Over Jacqueline Zuidweg
Jacqueline Zuidweg, geboren op 9 juli 1965 te
Goes, is oprichter en directeur van Zuidweg &
Partners B.V. én Zakenvrouw van het Jaar 2012.
Na haar eindexamen Atheneum aan de Amers
foortse Berg (1983) startte Jacqueline met een
universitaire studie Nederlands Recht. In 1988
studeerde zij af in de Rechtsgeleerdheid aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vervolgens
werkte zij zes jaar als juriste bij de Stichting
Rechtsbijstand voor Ondernemers. Daar consta
teerde zij dat er in Nederland geen betrouw
bare, betaalbare, kwalitatief goede schuldhulp
verlening voor (ex-)ondernemers was, waarop
Jacqueline in 1994 vanuit haar onderneming Zuidweg & Partners startte om MKBondernemers in financieel zwaar weer bij te staan.
Inmiddels heeft de organisatie, die 65 medewerkers telt, ruim 20.000 ondernemers
bijgestaan. Zuidweg & Partners is nu ook breder actief dan alleen schuldsanering
aan ondernemers en ex-ondernemers, maar verzorgt tevens advies en opleidingen
aan professionals én schuldhulpverlening voor werknemers. Als blijk van erkenning
voor haar activiteiten en ondernemerskwaliteiten is Jacqueline uitgeroepen tot
Zakenvrouw van het Jaar 2012 (Prix Veuve Clicquot).
Jacqueline is een veelgevraagd spreker, verzorger van workshops, schrijver en gast
docent. Haar enthousiasme over het ondernemerschap (ook met tegenwind!),
de financiële educatie van kinderen en de combinatie ondernemerschap en gezin,
werkt aanstekelijk. In 2013 verscheen haar eerste boek, ‘Vallen, opstaan en weer
doorgaan’, vol met tips en adviezen voor en door ondernemers in uitdagende tijden
(geschreven in co-auteurschap met ondernemer en wetenschapper Josette Dijkhuizen).
Daarnaast is Jacqueline sinds 1 januari 2013 bestuurslid van Stichting Jong Ondernemen,
ter stimulering van het ondernemerschap in het onderwijs. Ook staat zij als medeinitiatiefnemer aan de basis van MKB Doorstart.nl, de portal voor mkb-bedrijven en
zzp’ers in zwaar weer. Ten slotte is Jacqueline begin 2014 acht afleveringen lang
als financieel expert te zien geweest in het tv-programma ‘Hoeveel ben je waard?’,
waarin zij samen met presentator Viktor Brand de financiële situatie van Nederlandse
huishoudens doorlichtte.

Activiteiten
Naast de directievoering over haar bedrijf Zuidweg & Partners, probeert Jacqueline
Zuidweg een zo kwalitatief mogelijke, landelijke schuldhulpverlening te bewerkstelligen.
Ook wil zij het taboe op schulden doorbreken en springt zij in de bres voor ondernemend
Nederland. Dit doet ze bijvoorbeeld door de publiciteit te zoeken en voorlichting
te geven over deze onderwerpen. Sinds de oprichting van haar bedrijf in 1994 is
Jacqueline onder meer in de volgende functies actief (geweest):
-	 Mede-initiatiefnemer van Stichting MKB Doorstart.nl (maart 2014)
- Financieel expert in het SBS6-programma ‘Hoeveel ben je waard?’ (januari 2014)
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-	 Lid programmacommissie van Stichting Management Studies (sinds 2013)
-	 Minister van Werk & Inkomen in het schaduwkabinet van Hans Biesheuvel voor ONL
-	 Businesspartner van Ondernemersplaza in Amersfoort
-	 Auteur van het boek ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, in samenwerking met
wetenschapper Josette Dijkhuizen (maart 2013 verschenen)
-	 Veel gevraagd spreker en verzorger van workshops
-	 Bestuurslid Stichting Jong Ondernemen (sinds 2013)
-	 Zakenvrouw van het Jaar 2012 (Prix Veuve Clicquot)
-	 Eén van de initiatiefnemers van Stichting Schuldhulpverlening voor ondernemers
in Friesland
-	 Oud-lid Rotary Club Amsterdam-West (1996-2013)
-	 Voormalig presentatrice, initiatiefnemer en partner van het tv-programma
MKB in the Picture (2012-2013)
-	 Oud-bestuurslid van de brancheorganisatie NVVK (2005-2009)
-	 Oud-docent, o.a. Leergang Wsnp bij OSR Juridische Opleidingen (2006-2013)
-	 Oud-redactielid van het vakblad Tijdschrift voor Schuldsanering (2000-2013)
-	 Voormalig voorzitter van Jong MKB Amsterdam (1998-1999)

Drijfveren: Ondernemerschap en gezin
Jacqueline Zuidweg heeft, samen met haar partner Raymond Lescrauwaet, twee jeugdige
dochters met de namen Daniëlle en Fabiënne Lescrauwaet. Ondernemerschap en
een gelukkig gezin zijn volgens Jacqueline prima te combineren zijn, mits goed wordt
gepland en vooral de juiste prioriteiten worden gesteld.
De beide opa’s van Jacqueline Zuidweg waren MKB-ondernemers. De ene grootvader
was slager en de andere aannemer. Haar beide oma’s hadden de broek aan en regelden
de financiën in combinatie met het gezin. Die reuring en dynamiek trok Jacqueline als
kind al aan en vooral de beslissings- en daadkracht, maar ook eigenwijsheid van haar
beide oma’s.
Ook Raymond draagt het ondernemerschap een warm hart toe en onderneemt in het
‘creëren van een gezonde woon- en werkomgeving’. Sinds het begin van hun relatie
heeft hij haar intensief gecoacht in het ondernemerschap en is hij de drijvende kracht
achter de fysieke realisatie van de verschillende kantoren (verbouwen, inrichten en
onderhouden). Zij noemt haar gezin ook weleens een soort testgezin voor het leven
in een gezonde woon- en werkomgeving. Thuis zijn de voorwaarden voor een gezonde
lucht, licht, water en omgeving optimaal gerealiseerd.

Ondernemen is topsport
Ook gezonde voeding en gefilterd water dragen, in de ogen van Jacqueline, bij aan
het gezond en optimaal kunnen functioneren als ondernemer. Ze ziet ondernemen dan
ook graag als topsport en is al vanaf haar jeugd een groot sportliefhebber. Momenteel
fitnesst Jacqueline minimaal twee keer per week, loopt ze een à twee keer per week
hard en mag ze graag skiën en waterskiën.

Niet voor publicatie
Voor het gebruik van foto’s bij uw publicatie verwijzen wij u graag naar onze website
met hoge resolutie, rechtenvrije beelden. Voor meer informatie over Jacqueline Zuidweg
of voor interview-aanvragen kunt u direct contact opnemen met Evelyne te Kloese
(personal assistant), via telefoonnummer (06) 27 881 876 / (035) 538 53 56
of mail: ekloese@zuidweg-partners.nl.

