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Ondernemen inspireert.
Award-winnend Dacom

“Eerst verkopen
wat we hebben
ontwikkeld”
Michiel Muller

“Ondernemen
is durven”

Jacqueline Zuidweg, zakenvrouw van het jaar 2012:

Nieuw perspectief geeft nieuwe

inspiratie

Interview

De inspiratie om zelf te gaan ondernemen deed Jacqueline Zuidweg (46) op bij haar grootouders.
Die waren zelf ondernemers, er was altijd reuring in huis. Dat maakte veel indruk op haar.
Ze is nieuwsgierig, heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel gekoppeld aan de overtuiging dat
het leven níet iets is wat je overkomt, terwijl je andere plannen aan het maken bent.
“Ik help ondernemers die met tegenslag te maken hebben weer grip te krijgen op hun situatie.
De meesten pakken de kansen die ze krijgen met twee handen aan en gaan er met volle inzet
tegenaan om er weer bovenop te komen.”

Zakenvrouw van het jaar Jacqueline Zuidweg

Nieuw perspectief
geeft nieuwe inspiratie
8

Jacqueline Zuidweg is met recht trots op

“In Nederland zijn we Europees kampioen

Met je toekomst regel je het verleden

wat ze heeft bereikt. Na haar studie rechten

als het gaat om het aantal bedrijfsstarts.

Met de mogelijkheden voor je bedrijf in de

begon ze in 1994 een eenmanszaak met als

Voor starters wordt van alles gefaciliteerd,

toekomst regel je het verleden. Dat is het

kernactiviteit: insolventie. Het adviseren en

denk aan startersdagen, startersloketten,

uitgangspunt van de dienstverlening die

begeleiden van zelfstandige ondernemers

startersleningen, hulp voor wie een bedrijf

Jacqueline Zuidweg biedt. “Wanneer een

uit het kleinbedrijf, die niet meer aan hun

start vanuit een uitkering, noem maar op.

ondernemer bij ons aanklopt, is de eerste

financiële verplichtingen konden voldoen.

Maar er zijn geen stoppersloketten, er is

vraag altijd: zijn we er nog op tijd bij?

Ze bouwde haar bedrijf gestaag uit naar een

geen goede informatievoorziening voor wie

Door het taboe en de gebrekkige informatie

landelijke organisatie met vijf vestigingen,

een bedrijf al dan niet noodgedwongen

voorziening kloppen ondernemers nu om

enkele nevenvestigingen en circa 90 perso

moet staken. En dat terwijl de helft van alle

vijf voor twaalf bij ons aan. Soms nog later.

neelsleden. “Mijn drijfveer? Ik wil iets nalaten,

starters binnen vijf jaar alweer gestopt is.

Dan is het maar zeer de vraag of wij dan nog

iets achterlaten voor de volgende generatie.

Voor die groep moet realistische informatie

iets voor ze kunnen betekenen. Nu is dat in

Ik maak mensen graag blij en ik schaam me

en kennis beschikbaar komen over wat

zes op de tien van de gevallen. Maar als

niet dat ik daarmee geld verdien. Bovendien

de gevolgen kunnen zijn. Waarbij de bood

meer ondernemers eerder aan de bel

levert mijn bijdrage een win-winsituatie op,

schap moet zijn, dat het geen schande is als

trekken - zeg om de vergelijking door te

want ik ben schadebeperkend bezig voor

je voortijdig staakt. Niet dat we naar

trekken: om half twaalf - dan kunnen we

alle betrokken partijen.”

Amerikaanse toestanden moeten, waar het

voor acht van de tien een uitweg vinden.

bijna een ongeschreven regel is dat je om

Hierin is overigens ook een belangrijke taak

Taboe doorbreken

succesvol ondernemer te worden eerst

weggelegd voor de adviseurs die om deze

Een doel dat ze nog niet heeft bereikt is

failliet moet gaan. Maar we moeten naar

ondernemer

het doorbreken van het taboe dat nog altijd

een moraal dat het niet erg is om fouten te

organisaties als Flynth.” Dat ondernemers

rust op schuld en financiële problemen.

maken, zolang je ervan leert.”

vaak te laat aan de bel trekken, komt ook >>

staan,

zoals

accountants
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Prix Veuve Clicquot

doordat ze bijna zonder uitzondering ras

Blijkt het bedrijf levensvatbaar, dan gaan we

Mentaliteitsverandering

tot gejammer en geklaag. Maar er komen

De award voor de zakenvrouw van het jaar is van

optimisten zijn, die bij tegenslagen denken

om tafel met de schuldeisers. Let wel,

Vanuit haar dagelijkse praktijk heeft ze veel

forse

oorsprong een initiatief van en genoemd naar het

‘Het komt wel goed’. Zuidweg: “Als blijkt dat

schuldeisers hebben er ook belang bij dat

respect voor mensen die de handen uit de

moeten we verworvenheden inleveren.

champagnehuis Veuve Clicquot. De prijs is in het

het op de ingeslagen weg na jaren van hard

een ondernemer niet failliet gaat. Want dan

mouwen steken. Andersom is ze minder te

Dan denk ik: neem een voorbeeld aan de

leven geroepen als eerbetoon aan Madame

werken toch niet lukt, dan is het voor veel

kunnen ze sowieso naar hun geld fluiten.

spreken over mensen die menen recht te

klanten die wij in het verleden hebben

Clicquot, voluit: Nicole Barbe Clicqout Ponsardin.

ondernemers moeilijk om de focus en de

Bovendien blijft de onderneming bij een

hebben op een stuk van de welvaart, maar

geholpen, maar die er toch echt op eigen

Op 28-jarige leeftijd besloot zij het familiebedrijf

koers écht te verleggen. Het roer moet

doorstart na een schuldsaneringsregeling

van wie het de vraag is of ze er wel alles

kracht en met volledige inzet weer bovenop

van haar overleden echtgenoot voort te zetten,

verder om dan ze zelf kunnen of willen. Als

behouden als klant.”

aan hebben gedaan om die persoonlijke

zijn gekomen!” besluit Jacqueline Zuidweg.

wat zeer ongebruikelijk was voor die tijd begin

ze bij ons komen, houden we een spiegel

1800. Met visie en ondernemerschap bouwde ze

voor. Doorgaan op de huidige manier is

Plan voor Nederland

beseffen dat ze zelf aan de bak moeten om

het bedrijf uit tot één van de grootste champagne

heilloos. Het is tijd voor plan B.”

Wat merkt Jacqueline Zuidweg van de

er een succes van te maken. Mensen vinden

economische tegenwind die maar niet gaat

al snel dat ze recht hebben op bepaalde
verworvenheden. Die mentaliteit leidt alleen

huizen. Weduwe Clicquot staat bekend als één

bezuinigingen

aan,

ongetwijfeld

welvaart te verdienen. “Die mensen moeten

van de grootste zakenvrouwen van de moderne

Schuldenlast is allesoverheersend

liggen? “Wat we zien is dat een grote groep

tijd. Sinds 1981 wordt de Prix Veuve Clicquot

Er zijn schrijnende gevallen bij. Ondernemers

ondernemers jarenlang verwend is door

uitgereikt in 27 verschillende landen aan onder

met een schuld van meer dan een ton, die

groei. Groei was tot de krediet- en eurocrisis

neemsters die zich onderscheiden als bijzondere

getrouwd zijn in gemeenschap van goede

eigenlijk vanzelfsprekend en daar zijn

zakenvrouw.

ren en die dat uit schaamte niet durven te

bedrijven op ingericht. Tegelijkertijd zijn

Op 19 maart 2012 heeft Zuidweg als blijk van

vertellen aan hun partner. Zuidweg: “Toch

veel ondernemers daardoor minder scherp

Stichting Bedrijfsherstel

erkenning voor haar activiteiten en ondernemers

ga ik er altijd vanuit dat er ook voor hen een

geworden. Een beetje lui in die zin, dat ze

Zuidweg & Partners heeft net als Flynth

heel zelden - in maar 3 procent van de

kwaliteiten deze prestigieuze award in ontvangst

uitweg is. Meestal ga ik een eerste gesprek

minder alert werden, minder vernieuwd

als private onderneming een sterke sociaal-

faillissementen - een vaak uiterst geringe

mogen nemen uit handen van minister Schultz

in met de vraag: stel dat je morgen wakker

bezig waren en er veel minder ruimte was

maatschappelijke betrokkenheid. Om win-

uitkering. Wij hebben een model ontwikkeld

Van Haegen.

wordt en de schuld is weg, je mag met een

voor nieuwe inspiratie. Nu is het crisis.

winsituaties ook mogelijk te maken voor het

voor bedrijfsherstel via een minnelijke rege

schone lei beginnen. Wat ga je dan doen?

De groei is eruit, daar kun je niet meer op

middenbedrijf, werken Zuidweg & Partners

ling met schuldeisers. Uitgangspunt is dat de

Wat vind je écht leuk? Daarover nadenken

leunen. Dus is de grote vraag: wat doe je?

samen met Flynth Adviseurs en Accountants

ondernemer een nieuwe b.v. opricht, die de

doorbreekt

denkpatroon

Blijf je in de koplampen van de crisis

en met Marxman Advocaten aan de oprichting

activiteiten van de oude koopt. De winst die

waarin die ondernemer al een tijdlang

staren? Of word je wakker en ga je aan de

van de Stichting Bedrijfsherstel later dit jaar.

de nieuwe b.v. in de daaropvolgende drie jaar

vastzit. Hij of zij komt er gewoon niet meer

bak, om met creatief denken oplossingen te

Doel is het faciliteren van een minnelijke

maakt, wordt samen met de koopprijs die de

aan toe om na te denken over toe

verzinnen en plannen te maken om te

doorstart voor b.v.’s in het MKB, zodat deze

nieuwe b.v. heeft betaald voor de activiteiten

komstmogelijkheden. De schuldenlast is

vernieuwen? Dat laatste gun ik iedereen en

niet failliet hoeven gaan. Zuidweg: “Wijzelf

van de oude b.v. gebruikt om de schuldeisers

allesoverheersend. Het is al fijn als een

ook onze regering. Ik hoop dat zich in Den

beschikken over uitgebreide expertise voor de

van de oude b.v. zoveel mogelijk af te betalen.

klant bij het eerste gesprek weer de vrijheid

Haag zich niet blindstaren op bezuinigingen,

begeleiding van vooral zzp’ers en kleine

Tijdens die drie jaar wordt de nieuwe b.v. door

voelt om nieuwe plannen te maken, om

maar dat het kabinet wel de moed heeft te

eenmanszaken. Onder de paraplu van Stichting

een onafhankelijke deskundige partij gemoni

geïnspireerd te raken. De tweede stap is

vernieuwen, te investeren en met een plan

Bedrijfsherstel willen we onze dienstverlening

tord; dat is onder meer de rol van Flynth.

dan om te kijken wat een minimaal redelijk

te komen. Want ons land kunnen we

nu ook bereikbaar maken voor bedrijven met

Uiteraard komen alleen bedrijven voor dit

inkomen is, waarmee iemand aan alle

vergelijken met de ondernemers die diep in

de rechtsvorm van een b.v. “De faillisse

traject in aanmerking die ondanks grote

gewone verplichtingen kan voldoen en wat

de schulden zitten: er is een goed plan

mentswet stamt uit de 19e eeuw en is gericht

schulden wel levensvatbaar zijn. Na die

er dan aan aflossingscapaciteit overblijft.”

nodig. Hoog tijd dat er een nieuw plan komt

op liquidatie, niet op doorstarten. In de

periode van drie jaar wordt de oude b.v. met

“In het vervolgtraject gaan we onderzoeken

om Nederland er bovenop te helpen.”

praktijk wordt niemand ‘beter’ van een

instemming van haar crediteuren buiten

faillissement. Gewone schuldeisers krijgen

faillissement geliquideerd.”

meestal

het

of een onderneming ‘doorstartwaardig’ is.
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