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Vallen, opstaan en weer doorgaan!

Het ondernemerschap is voor velen een lang gekoesterde droom: het geeft je  
vrijheid om te doen wat je leuk vindt. Maar er is ook een keerzijde van de medaille: 
het financiële risico is groot. 

In de eerste jaren stopt meer dan de helft van de starters met zijn onderneming.  
Het aantal faillissementen in Nederland is zelfs verontrustend hoog. Toch krijgt iedere 
ondernemer vroeg of laat te maken met een periode van zwaar weer, niet alleen in  
de huidige economische situatie.

In deze presentatie breekt Jacqueline Zuidweg (1965) een lans voor ondernemers die 
het zwaar hebben (in deze tijden van crisis). Haar boodschap: een bedrijfsfaillissement 
is geen schande. Integendeel: falen kan ook een sleutel tot succes zijn! Een praktische 
en inspirerende presentatie die u zal helpen om moeilijke tijden door te komen en  
ervan te leren. Hoe zorg je dat je na het vallen weer opstaat én gesterkt doorgaat?

Over Jacqueline Zuidweg
Jacqueline Zuidweg, geboren te Goes, is oprichter 
en directeur van Zuidweg & Partners B.V. én Zaken-
vrouw 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
Voor boekingen kunt u contact opnemen met Evelyne te Kloese (personal assistant), 
via telefoonnummer (06) 27 881 876 / (035) 538 53 56 of ekloese@zuidweg-partners.nl
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