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Jacqueline Zuidweg

Effe bellen met …
Meer nog dan bij particulieren rust
er bij ondernemers een groot taboe
op schulden. Jacqueline Zuidweg,
met bureau Zuidweg & Partners al
twintig jaar actief in schuldhulpverlening, weet er alles van. Samen met
ZLF (Zelfstandigenloket Flevoland)
is ze een plan voor een MKB Doorstartloket aan het ontwikkelen om
dat taboe te doorbreken.
Waarom dit loket?
Kleine zelfstandigen, met name
zzp’ers, gaan vaak héééél lang door.
En als het niet goed gaat, weet die
ondernemer niet waar hij moet
zijn. Een groeiend probleem, zo’n
25% van de MKB’ers verkeert momenteel in zwaar weer. Daar gaat
heel veel werkgelegenheid achter
schuil. Er zijn wel startersdagen
voor ondernemers, waarom dan
ook niet iets als ‘stoppersdagen’
of om een doorstart te maken?
Wat willen jullie doen voor
MKB’ers in zwaar weer?
Vroegtijdig signaleren dat het niet
goed gaat. En áls het niet goed gaat
hulp bieden en zoeken naar her¿nancieringsmogelijkheden. De

markt voor ¿nanciering ltjkt op
slot te zitten; er zijn banken die
afscheid nemen van hun gehele
MKB-portefeuille. Toch zijn er
nog steeds mogelijkheden. Alleen:
die moet je wél kennen.
En jullie kennen die?
Ja, wij willen alle expertise op dit
punt bundelen. Er zijn op zich
zat regelingen en mogelijkheden
om ondernemers een duwtje in
de rug te geven. Maar zelfs de
professionals weten er te weinig
van, laat staan de ondernemers
zelf.
Grootste uitdaging?
Het loket zichtbaar maken en veel
aan de weg timmeren. Richting
banken, gemeenten, Belastingdienst, Kamer van Koophandel,
brancheorganisaties, accountants
en natuurlijk richting de ondernemers zelf. Daarvoor ga ik de
publiciteit zoeken. Dat kost me
weinig moeite, ik was vorig jaar
zakenvrouw van het jaar en sta
graag op de bühne!
www.zuidweg-partners.nl
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Zelfredzaam
Het leger van mensen zonder baan
wordt almaar groter. Voor een aantal
is dat geen reden om bij de pakken
neer te zitten. Of te wachten op hulp
van instellingen. De leden van
DeBroekriem hebben allemaal
gemeen dat ze een baan en elkaar
zoeken. Het is een actieve on- en
ofÀinebeweging die inspirerende
activiteiten en netwerkontmoetingen
organiseert voor elkaar. En niet alleen
voor de hand liggende activiteiten
als solliciteren. Wat te denken van
µzakelijk Àirten¶ of samen sporten.
³Onze ofÀineactiviteiten zijn de kern
van DeBroekriem. Het gaat erom
dat mensen hun eenzaamheid doorbreken en met hun cv onder de arm
op de ¿ets stappen om elkaar te ontmoeten. En dat werkt”, vertelt medeoprichter en voormalig architect Pieter
Vermeer. Ruim 1.000 mensen in vijf
steden zijn ondertussen al actief in
DeBroekriem. Start Foundation steunt
dit initiatief met € 10.000,-. Aanmelden voor de gratis bijeenkomsten
kan via www.debroekriem.nl.

