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De wereld verandert, heeft u al een plan B?

Bij de start van een onderneming is een ondernemingsplan onontbeerlijk. Om zo  
goed mogelijk te starten én te kunnen groeien is er in dit plan onder andere aandacht  
voor marketing, product en financiën. Maar wat als dit bedrijfsplan – het plan A –  
niet werkt? 
In Nederland stopt 70% van alle ZZP’ers binnen vier jaar. Toch zijn er maar weinig 
ZZP’ers die een alternatief op de plank hebben liggen voor als de onderneming niet 
aanslaat. Ook blijkt het moeilijk om de ontwikkeling en het resultaat van de eigen  
onderneming – objectief – op waarde te schatten. Vaak wordt er daardoor te lang  
van een opstartfase gesproken. Met alle (financiële) gevolgen van dien.

In deze presentatie geeft Jacqueline Zuidweg (1965) haar visie op het belang van  
een plan B. Hoe herken je de signalen van een niet werkend plan A? Wanneer stop je,  
hoe stop je en hoe ga je in de toekomst in je inkomen voorzien? 

Het hebben van een plan B, maakt het ondernemen en het realiseren van  
het oorspronkelijke plan A veel beter en relaxter! 

Over Jacqueline Zuidweg
Jacqueline Zuidweg, geboren te Goes, is oprichter en directeur van Zuidweg & Partners 
B.V. én Zakenvrouw van het Jaar 2012. Na haar afstuderen in de Rechtsgeleerdheid aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam (1988) werkte Jacqueline zes jaar als juriste bij een 
adviesbureau voor het MKB. In 1994 startte zij Zuidweg & Partners om MKB- ondernemers 
in financieel zwaar weer bij te staan. Inmiddels heeft deze organisatie in schuldhulp-
verlening ruim 20.000 ondernemers bijgestaan. Sinds 1 januari 2013 is Jacqueline  
bestuurslid van Stichting Jong Ondernemen, ter stimulering van het ondernemerschap 
in het onderwijs. Haar eerste boek ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan, tips & adviezen 
voor en door ondernemers in uitdagende tijden’ is in 2013 verschenen. Voorts is Jacqueline 
als financieel expert te zien geweest in het SBS6 tv-programma ‘Hoeveel ben je waard?’. 
Onlangs is zij gestart met het nieuwe initiatief MKB Doorstart, een publiek private samen-
werking ten behoeve van de ondernemer in zwaar weer. Inmiddels is Jacqueline een 
veelgevraagd spreker, verzorger van workshops en gastdocent. Ze weet haar publiek te 
enthousiasmeren over haar passies voor ondernemen (ook met tegenwind!), financiële 
educatie voor kinderen en de combi ondernemerschap en gezin. 

Niet voor publicatie
Voor het gebruik van foto’s bij uw uitnodiging of pr verwijzen wij u graag naar onze 
website met hoge resolutie, rechtenvrije beelden. Meer informatie over Jacqueline  
Zuidweg is te vinden op www.zuidweg-partners.nl en www.jacquelinezuidweg.nl

http://www.jongondernemen.nl/
http://www.jacquelinezuidweg.nl/publicaties/boek/
http://www.mkbdoorstart.nl
http://www.jacquelinezuidweg.nl/downloads/fotos/
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