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Steeds meer bedrijven failliet
In 2012 ruim 20 procent meer dan in 2011*

Vallen, opstaan en weer doorgaan!
Over ondernemers in uitdagende tijden
Het ondernemerschap is voor velen een lang gekoesterde droom: het geeft je vrijheid om
te doen wat je leuk vindt. Maar het financiële risico is groot: in de eerste jaren houdt meer
dan de helft van de startende bedrijven op te bestaan. In Vallen, opstaan en weer
doorgaan geven Jacqueline Zuidweg en Josette Dijkhuizen tien onmisbare tips om zware
tijden het hoofd te bieden.
Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met een periode van zwaar weer, niet
alleen in de huidige economische situatie. Jacqueline Zuidweg (Zakenvrouw van het jaar
2012) en Josette Dijkhuizen (VN-Vrouwenvertegenwoordiger van het jaar 2013) deden
uitgebreid onderzoek naar de achtergrond van ondernemerschap in moeilijke tijden.
In het boek komen o.a. deskundigen aan het woord en ervaringsdeskundigen: ondernemers
die in zwaar weer verkeerden. Uit deze interviews zijn tien tips gedestilleerd die je zullen
helpen om moeilijke tijden door te komen en ervan te leren, zodat het daarna weer
bergopwaarts gaat.
Vallen, opstaan en weer doorgaan is inspirerend, onderbouwd en leesbaar – voor iedere
ondernemer, maar ook voor bijvoorbeeld financiële instellingen, accountantsbureaus en
gemeenten.
Dit boek steekt ondernemers een hart onder de riem, geeft hun handvatten, en laat hen
vooral beseffen dat falen niet het einde is, maar juist de start van iets moois en nieuws kan
zijn. – Annemarie van Gaal
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