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Aan dit nummer
werkten mee...
Miriam van der Sangen
(1958) studeerde rechten
aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. Daarna volgde zij
diverse opleidingen op het
gebied van management en
journalistiek. Begin jaren
tachtig trad zij in dienst bij
het CBS, waar zij verschil
lende functies vervulde. De
afgelopen 18 jaar werkte zij
bij de sector Communicatie.
Annemieke Bos (1966)
volgde de opleiding
Voorlichtingskunde aan
de Haagse Hogeschool. Zij
werkte 5 jaar als voorlichter
bij de Stichting Vakopleiding
Bouwbedrijf en daarnaast
als freelance journaliste bij
diverse kranten. Sinds 1995
is ze actief als freelance
tekstschrijver/redacteur.
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Databeheer steeds
belangrijker in journalistiek
Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) staat sinds
1934 voor betrouwbaarheid en objectiviteit. Hoe houdt het
bedrijf dat vol in tijden van teruglopende omzet, met een
afkalvende redactie en nieuws dat steeds sneller rouleert?

Masja de Ree (1973)
studeerde Nederlandse taalen letterkunde aan de uni
versiteit van Amsterdam.
Ze was docent Nederlands
en alfabetisering en werkt
sinds 2003 als zelfstandig
bedrijfsjournalist en eind
redacteur voor diverse op
drachtgevers bij de overheid
en in de gezondheidszorg.
Jaap van Sandijk (1960)
studeerde aan de Pedago
gische Academie, maar koos
na de afronding daarvan voor
de journalistiek. Na ervaring
te hebben opgedaan bij de
regionale radio en krant
vestigde hij zich als freelance
journalist. Hij schrijft voor
diverse vakbladen, waar
onder Adformatie, Sales
management en Twinkle.
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Financiële educatie moet onderdeel worden
van het basisonderwijs
Na 17 jaar opkomen voor meer erkenning voor het
midden- en kleinbedrijf (MKB) in financiële problemen, is
het Jacqueline Zuidweg gelukt om hier als zakenvrouw van
het jaar 2012 de schijnwerpers op te richten.

Jacqueline Zuidweg, zakenvrouw van het jaar 2012

‘Financiële educatie
moet onderdeel worden
van het basisonderwijs’
Na 17 jaar opkomen voor meer erkenning voor
het midden- en kleinbedrijf (MKB) in financiële
problemen, is het Jacqueline Zuidweg (1965) gelukt
om de schijnwerpers in Nederland meer dan ooit
tevoren op dit maatschappelijke probleem te richten.
Auteur: Miriam van der Sangen Fotografie: Anneke Hymmen

Jacqueline Zuidweg

‘Ons doel is de onder
nemer ondernemend
te houden waar dat
mogelijk is’
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11 235
faillissementen uitgesproken in 2012

a
A

Record aantal faillissementen in 2012
In 2012 zijn er volgens het CBS 11 235 faillissementen uitgesproken. Dat is
18 procent meer dan in 2011. Niet eerder waren er in één jaar zoveel
faillissementen. Het vorige record dateert uit 2009. Toen telde het CBS 10 559
faillissementen. In 2012 gingen er 7 373 bedrijven (exclusief eenmanszaken)
failliet, 19 procent meer dan een jaar eerder. De meeste faillissementen werden
uitgesproken bij bedrijven in de handel: 1 532. Ook de bouw is hard getroffen. Daar
gingen 1 213 bedrijven failliet, ruim 35 procent meer dan in 2011. In nagenoeg alle
bedrijfstakken lag het aantal failliete bedrijven in 2012 hoger dan in 2011. Alleen
in de horeca nam het aantal faillissementen licht af, na een eerdere forse stijging
in 2011. (Bron: CBS)

U bent in 1994 gestart met uw eenmanszaak en hebt
nu 75 mensen in dienst. Hoe typeert u zichzelf als
leidinggevende?
Voor mijn managers en mensen ben ik heel inspirerend en
motiverend. Ik ben echter wel veranderd in mijn leider
schap. In het begin was ik te aardig. Ik ben een people
manager en kan goed met mensen omgaan, maar heb
wel moeten leren om heel duidelijk te zijn. Het is gemak
kelijker om mensen goede boodschappen te brengen dan
slecht nieuws. Toch kan ik dat, want ik verplaats mij altijd
in de ander. Ik merk wel dat er emoties spelen aan de
andere kant, maar je moet toch de baas zijn.
Ongeveer 50 procent van alle ondernemers stopt
binnen vijf jaar. Wat zijn de oorzaken?
Zo is het traditioneel in bijna alle landen; het is iets meer
dan de helft. Onder zzp’ers is het percentage echter veel
hoger. Toevallig zijn daarover vorig jaar cijfers uit
gekomen via het CBS. Het is heel zorgelijk: van de zzp’ers
stopt maar liefst 70 procent binnen vier jaar! Daar ben ik
erg van geschrokken. Ik wist wel dat de gemiddelde
zzp’er het minder goed doet dan de gemiddelde MKB’er,
maar de trend blijft zorgelijk. Het wijst erop dat mensen
meer op hun vak gericht zijn dan op het ondernemer
schap. Ondernemerschap vergt heel wat vaardigheden.
Veel mensen starten met een passie voor hun vak, maar
dat wil nog niet zeggen dat je ook passie voor het onder
nemerschap hebt. Dat is nog een hele ontdekkingsreis.
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Men is heel vaak financieel onvoldoende vaardig. Zoiets
wordt nog eens versterkt door ziekte of echtscheiding.
Als zzp’er ben je wat dat betreft heel kwetsbaar. Het kan
ook zijn dat je een ondernemersdroom hebt, die je
vervolgens niet kunt waarmaken omdat de markt er nog
niet of niet meer aan toe is. Het afzetgebied van elke
ondernemer verandert in deze tijd sneller dan ooit.
Ongeveer één op de tien ondernemers verkeert in deze
tijd in ernstige financiële problemen. Welk traject gaat
u in als zo’n ondernemer zich bij u meldt?
We gaan eerst inventariseren wat er aan de hand is, zo
wel zakelijk als privé, want dat is vaak een wisselwerking.
We kijken eerst of het bedrijf levensvatbaar zou kunnen
zijn aan de hand van een intakegesprek. Wij maken dan
een analyse, een inventarisatie van de schade. Daarnaast
kijken we hoe we het inkomen kunnen optimaliseren.
Misschien kan dat wel middels voortzetting van het
bedrijf, met een schuldenregeling. Maar soms is het
bedrijf niet levensvatbaar meer, bijvoorbeeld omdat het
al lang verlies draait of omdat de ondernemer toch de
capaciteiten niet heeft. Dan begeleiden wij mensen naar
een loondienstverband en laten we uiteindelijk de toe
komstige aflossingscapaciteit voorfinancieren vanuit het
werk. Voor ondernemers die een doorstart maken, laten
we de toekomstige aflossingscapaciteit vaak op zo'n vijf
jaar voorfinancieren. Dat gaat meestal via de gemeente
middels een BBZ-regeling (besluit bijstand zelfstandigen,
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‘Als ik zie hoe weinig mensen
met geld kunnen omgaan! Dat
moet je doorbreken en je kunt
dan het best beginnen bij de
jeugd’

red). Dan krijgt men een krediet op maat. Ondernemers
die bij ons komen, hebben gemiddeld zo'n € 120 000
ongedekte schuld. Daar staan dus geen zekerheden
tegenover en daar zijn zij persoonlijk aansprakelijk voor.
Als ze een doorstart maken, krijgen ze bijvoorbeeld een
krediet van € 60 000 à € 80 000. Daarmee kopen ze die
€ 120 000 af. Daarover onderhandelen we met de schuld
eisers. Zodra ze in loondienst gaan en een aflossings
capaciteit hebben van bijvoorbeeld € 500 per maand,
gelden er strakke regels voor drie jaar. Zesendertig maal
€ 500 is € 18 000. Dat bedrag wordt dan uiteindelijk
verdeeld over de schuldeisers. Wij maken dan de vertaal
slag naar schuldeisers en geven aan wat er in de toe
komst maximaal mogelijk is, waardoor de betreffende
persoon weer perspectief heeft. In beide gevallen ligt de
focus op het kunnen blijven voorzien in eigen inkomen.
Hoeveel procent van de ondernemers maakt gebruik
van zo’n regeling?
Dat is ongeveer 60 procent. Je moet wel bedenken dat er
een behoorlijke screening is aan het begin van het proces.
Tijdens een intakegesprek zeggen we wel eens: stel, je
wordt morgen wakker en je zou geen schulden hebben.
Kun je dan aan je normale zakelijke vaste lasten voldoen?
Kun je voorzien in je levensonderhoud en houd je dan
nog wat aflossingscapaciteit over? Als het antwoord daar
op volmondig ’ja’ is aan beide kanten, kan uiteindelijk
60 procent de doorstart maken. Helaas komen heel veel

mensen te laat bij ons. Dat heeft twee oorzaken. Het kan
gaan om schaamte of gebrek aan zelfkennis; niet durven
bekennen dat het niet lukt. Anderzijds is er de onbekend
heid met de mogelijkheden. Ondernemers denken vaak
dat zij bij heel veel schulden faillissement moeten aan
vragen. Velen weten niet dat het faillissement geen op
lossing is, zeker niet voor een ondernemer die persoonlijk
aansprakelijk is. De schuld herleeft weer na de opheffing
van het faillissement! De twintig jaar aansprakelijkheid
blijft. Je moet dus wel zorgen voor werk, waardoor je een
inkomen hebt en kunt blijven deelnemen aan de maat
schappij.
U begeleidt ondernemers in financiële moeilijkheden
in opdracht van 180 Nederlandse gemeenten. Hoe zit
het met de overige gemeenten?
Heel langzaam komen er meer gemeenten naar ons toe,
maar de budgetten staan natuurlijk gigantisch onder druk.
Gemeenten zijn niet verplicht om te voorzien in schuld
hulpverlening aan ondernemers. De focus van de
gemeentelijke overheid ligt traditioneel op particulieren.
Daarin is goed voorzien. De kleine zelfstandigen vormden
samen maar een kleine groep, maar die is in de afgelopen
jaren meer dan verdubbeld. Met deze uitvalpercentages
kunnen gemeenten daar niet meer omheen. Het is echter
lastig hen er van te overtuigen dat de kost voor de baat
uit gaat; wij kosten immers ook geld. In veel gemeenten
is ook de beeldvorming over kleine zelfstandigen vrij
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negatief. Een particulier met schuldenproblemen wordt al
snel zielig gevonden, terwijl van een ondernemer vaker
wordt gedacht: ‘Eigen schuld, dikke bult.’ Er is weinig
begrip voor ondernemerschap. De ondernemer heeft op
zijn beurt weinig affiniteit met de afdeling sociale zaken.
Hij vindt dat hij als ondernemer onder economische zaken
valt. En economische zaken heeft de groep waarmee het
niet goed gaat onvoldoende op het netvlies. Deze dienst
focust zich op de startende en groeiende ondernemer.
Daar zit dus een leemte. Voor ons is dat heel lastig com
municeren met gemeenten. Het zou heel mooi zijn als dit
eens centraal vanuit de ministeries zou worden aange
kaart. Nu ga ik met mijn bedrijf meer de kant op van de
schuldeisers; ook zij hebben belangen, want je beperkt
de schade. Wij zijn voorzichtig in gesprek met enkele
banken om te kijken hoe wij de samenwerking kunnen
aangaan. Ons doel is de ondernemer ondernemend te
houden waar het mogelijk is. De banken en de fiscus zijn
er ook bij gebaat als de ondernemer blijft ondernemen.
Welke invloeden hebben de verschillende economische
crises van de afgelopen jaren op uw werk gehad?
Met name invloed op het gebied van de financiering.
Die staat onder druk, omdat ‘bezuinigen’ de boodschap
vanuit Den Haag is. Dat doen gemeenten dan ook. Ze
gaan bezuinigen op zaken waarvan zij de waarde nog
niet kennen. Daar hebben wij last van. In 2011 heeft een
heel grote Nederlandse gemeente ons te kennen
24 cbs 01/13

gegeven dat zij geen geld meer had. Van het ene op het
andere moment werd de stekker uit de samenwerking
met ons getrokken. Daardoor zijn heel veel ondernemers
failliet gegaan, die zijn blijven zitten met hun schulden.
Dat is dramatisch! Maar ik word er wel creatief van, want
je moet gaan nadenken over een alternatief plan.
Vandaar dat ik me nu meer focus op de schuldeisers.
Ik heb ook het idee dat mensen in Nederland het
normaal vinden om een rechtsbijstandsverzekering te
hebben. Zoiets zou je ook voor ondernemers kunnen
ontwikkelen: een verzekering voor het inschakelen van
schuldhulpverlening, voor als de nood aan de man komt.
De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incassoondernemingen (NVI) gaf begin van dit jaar aan dat
het voor bedrijven steeds lastiger wordt om hun
rekeningen betaald te krijgen, omdat er steeds meer
wanbetalers zijn. Ziet u die ontwikkeling in uw praktijk
ook en wat zou daar aan gedaan kunnen worden?
Dat is lastig. Je hebt het hier over de betalingsmoraal.
Wij hebben in Nederland niet zo'n beste betalingsmoraal.
Europees gezien, zijn wij één van de slechtst betalende
landen. De overheid heeft daar geen goed voorbeeld in
gegeven. Maar er zijn gelukkig al initiatieven ontplooid
om daar verandering in te brengen, bijvoorbeeld door de
overheid voortaan sneller te laten betalen. Daar moeten
wij onze debiteuren in opvoeden; ik denk dat je daarin
vooral je eigen verantwoordelijkheid moet nemen en er
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‘Een particulier met
schuldenproblemen wordt
al snel zielig gevonden,
terwijl van een ondernemer
vaak wordt gedacht: ‘Eigen
schuld, dikke bult’

zelf meer bovenop moet zitten. Wij hebben hoofdzakelijk
gemeenten als klant en hebben een flink aantal van hen
zover gekregen dat ze meer op tijd betalen. Voor heel
veel bedrijven is het helaas onderdeel van de bedrijfs
strategie om laat te betalen. Dan moet je zaken gaan
voorfinancieren, maar ondernemingen in het midden- en
kleinbedrijf redden dat niet. Zeker niet nu de krediet
kranen dichtgedraaid worden. Deze keten moet worden
doorbroken.
U bent voorstander van financiële educatie voor
kinderen.
Ja, we vinden het behalen van een verkeers- en een
zwemdiploma op school belangrijk en dat zou ook voor
een gelddiploma moeten gelden. Als ik zie hoe weinig
mensen – ook ondernemers – met geld kunnen omgaan!
Ook dat moet je doorbreken en je kunt dan het beste
beginnen met de jeugd. Financiële educatie is niet
verankerd in het basisonderwijs, hoewel daar nu wel
stappen voor worden gezet. Ik help daar graag een
handje bij. Er wordt nu van uitgegaan dat ouders hun
kinderen wel leren om te gaan met geld, maar als de
ouders het zelf niet kunnen, wordt het met die kinderen
ook niks. Daarnaast vind ik een stimulans voor onder
nemerschap in het onderwijs belangrijk. Sinds 1 januari
van dit jaar ben ik bestuurslid van De Jonge Ondernemer,
waar ik erg blij mee ben. Ik vind ondernemen superleuk
en ik vertel er ook graag over. Leuk om jonge onder

nemers te stimuleren en kinderen in contact te brengen
met ondernemerschap.
U bent bezig met het schrijven van een boek.
Ja, het verschijnt eind maart. Er staan interviews in met
ondernemers die onderuit zijn gegaan, maar ook zijn
doorgegaan met hun bedrijf. Of juist definitief zijn
gestopt, maar er wel heel veel van geleerd hebben. Er
zijn veel overeenkomsten tussen die mensen. Het is heel
leerzaam en ik denk ook herkenbaar voor veel
ondernemers. Het is ook heel leerzaam voor de starter.
Die is misschien wat angstig en ziet donderwolken
aankomen. In mijn boek combineer ik een en ander met
wetenschap en cijfermateriaal. Ik hoop daarmee het
taboe op schulden een beetje te doorbreken.
Maakt u bij uw werk gebruik van cijfers van het CBS?
Ja zeker, bijvoorbeeld over faillissementen, aantallen
gestarte ondernemers, werkende Nederlanders, etc. Voor
mijn vakgebied zou het belangrijk zijn meer informatie te
hebben over starters, ondernemers die ermee stoppen en
hun achtergrond. Hebben hoogopgeleide mensen bij
voorbeeld een grotere kans om als ondernemer de eerste
vijf jaar te overleven of speelt educatie hierbij geen rol?
Zijn gefailleerde ondernemers die een herstart hebben
gemaakt succesvoller als ondernemer of juist niet? Onder
zoeken hierover verschillen wereldwijd helaas nogal
eens qua uitkomst.
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In de Nederlandse Samenleving 2012 van het CBS
wordt op een toegankelijke manier een beeld van
de leefsituatie van alle inwoners van Nederland
geschetst. De publicatie is ingedeeld aan de hand van
een aantal kerndimensies op het gebied van kwaliteit
van leven. Die invalshoek krijgt internationaal veel
aandacht, onder andere in het Report of the
commission on the Measurement of Economic
Performance and Social Progress (2009), dat onder
leiding van de bekende econoom Joseph Stiglitz werd
geschreven. De meeste kerndimensies uit dat rapport
komen in de publicatie terug, waaronder materiële
welvaart, economische risico’s, gezondheid, maat
schappelijke participatie en vertrouwen. Op de CBSwebsite is ook een themapagina (www.cbs.nl/dns) te
vinden, met links naar relevante actuele artikelen.

Kengetal: A-314
ISBN: 978-90-357-1807-4
ISSN: 1874-9941
Prijs: € 26,40 (exclusief
verzendkosten)

Het Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 is
bedoeld voor iedereen die beroepshalve of op
een andere manier geïnteresseerd is in het
onderwijs in Nederland. In het boek presenteert
het CBS de meest actuele informatie over het
onderwijs. Het jaarboek belicht onder meer
stromen in het onderwijs, studievoortgang
in de diverse onderwijssoorten, voortijdig
schoolverlaten, de overgang van het onderwijs
naar de arbeidsmarkt en de uitgaven voor
onderwijs.

Kengetal: F-162
ISBN: 978-90-357-2062-6
ISSN: 1388-9737
Prijs: € 27,70 (exclusief
verzendkosten)

Het CBS verricht veel onderzoek naar ont
wikkelingen en achtergronden op sociaal
economisch terrein. Sociaaleconomische trends
is het belangrijkste medium om de resultaten
van dit onderzoek in uitgebreide informatieve
artikelen onder de aandacht te brengen. De
artikelen in dit nummer zijn: vakbeweging en
organisatiegraad van werknemers, burn-out
(de rol van werk en zorg), kans op een baan na
de WW nader bekeken, economische en
culturele dreiging (wie ervaart dreiging en
wie niet?), en het effect van werkbelasting
op voortijdige arbeidsuittreding bij ouderen.

Deze publicatie is gratis als
pdf te downloaden vanaf
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op een doorsnee dag...

493
…worden in ons land

kinderen geboren

253
jongens

Het CBS heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie,
die inspeelt op de behoefte van de samenleving.
Voor de meest actuele CBS‑informatie kunt u de
website www.cbs.nl raadplegen. Het CBS verspreidt
zijn informatie ook via de nieuwe media YouTube
(www.youtube.com/statistiekcbs) en Twitter
(www.twitter.com/statistiekcbs). Verder kunt u
gratis de iPhone-app CBS-StatLine downloaden.
Het centrale informatiepunt voor algemene vragen
over het CBS en zijn producten is te bereiken via
telefoon (088) 570 70 70 of infoservice@cbs.nl
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