Zakenvrouw van het Jaar vindt De Drentse Zaak belangrijk
om ondernemend gedrag te stimuleren.
Assen – Aandachtig luisterden de bezoekers van de netwerkbijeenkomst in De Drentse Zaak naar het verhaal
van Jacqueline Zuidweg, Zakenvrouw van het Jaar van 2012. Zij behaalde deze titel, doordat Zuidweg bij de
landelijke politiek aandacht heeft weten te krijgen voor ondersteuning aan ondernemers die financiële
risico’s durven te nemen. Zuidweg presenteerde haar boek Vallen, opstaan en weer doorgaan. Dit boek geeft
een weergave van ondernemers die vanuit een schuldsituatie weer succesvol geworden.
Zuidweg: “In Nederland spreekt men nog steeds schande als iemand failliet is gegaan. Dit stimuleert het
ondernemend gedrag van mensen niet. We kunnen een bedrijfsfaillissement beter bekijken als de opmaat
naar een succesvolle nieuwe onderneming. De overheid en banken zouden gezamenlijk moeten kijken hoe zij
dit kunnen stimuleren.” Met het boek Vallen, opstaan en weer doorgaan wil de Zakenvrouw van het Jaar de
taboe rondom faillissement helpen te doorbreken.
In dit kader prees Jacqueline De Drentse Zaak. “ Binnen De Drentse Zaak zie je dat ondernemers en overheid
nauw met elkaar samen werken om ondernemend gedrag te stimuleren. In Assen laat men hiermee het goede
voorbeeld zien. Ondernemers en overheid slaan de handen ineen. Hier gebeurt dit ook nog eens op prachtige
locatie waar ondernemers ook elkaar helpen. Dit is fantastisch om te zien.”
De Drentse Zaak is een uniek ondernemersinitiatief in Assen. In het monumentale pand komen ondernemers
om te (flex)werken, vergaderen en netwerken. Ondernemers helpen daarbij elkaar met het ondernemen.
Tegelijkertijd is de expertise van de overheid aanwezig binnen De Drentse Zaak. Ondernemersadviseurs geven
bijvoorbeeld advies over het starten of stoppen van een onderneming, zij bieden financiële ondersteuning in
moeilijke tijden en kennen de subsidiemogelijkheden.
Jacqueline Zuidweg is directeur van Zuidweg & Partners en in 2012 uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar.
Haar bedrijf houdt zich bezig met het opzetten en uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige en landelijk
beschikbare schuldhulpverlening aan ondernemers en ex-ondernemers.
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