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OKB team Limburg

Regiovoorzitter: 
Sjra Clerkx
Team van 30 adviseurs. 

team-limburg@ondernemersklankbord.nl
06-25065671
www.ondernemersklankbord.nl

Ondernemersklankbord (OKB) helpt 
jaarlijks in Limburg ruim 500 
bedrijven.  
Landelijk zelfs 2.800.
OKB wordt gesubsidieerd door: 
Ministerie van Economische Zaken, 
Rabobank, Provincie  Limburg en 
diverse gemeenten.

De vrijwillige en onbetaalde OKB 
adviseurs werken  
belangeloos en onafhankelijk.

Advies op maat voor:
• Hulp	bij	aanvraag	BBZ krediet
• Bedrijfsbegeleiding
• Marketing
• Financieel	advies
• Startersbegeleiding
• Opvolging
• Bedrijfsbeëindiging
• Bedrijfsovername
• Faillissementspreventie
• Natuurlijk	zijn	wij	ook	een

klankbord voor de ondernemer

Wat is het?

Ondernemersklankbord is een 
onafhankelijke stichting van 
ondernemers, directeuren,  
managers en specialisten die hun 
actieve loopbaan hebben beëindigd. 
Zij stellen vanuit maatschap-pelijke 
betrokkenheid hun jaren-lange 
kennis en praktijkervaring 
belangeloos ter beschikking aan 
ondernemers in het MKB, de 
agrarische sector en maatschap-
pelijke en culturele organisaties. Ze 
staan hen bij in hun onder- 
nemersvraagstukken. Op alle 
vlakken van de bedrijfsvoering en in 
iedere fase van de onderneming kunt 
u op ondersteuning en begeleiding
van stichting Ondernemersklankbord
rekenen.

Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact 
op met Sjra Clerkx, bereikbaar via e-mail 

team-limburg@ondernemersklankbord.nl 
of telefonisch via 06-25065671.

OKB-team Limburg houdt wekelijks 
spreekuur op diverse locaties in Limburg.

Stoppen met je bedrijf?

Ondernemersklankbord houdt spreekuur

.

Je bedrijf beëindigen, en stoppen met ondernemen, kan op verschillende 
manieren. Misschien dient een interessante koper zich voor je bedrijf aan. 
Of heb je zelf een overnamekandidaat gevonden. Je kunt ook besluiten zelf 
de stekker uit je onderneming te trekken. Financiële problemen kunnen je 
daar ook toe dwingen. Hoe werken deze 3 scenario’s in de praktijk?

Bedrijf verkopen.

Je bedrijf verkopen is een ingrijpend proces. Je doet afstand van een organisatie die je vol 
overgave hebt geleid. Voor een kansrijke bedrijfsoverdracht doorloop je een verkooptraject. 
Je maakt je bedrijf klaar voor overname, voert onderhandelingen, bepaalt een prijs en legt 
afspraken vast. Neem daarvoor de tijd. Gebruik het stappenplan voor bedrijfsverkoop.

Je bedrijf zelf stoppen.

Zelf wil of kun je niet meer doorgaan. Vanwege je leeftijd, de veranderende markt of omdat 
je geen opvolger hebt. Of misschien is de energie er gewoon uit. Je hebt goed nagedacht 
en onderzocht wat de toekomstmogelijkheden zijn van jouw bedrijf. Als verkoop geen optie 
is, blijft bedrijfsbeëindiging over. Het stappenplan ‘Bedrijf stoppen in 10 stappen’ helpt je bij 
een soepele afronding. Van klanten informeren over je besluit tot uitschrijven uit het 
Handelsregister.

Gedwongen stop door financiële problemen.

De bank stelt vragen, klanten bestellen minder en leveranciers willen je alleen nog tegen 
contante betaling leveren. Het kunnen belangrijke signalen zijn dat je bedrijf serieuze 
financiële problemen heeft. Afwachten is geen optie. Zoek hulp. Misschien kun je jouw 
bedrijf niet voorzetten, maar kun je wel werken aan het oplossen van je financiële 
problemen. Groeit de schuldenlast je toch boven het hoofd uit? Dan kun je zelf het 
faillissement van je bedrijf aanvragen. Je krijgt dan te maken met de faillissementswet. Ook 
anderen zoals schuldeisers of aandeelhouders kunnen jouw faillissement aanvragen.

Meer info, over advies/hulp. 
Neem contact op met OKB.
06-25065671. Sjra Clerkx.
team-
limburg@ondernemersklankbord.nl
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MKB-Limburg luidt noodklok over winkelleegstand.
MKB-Limburg maakt zich grote zorgen over de winkelleegstand in 
de provincie. Tegen regionale omroep L1 zegt de 
belangenorganisatie te vrezen dat leegstand leidt tot verpaupering, 
wegblijvende bezoekers en meer ondernemers in de problemen.

In december maakte het CBS bekend dat de winkelleegstand in 
Limburg het grootste van Nederland is. Door faillissementen van 
ketens als Steps en Promiss, en het opdoeken van Hudson’s Bay 
kwamen sindsdien opnieuw panden leeg te staan. MKB Limburg 
voorspelt dat meer ketens gaan vertrekken. Volgens de 
ondernemersvereniging gaan vooral steden als Heerlen, Weert en 
Roermond hiervan de negatieve gevolgen merken.

Grootste leegstand.

Maar niet alleen in deze steden loopt de leegstand op. Onlangs 
maakte onderzoeksbureau Locatus bekend dat in Limburg de 
winkelleegstand is gegroeid van zo’n 10 procent in 2018 naar 11,4 
procent vorig jaar. Daarmee heeft de provincie de grootste 
leegstand van Nederland. Een klankbordtraject speciaal voor u.

Stichting Ondernemersklankbord helpt al 40 jaar mkb-
ondernemers. In een klankbordtraject van 6 maanden wordt u 
persoonlijk begeleid door een OKB-adviseur. Wat uw vraag 
ook is, uw adviseur heeft kennis van zaken én 
ondernemerservaring. U kunt vrijuit van gedachten wisselen 
en uw ideeën spiegelen. De adviseur is uw klankbord en geeft 
onpartijdig advies. En voor de kosten hoeft u het zeker niet te 
laten.
Ondernemersklankbord helpt u ook met de onderhandeling 
over huurverlaging.

Meer info, over advies/hulp.
Neem contact op met OKB.
06-25065671. Sjra Clerkx.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl
www.delimburgsezaak.nl

9 subsidies en regelingen voor startende ondernemers.

Als startende ondernemer heb je vaak financiering 
nodig. Laat je een handje helpen door de overheid. Dit 
zijn de bekendste startersregelingen en subsidies voor 
startende ondernemers met ambitie. 

Neem contact op met Ondernemersklankbord (OKB) of deze 
regeling of subsidie die bij jouw onderneming en situatie past:

• Bijstand-verlening zelfstandigen
• Borgstelling MKB-kredieten
• Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering
• Starten vanuit een WW-uitkering
• MKB-krediet
• Erasmus for Young Entrepreneurs
• Investeringsfondsen: technostarters en creatieve starters
• Microfinanciering
• Startersaftrek

https://www.ikgastarten.nl/financien/subsidies/9-
subsidies-en-regelingen-voor-startende-ondernemers?
profileid=4407715&profilesource=Copernica&utm_sourc
e=Ikgastarten&utm_medium=Nieuwsbrief&utm_campai
gn=weeknr2020-06

Ondernemersklankbord helpt het MKB
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Geld verdienen met je urenadministratie

Je uren bijhouden is niet het leukste klusje. Toch is 
het heel verstandig een urenadministratie te 
voeren. Het biedt je inzicht in je tijdsbesteding en 
bij voldoende uren kom je in aanmerking voor een 
aantal belangrijke belastingvoordelen. Hoe zit dit 
precies? Waarom is een urenadministratie 
belangrijk en hoe pak je dit nu aan, zonder dat het 
al teveel tijd kost? We zetten de belangrijkste 
informatie voor je op een rij.

Wat is een urenadministratie?

Een urenadministratie is het bijhouden van het aantal uren 
dat je in je onderneming steekt. De urenadministratie geeft je 
inzicht in hoeveel tijd je besteedt aan welke 
bedrijfsactiviteiten.

Waarom is een urenadministratie belangrijk?

Een urenadministratie bijhouden is niet verplicht, maar wel 
heel verstandig. Het geeft je inzicht in je tijdsbesteding, 
waardoor je je beter kunt verantwoorden naar klanten of 
opdrachtgevers. Ook helpt het je je kostprijs of uurtarief beter 
te bepalen.

Het urencriterium.

Het urencriterium is 1225 uur per kalenderjaar. Dit komt neer 
op zo’n 25 uur per week. Haal je die 1225 uren niet? Dan kun 
je wel ondernemer zijn, maar geen zelfstandigenaftrek en 
startersaftrek toepassen.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten/geld-
verdienen-met-je-urenadministratie/?
utm_source=nieuwsbrief_zzp&utm_medium=email&utm_camp
aign=nieuwsbrief_zzp_5_2020&utm_term=financiering_geldza
ken

Vrijkomende agrarische bebouwing.

Bij vrijkomende agrarische bebouwing (vab’s) 
gaat het om een grote hoeveelheid landelijke 
bedrijfsruimte die leeg komt te staan. Tot 2030 
wordt verwacht dat gebouwen met een 
oppervlakte van ten minste 32 miljoen m² hun 
agrarische functie zullen verliezen. Daarvan zal 
ongeveer de helft een andere invulling kunnen 
vinden. De resterende circa 15 miljoen m² zal 
leegstaan.

Patstelling rond leegstand platteland moet worden 
doorbroken
.
Boeren, gemeenten en financiers moeten openstaan voor 
nieuwe bestemmingen voor vrijkomende agrarische 
bebouwing (vab’s). Omdat ze niet bekend zijn met elkaars 
voorkeuren, worden veel plannen afgeketst. Verbetering is 
noodzakelijk, want herbestemming blijft hoog op de agenda 
staan.
De belangstelling voor begeleiding van eigenaren bij 
herbestemming of sloop van agrarische bedrijfsgebouwen is 
groot. Niet zo verwonderlijk, aangezien agrarische 
bedrijfsgebouwen vaak al vijf tot tien jaar leegstaan.

Keukentafelgesprek en advies voor agrariërs met vragen.

Meer info, over een keukentafelgesprek.
Neem contact op met OKB.
06-25065671. Sjra Clerkx.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl
www.delimburgsezaak.nl


