelijk onderzoek en interviews met een achttal geselecteerde ondernemers. Het boek wordt dan ook
met recht een inspirerend en hoopgevend boek over
ondernemen in zware tijden genoemd. De missie van
Zuidweg & Partners is het opzetten en uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige en landelijk beschikbare schuldhulpverlening aan ondernemers en ex-ondernemers.
Jacqueline Zuidweg (1965) is geboren in Goes en groeide
op op de Veluwe. De beide grootvaders van Jacqueline
waren ondernemers, de een was slager, de andere aannemer. Haar beide grootmoeders hadden de broek aan en
regelden de financiën in combinatie met het gezin. Die
reuring en dynamiek trok Jacqueline als kind al aan en
dan vooral de beslissings- en daadkracht, maar ook eigenwijsheid van haar beide grootmoeders. Na de middelbare
school startte Jacqueline Zuidweg in 1983 met een universitaire studie Nederlands Recht. Van 1983 tot 2001 woonde zij in Amsterdam, daarna in Bussum en sinds anderhalf jaar in Naarden. Na haar afstuderen in 1988 werkte zij
6 jaar als juriste bij een adviesbureau voor het midden- en
kleinbedrijf (mkb). Na daar ervaren te hebben dat er in
Nederland geen goede schuldhulpverlening voor (ex)ondernemers beschikbaar was, startte zij in 1994 met de
insolventieadvisering voor het mkb vanuit haar eigen
bedrijf.

Jacqueline Zuidweg

‘Ondernemen en een gelukkig gezin zijn
prima te combineren’
Jacqueline Zuidweg is getrouwd met Raymond
Lescrauwaet, ondernemer in het ‘creëren van een gezonde woon- en werkomgeving’. Hij heeft haar sinds het
begin van hun relatie intensief gecoacht in het ondernemerschap en was de drijvende kracht achter het fysiek
realiseren van alle kantoren (verbouwen, inrichten en
onderhouden). Jacqueline en Raymond hebben twee
dochters van respectievelijk 11 en 7 jaar. Jacqueline stelt
dat ‘ondernemen’ en een gelukkig gezin prima zijn te
combineren, door goed te plannen en vooral door de
juiste prioriteiten te stellen. Ze noemt haar gezin een
soort testgezin voor het leven in een gezonde woon- en
werkomgeving. Hierbij dient gedacht te worden aan
gezonde lucht, licht, water en omgevingsmaterialen. Bij
Jacqueline en Raymond thuis is dit optimaal gerealiseerd.
Op de kantoren grotendeels ook, zegt ze. Ondernemen
ziet ze graag als topsport, waarvan ze een groot liefhebber
is.
Haar roep om meer erkenning voor het mkb als motor
van de BV Nederland stopt ze niet onder stoelen of banken. Zij zal deze roep dan ook duidelijk laten horen op alle
communicatiepodia die zij aangereikt krijgt, vanwege
haar benoeming als zakenvrouw van het jaar 2012.
Centraal hierbij staat volgens haar dat er landelijk nog

meer kwalitatief goede en betaalbare schuldhulpverlening beschikbaar moet komen voor (ex-)ondernemers uit
vooral het mkb. In de afgelopen zeventien jaar heeft het
streven hiernaar als een rode draad door haar leven
gelopen. Ze wil dit op alle denkbare manieren mogelijk
maken. Voor het starten van een onderneming zijn er
allerlei stimuleringsmaatregelen en hulpvoorzieningen.
Echter, als een ondernemer vervolgens in zwaar weer
komt, is er veel minder hulp beschikbaar. Zij betreurt dit
en wil dit dan ook tegengaan. Verder vindt Jacqueline het
van groot belang dat het taboe rondom financiële problemen van ondernemers doorbroken wordt. Het is niet erg
om in financieel zwaar weer te zitten. Zo moet de mkb-er
zelf vooral tijdig aan de bel trekken en om hulp vragen.
Daar kunnen grotere problemen mee worden voorkomen. De professionals, zoals accountants rondom de
mkb-er die in financieel zwaar weer zit, roept Zuidweg
met klem op om een ondernemer in financiële problemen niet direct af te schrijven. Het delen van kennis en
ervaringen bij mkb-ers onderling zou meer gestimuleerd
moeten worden.
De bijeenkomst van 25 april vangt aan om 19.00 uur en
wordt afgesloten met een diner. De kosten voor nietleden bedragen 25 euro per persoon inclusief welkomstdrankje en diner. U kunt zich voor opgeven via
secretariaat@nbccostablanca.com
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