
Sinds enige tijd verzorgt WeddingProson het drukwerk voor een opmerkelijk bedrijf, Zuidweg 
& Partners. Haar directeur is Jacqueline Zuidweg, die in maart van dit jaar is uitgeroepen 
tot Zakenvrouw Van Het Jaar. Het bedrijf houdt zich bezig met schuldsanering voor 
ondernemingen in het MKB, waar op dit moment de bomen bepaald niet tot in de hemel 
groeien. Genoeg reden om de Gooise contreien eens op te zoeken. 

ZAKENVROUW 2012 JACQUELINE ZUIDWEG OVER TOEKOMST MKB

MIJN DROOM: HULP VOOR ELKE ONDERNEMER IN ZWAAR WEER

HILVERSUM – ‘Het is van groot belang dat 

ondernemerschap al op jonge leeftijd wordt 

gestimuleerd. Op basisscholen, mbo’s en hbo’s 

en ook op universiteiten. Zo krijgen ondernemers 

fi nanciële vaardigheid, iets wat bij veel ondernemers 

in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) nog wel eens 

ontbreekt. Je hoort dat op school te leren. Omdat 

dit niet gebeurt en veel ondernemers eigenlijk geen 

verstand van fi nanciële zaken hebben, reageren ze te 

laat als het slechter gaat met de onderneming. Ook 

hebben ze moeite met saneren. Vaak doen ze dat te 

laat’.  Dit zegt Zakenvrouw Van Het Jaar Jacqueline 

Zuidweg, die met haar bureau Zuidweg & Partners 

ondernemers die de bietenbrug op dreigen te gaan 

helpt om er weer bovenop te komen door middel van 

schuldsanering. De zakenvrouw schuift de zwarte piet 

niet alleen naar de ondernemers. ‘Er zijn ook heel wat 

accountants die de ondernemer volstrekt niet duidelijk 

maken hoe belangrijk het is je zaken fi nancieel voor 

elkaar te hebben’.

Zuidweg is van huis uit jurist en begon in 1994 

met dit opmerkelijke bedrijf als eenmanszaak 

met specialisatie in schuldhulpverlening voor 

ondernemingen in het MKB. Er was indertijd van 

overheidswege geen deugdelijke en vooral geen 

betaalbare schuldhulpverlening voor zelfstandigen 

voorhanden. Op aanraden van het Ministerie 

van Economische Zaken heeft Zuidweg dit op 

commerciële basis aangepakt. Als er nu schulden 

zijn dan lost Zuidweg & Partners die op samen met 

gemeentelijke instanties, banken, accountants en 

andere betrokkenen. Thans heeft het bedrijf 90  

medewerkers met vestigingen in Hilversum, Den 

Bosch, Deventer, Drachten, Gouda, Amsterdam, 

Arnhem en Lelystad. 

Opstaan
Jacqueline Zuidweg weet inmiddels ook uit eigen 

ervaring hoe het is om in economische stormen te 

overleven. Vorig jaar moest ze afscheid nemen van 13 

medewerkers toen er overheidsbudgetten wegvielen. 

Hoewel één op de tien ondernemingen in het MKB 

nauwelijks de broek kan ophouden, ziet ze toch veel 

mogelijkheden voor het ondernemerschap. Mits, er 

sprake is van een goede fi nanciële ondergrond. ‘Veel 

MKB’ers hebben weinig verstand van geld. Je schrijft 

je in bij de Kamer van Koophandel en ineens ben je 

dan ondernemer. Je wordt geacht alles te kunnen 

en te weten, ook van geldzaken. In de praktijk werkt 

dat anders, zoals binnenkort ook in mijn boek is te 

lezen, dat de titel heeft: “Vallen, opstaan En Weer 

Doorgaan”. Het zijn verhalen met ervaringen van 

ondernemers in uitdagende tijden. En die uitdagingen 

liggen er’, aldus Zuidweg, die zelfs wil beweren dat de 

toekomst van Werkend Nederland ligt besloten in het 

MKB. 

Balans
‘De samenleving wordt meer en meer ondernemend, 

daar ben ik van overtuigd. De tijd dat we ons hele 

leven – of althans heel lang – voor één baas werkten 

ligt ver achter ons. Als samenleving kunnen we niet 

meer vertrouwen op grote organisaties waar we 

ons pensioen wel gaan halen. De oude zekerheden 

bestaan niet meer. Vooral jongeren denken daarom 

na hoe ze in de toekomst willen leven en werken. 

Ze beschikken over veel informatie en netwerken 

en proberen de juiste balans te vinden tussen leuk 

werken en fi jn leven. Die gaan niet meer acht uur voor 

een baas werken en met de broodtrommel achterop 

de fi ets naar kantoor. De toekomst is zelfstandig 

ondernemerschap, small businesses. De nieuwe 

ondernemers werken samen, zijn slagvaardig en 

fl exibel. Dat is de tijdgeest’!

Terugkomend op schuldsanering merkt zij op dat de 

gemiddelde schuld van ondernemers die bij Zuidweg 

& Partners terechtkomen zo’n € 120.000,-- bedraagt 

en daar staat geen dekking tegenover in de vorm 

van gebouwen of andere waardevaste zaken. ‘Vaak 

was bij hen de boekhouding een ondergeschoven 

kindje. Pas als het te laat is, gaan de cijfers leven’. 

Jacqueline Zuidweg is dan ook blij met initiatieven op 

dit gebied in het onderwijs. Wat de toekomst van haar 

eigen bedrijf betreft kan ze kort zijn: ‘Nu kunnen we 

60% van ondernemers helpen met schuldsanering. 

De komende jaren stijgt dat zeker tot 80%. Uiteindelijk 

wil ik naar een organisatie met een landelijke dekking 

die hulp biedt aan elke ondernemer die in zwaar weer 

terechtkomt. Dat is mijn droom’. 

ILONA SCHEEPMAKER

‘WE ZIJN NIET ZIELIG MAAR MOOI’

Ilona Scheepmaker is accountmanager bij Wedding 

Proson en in die kwaliteit heeft ze de afgelopen 

maanden vrijwel alle klanten van Proson bezocht. 

Plus de mogelijke potentiële klanten. Want ze komt 

oorspronkelijk bij Proson in Ermelo vandaan. Tijdens 

al deze gesprekken hoorde ze nog wel eens dat 

sommige afnemers werk onderbrachten bij Proson uit 

medelijden, omdat er veel mensen werken met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. En dat is een beetje tegen 

het zere been van de accountmanager. ‘Samen met 

Wedding vormen we als WeddingProson een prachtig 

bedrijf waar we heel veel kunnen. Drukken, printen, 

handling, distributie, web, noem maar op. Wij zijn niet 

zielig. We zijn voor klanten juist heel mooi’.

Scheepmaker werkte jarenlang op projecten bij KPN, 

maar daar had ze het na een groot aantal jaren wel 

gezien. Ze werd accountmanager bij het lifestyleblad 

Hotspots en stapte een jaar of drie geleden over 

naar Proson. Ze werd aangenomen om dit lichtelijk 

a-commerciële bedrijf, onderdeel van Bartiméus, in de 

vaart der commerciële volkeren voor te stuwen en dat 

lukte wonderwel goed. Toen Wedding het grafi sche 

bedrijf van Proson overnam, ging Ilona mee naar 

Wedding, in dezelfde functie. ‘Nu is het mijn taak om 

WeddingProson op de kaart te zetten. Dat is een hele 

uitdaging’. 

Bescheiden
Scheepmaker is niet weinig trots op ‘haar’ bedrijf en 

vent dat gevoel dan ook met de nodige kracht uit. ‘Er 

is nog wel wat te doen op de markt’, legt ze uit, ‘want 

wij kunnen heel veel, maar waren de afgelopen jaren 

veel te bescheiden om dat te roepen. Bescheidenheid 

is goed, maar ál te bescheiden is nou ook weer niet 

de bedoeling. Vandaar dat ik zowel bij WeddingProson 

in Harderwijk als in Ermelo heel wat rondleidingen 

geef om te laten zien waartoe we in staat zijn. En dat 

levert resultaat op. Steeds meer klanten zien hoe 

we gezamenlijk als Wedding en Proson samen een 

prachtig product op de markt brengen’. 

Reclamebureaus
De accountmanager heeft overigens nog één grote 

wens: wat meer reclamebureaus op de klantenlijst. 

‘Reclamebureaus maken mooi werk wat we graag 

willen drukken. Helaas zijn sommige een beetje 

benauwd dat we er met hun klanten vandoor gaan. 

Die vrees is onterecht; wij zijn geen concurrent 

van bureaus, maar juist een verlengstuk. We zijn 

betrouwbaar en gaan integer met de belangen van 

reclamebureaus om. Dat betekent, dat klanten van 

bureaus nooit rechtstreeks zaken met ons kunnen toen, 

tenzij met toestemming’. Met andere woorden: tijd 

voor creatieven om eens contact met WeddingProson 

op te nemen. In Ilona Scheepmaker vinden ze een 

deskundige partner. 

WEDDINGPROSON DOET 

DISTRIBUTIE VOOR QOLOR 

T-SHIRTS

Over stripheld Lucky Luke gaat de mare dat hij 

sneller schiet dan zijn eigen schaduw. Naar analogie 

hiervan genereert voormalig bankmedewerkster 

Marijke Krabbenbos vlotter ideeën dan de meeste 

mensen kunnen praten. Dat merk je als je met haar 

in gesprek bent. Samen met haar klanten – variërend 

van kleine zelfstandigen tot multinationals -  verzint ze 

via haar onderneming IdeaCompany allerlei, meestal 

commerciële, ideeën. Maar er zijn ook vondsten die 

ze zelf uitvoert. Na de ontwikkeling van het landelijk 

vrouwennetwerk Bites & Business, www.laptoplounge.

nl, www.zaaltjeszoeker.nl, www.werkplekzoeker.nl en 

www.tanteboek.nl heeft ze nu een nieuw succesvol 

project: Qolors (www.qolors.nl). Het gaat om een 

website met dames T-shirts in 21 kleuren en talloze 

uitvoeringen. Krabbenbos: ‘Gewoon alle kleuren, vaak 

geen modekleuren. Kleuren die in de winkels meestal 

niet verkrijgbaar zijn omdat de kleur “uit” is’. Het 

gaat in totaal om 756 uitvoeringen die via de site van 

Qolors verkrijgbaar zijn. Overigens kunnen behalve 

particulieren, ook modezaken bij haar bestellen.

Fulfi lment
Het totale fulfi lment is in handen van WeddingProson 

in Ermelo, waar alle goederen keurig in het magazijn 

zijn gesorteerd. ‘Aanvankelijk deden we de distributie 

vanuit Amsterdam, maar via via kwam ik Carin van 

WeddingProson tegen. Het klikte tussen ons en de 

prijs was goed. Vandaar…’. Overigens was de wijze 

waarop Krabbenbos haar onderneming fi nancierde ook 

ongebruikelijk. Namelijk via crowdfunding; zo’n 100 

vrienden en bekenden investeerden € 500,-- in haar 

onderneming, waarna ze de Poolse fabrikant de eerste 

order kon geven. Nu het in Nederland goed loopt, wil 

Krabbenbos de grens over. ‘Het liefst naar Duitsland, 

daar wonen 6x meer vrouwen dan hier’, blikt ze 

vooruit… Alle investeerders krijgen natuurlijk hun geld 

terug. ‘Met een lekkere rente’, stelt ze haar gulle gevers 

in het vooruitzicht. 

Meer informatie: www.quolors.nl 

AANBIEDING

WEDDING PROSON

DRUKKERS & COMCEPTORS

BOEK POWERVROUWEN 
(OOK LEZENSWAARDIG VOOR 
MANNEN) 

Net van de WeddingProson-persen het boek 
‘Hoe word ik een Powervrouw’. Het antwoord 
is geschreven door Janette Sybrandy. Het 
boekt helpt (zaken)vrouwen hun talenten te 
ontwikkelen, zelfvertrouwen te vergroten en 
het blikveld te verruimen. De schrijfster lardeert 
haar theorieën met interviews, praktische 
tips, diagrammen, 
leerzame testjes 
en een handige 
toolbox. Een 
aanrader voor 
vrouwen die meer 
willen bereiken. 
Het boek is ook 
heel geschikt 
voor mannen, 
die nog heel 
wat van de 
inhoud kunnen 
leren. Al was 
het maar over 
vrouwen…

BLINDENKALENDER VOOR 
PROSON BARTIMÉUS

In opdracht van Proson 
Bartiméus produceerde 
WeddingProson onlangs een 
unieke blindenkalender. Het 
gaat om een combinatie 
van fraai drukwerk en een 
gebrailleerd kalendarium. 
De Harderwijker drukkerij 
verzorgde eerst het 
drukwerk; Bartiméus 
vervaardigde vervolgens 
het brailledeel. 

SMAAKVOL S-MAGAZINE

Op de foto een impressie van S-Magazine, 
een uitgave van Start Foundation, die uit het 
gelijknamige voormalige uitzendbureau 
is voortgekomen. 
Start Foundation is 
een maatschappelijk 
investeerder die werk 
wil creëren, behouden 
en toegankelijk maken 
voor mensen met een 
kwetsbare positie 
op de arbeidsmarkt 
in Nederland.
WeddingProson
drukte het.

Met een beetje geluk hoeft 

u met kerst geen boom 

te kopen. Die krijgt u van 

ons!. Als u voor

€ 1000,-- aan drukwerk 

bestelt krijgt u een echte 

Nordman Spar cadeau! 

Die leveren we zonder 

kluit en mét naalden (die 

er niet afvallen volgens de 

leverancier).

Hij is gecertifi ceerd 

geteeld met respect 

voor het milieu. En toch 

ook weer uit de kluiten 

gewassen - zoals dat 

heet - want hij is maar 

liefst 175 - 200 cm hoog. 

Zin om even een boom 

op te zetten met Maurice 

Brinkman of Casper-Wim 

Spannenberg? Allicht dat 

‘t u een kloeke kerstboom 

oplevert

ZET EENS EEN (KERST)BOOM OP
MET WEDDINGPROSON
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