TIEN TIPS
VOOR
ONDERNEMEN
IN CRISISTIJD
Een faillissement is geen falen, maar een mogelijkheid om te
leren. Dat is bij Nederlandse ondernemers - inclusief makelaars
- maar moeilijk tussen de oren te krijgen, zegt Jacqueline
Zuidweg. Ze werd vorig jaar tot Zakenvrouw van het Jaar
uitgeroepen en is co-auteur van het boek Vallen, opstaan
en weer doorgaan, met tien lessen voor ondernemen in
‘uitdagende’ tijden.

Als directeur-eigenaar van een bureau voor
schuldhulpverlening, Zuidweg & Partners, krijgt
Jacqueline Zuidweg heel regelmatig ondernemers
in zak en as aan tafel. De tissues staan klaar. Soms
kan het tij nog gekeerd worden of kan het bedrijf
een doorstart maken, andere keren helpt ze ondernemers bij de afwikkeling en een nieuwe start.
“Bij een bedrijfscrisis moet je financiële en bedrijfstechnische zaken regelen, maar ook oog hebben voor jezelf: kom je er goed doorheen?” Samen
met Josette Dijkhuizen - ondernemer, wetenschapper, schrijver en coach - schreef Zuidweg het boek
‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’, met tien tips
voor ondernemen in moeilijke tijden.
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1. Voorkom
struisvogelpolitiek
‘Nee joh, bij míj gaat het uitstekend, helemaal geen
last van de crisis!’ En ondertussen de enveloppen van
de Belastingdienst en schuldeisers ongeopend wegmoffelen, ‘geen tijd’ hebben voor de accountant en in
het weekend net als altijd lekker uit eten. Zo moet het
dus niet, zegt Zuidweg. “Mensen houden financiële
problemen soms zelfs voor hun partner verborgen. Het
begint ermee dat je aan jezelf durft toe te geven dat
het niet goed gaat. Vraag je af: wat is het ergste dat
me kan overkomen als ik open ben?”
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2. Deel je problemen
Voor de dag ermee dus. Openheid naar je partner, de
Belastingdienst, de bank, schuldeisers en je werknemers levert
alleen maar voordeel op. “Je hoeft het niet alleen op te lossen.
Banken worden door de groei van hun afdeling Bijzonder Beheer
bijvoorbeeld opener in het meedenken over oplossingen.”
Schaamte weerhoudt veel mensen van openheid, zegt Zuidweg,
die ook makelaars onder haar klanten heeft. “Als je lokaal en
regionaal een naam hebt, moet je een drempel over om je
situatie bekend te maken. Maar waarvoor zou je je als makelaar
schamen? Iedereen weet dat de huizenmarkt vastzit. BN’ers als
Joop van den Ende en Marco Borsato hebben laten zien dat je
een bedrijfscrisis kunt opvatten als een proces om van te leren.
Over een herexamen van een scholier doen we ook niet moeilijk.
En als het die tweede keer wel lukt, zeggen we: ‘Zie je nou wel
dat je ’t wél kunt?’”

4. Haal op tijd je geld
binnen en geef niet uit
wat je niet hebt
Leen niet te veel om een bedrijf op te zetten en zorg
dat je de boekhouding begrijpt, adviseren Zuidweg en
Dijkhuizen. Voor makelaars kan het lastig zijn om ‘op tijd’
geld binnen te halen, omdat de klant vaak pas betaalt bij
verkoop van het huis - en dat duurt tegenwoordig meestal
nogal even. Alternatieve verdienmodellen om ervoor te
zorgen dat inkomsten meer gespreid binnenkomen, zijn
het overwegen waard, zegt Zuidweg. “Dat moet je heel
zorgvuldig regelen. Want het moet natuurlijk niet zo zijn
dat een klant na een paar jaar zijn geld terug moet hebben
omdat het huis niet verkocht is.”
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3. Blijf
nadenken over
visie, missie
en strategie
“Je kunt overtuigd zijn van de waarde van je
product, maar als je klanten er niet meer op
zitten te wachten, heb je er niks aan. Zoek
sparring partners als branchegenoten, je
accountant en leden van je ondernemersclub
om uit te zoeken of je visie nog bij de
tijdgeest past en hoe je de markt wilt
benaderen. Het aanpassen van je visie,
missie en strategie is iets dat je vooral in
hoogtijdagen moet doen, om er in moeilijkere
tijden de vruchten van te plukken. Als je dat
niet doet, wordt het alleen maar moeilijker
om de inhaalslag te maken.”

5. Zorg voor de juiste
mensen om je heen
Deze tip borduurt voort op de openheid die de auteurs
in tip 2 aanraden. “Je moet goede gesprekspartners
hebben”, zegt Zuidweg. “Dat hoeft niet per se je
accountant te zijn, het kan ook iemand uit een andere
branche zijn, die met een frisse blik kijkt. En naast
gesprekspartners voor je bedrijfszaken moet je ook
zorgen voor een vangnet op privégebied. Red je het
zelf nog? Daar moet je met iemand over kunnen
praten.” Wie open is, zegt Zuidweg, zal verbaasd zijn
hoeveel mensen tot steun bereid zijn. Lachend: “Zelfs
voor Berlusconi was er nog een fanclub.”

6. Zakenpartner? Bezint eer ge begint
Het begin van een gezamenlijk bedrijf is vaak ‘euforisch’, zegt Zuidweg. Broers, vriendinnen van de middelbare school, oud-collega’s - het heeft altijd zo fantastisch geklikt, dat komt helemaal goed. Soms is dat zo, soms niet. Die eerste tijd vol positieve energie is hét moment om dingen te regelen voor als het minder wordt. Wat te doen bij faillissement, wat als een van de partners wil
stoppen? Leg de richtlijnen voor allerlei worst case scenario’s tijdig vast, adviseert Zuidweg. “Onenigheid in crisistijd is bepaald
niet ideaal.”
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7. Opstaan en weer doorgaan!
Als je morgen schuldenvrij zou opstaan, hoe zou je dan je geld willen en kunnen verdienen? Als Jacqueline
Zuidweg die vraag stelt aan haar klanten, ziet ze de ogen oplichten. “Richt je op de toekomst. Een faillissement is
geen eindpunt. Je bent geen been of arm verloren. Zolang je gezond bent, zijn er nog allerlei mogelijkheden. We
hebben in dit land tenslotte een bevoorrechte positie. Een traject voor minnelijke schuldsanering is vaak in zes
tot negen maanden geregeld, waarna je in de meeste gevallen nog drie jaar schulden moet afbetalen. Blijf met je
gedachten dus niet zitten in de huidige situatie. Er komt een nieuw begin.”

8. Maak gebruik
van regelingen
Veel ondernemers weten niet van welke
regelingen ze in moeilijkheden gebruik
kunnen maken. Dat varieert van Bbz (Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen) tot uitstel- of
kwijtscheldregelingen van de Belastingdienst.
En al eens crowdfunding overwogen? Samen
met gemeenten, banken, de Belastingdienst, het
Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf is Zuidweg
& Partners momenteel bezig een digitaal loket op
te zetten met informatie over alle regelingen. Het
‘MKB-doorstartloket’ moet eind dit jaar open gaan.
Eerst digitaal, later ook fysiek.

10. Leef je droom!
Misschien blijft een eigen bedrijf bij een droom, maar
bedenk in ieder geval wat je wilt en hoe je dat kunt
realiseren. Er zijn ook functies in loondienst die ruimte
bieden voor zelfstandigheid en ondernemerszin. Wees
realistisch over de voor- en nadelen van een eigen
bedrijf en besluit of je het avontuur wilt aangaan,
adviseren Zuidweg en Dijkhuizen. Zo niet, ook prima.
In hun boek komen mensen aan het woord die
ontdekt hebben dat ze beter tot hun recht komen
als werknemer dan als zelfstandig ondernemer. Zij
kunnen dáár hun droom waarmaken.

9. Blijf vertrouwen
houden in jezelf
Zelfvertrouwen is in tijden van crisis ver te zoeken.
Het gevoel van falen zorgt voor onzekerheid over
de eigen vaardigheden. Maar, zegt Zuidweg: “Ooit
heb je een bedrijf opgezet en tot bloei gebracht.
Ondernemers zijn vrijwel per definitie mensen met
lef en ondernemingszin. Ze hebben over hun bedrijf
nagedacht en het vertrouwen gehad dat ze hun plan
voor elkaar kregen. Dat vertrouwen moet je zien terug
te vinden in crisistijd. Vraag anderen waar je goed in
bent en bedenk hoe je dat kunt ombuigen tot een
meerwaarde voor de markt.”

‘In crisistijd moet je
het vertrouwen zien
terug te vinden’

‘Vallen, opstaan en weer doorgaan. Over
Ondernemers in uitdagende tijden’ is
verschenen bij uitgeverij Ten Have.
Prijs: 14,95 euro.
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