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OKB team Limburg

Regiovoorzitter: 
Sjra Clerkx
Team van 35 adviseurs. 

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

Ondernemersklankbord (OKB) helpt 
jaarlijks in Limburg ruim 700 
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. 

Heb je als ondernemer vragen over jouw bedrijfsvoering, marketing, financiering, schulden, 
dreigend faillissement of heb je een andere vraag en je wilt hierover met een onafhankelijk 
en ervaren adviseur praten? Plan dan zelf een afspraak in voor een onafhankelijk 
adviesgesprek met een van de OKB adviseurs in Limburg.

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

De spreekuren zijn in onderstaande plaatsen:

Maandag van 13.00-17.00 uur Bibliotheek Weert.
Dinsdag van 13.00-1700 uur Slimhuis Sittard.
Vrijdag van 09.00-12.00 uur Bibliotheek Venlo.

Donderdag van 13.00-17.00 uur Roermond.
Vrijdag van 13.00-17.00 uur Maastricht.
In beide plaatsen locatie in overleg. 

Meer info en afspraak:
06-25065671 Sjra Clerkx
team-limburg@ondernemersklankbord.nl

Ondernemersklankbord houdt spreekuur

De zeven kengetallen, die u minimaal 
wekelijks moet controleren.
Zo krijgt u inzicht in de stand van zaken van uw bedrijf.
Ondernemersklankbord (OKB) helpt u.

Waarom zijn kengetallen belangrijk?

Kengetallen geven in kort bestek een antwoord op uiteenlopende vragen als: Hoe 
winstgevend is uw bedrijf? Wat is de vraag naar bepaalde producten? Wat is de kans op het 
aantrekken van financiering? Hoe ver is uw bedrijf verwijderd van een faillissement? 
Sommige kengetallen moet u kennen, omdat de Belastingdienst ze elk jaar van u wil weten. 
Maar voor alle kengetallen geldt dat ze noodzakelijk zijn om ze te kennen.

Wat zijn de zeven kengetallen?

• Bankstand
• Debiteuren
• Crediteuren
• Gefactureerde omzet
• Inkoop
• Orderontvangst
• Orderportefeuille
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 De belangrijkste wetswijzigingen voor ZZP'ers per 1-1-2019

Gratis advies voor agrariërs 

Als ondernemer krijg je vanaf 1 januari 2019 te maken met 
nieuwe wetten en regels. Wil je weten wat er voor jou als 
ZZP'er verandert? 
We hebben de belangrijkste wetswijzigingen voor je op een 
rij gezet.

• Belastingstelsel van 4 naar 2 schijven
• Laag BTW-tarief van 6% naar 9%
• Soort voucher of cadeaubon bepalend voor moment BTW

afdracht
• Aanscherping meldcode kindermishandeling
• Gedeeltelijke bijtelling van 22% voor elektrische auto's

duurder dan 50.000 euro

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/de-belangrijkste-wetswijzigingen-voor-zzpers-per-1-januari-2019/?
utm_source=nieuwsbrief_kvk&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_zzp_49_2018&utm_term=zzp_wetg
eving

 indien nodig aan te passen.

Doel
Bewustwording, hoe staat mijn bedrijf er 
werkelijk voor.

Dit vereist van de agrarisch ondernemer, naast vakmanschap, 
gerichte aandacht en keuzes in zijn/haar persoonlijke- en 
bedrijfsontwikkelingen en zijn verdienmodel. De antwoorden op 
vragen als “Heb ik de juiste keuze gemaakt of zou ik eigenlijk iets 
anders moeten doen?” en “Welke ontwikkelingen maken mijn 
bedrijf toekomstbestendiger?” zijn voor de ondernemer van 
belang voor de toekomstige oriëntatie van zijn bedrijf.  Dit vraagt 
van ondernemers de noodzaak om voortdurend gemaakte keuzes 
te reflecteren en indien nodig aan te passen.

Neem contact op met Ondernemersklankbord
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl
06-25065671  Sjra Clerkx
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Familiebedrijf is ruggengraat van de economie

Maar wat als er geen opvolger is?
Vraag tijdig advies aan Ondernemersklankbord (OKB). Wij 
denken met u mee.
U heeft een aantal jaren nodig om uw bedrijf goed over te 
dragen.

De Nederlandse economie drijft voor een flink deel op familie 
bedrijven. Ze zijn betrouwbaar en degelijk, maar ook kwetsbaar.
De ruggengraat van onze economie. Maar ze zijn kwetsbaar, 
vooral als de opvolging niet goed is geregeld. Dan kan de kracht 
van een familiebedrijf juist zijn zwakte worden.

Familiebedrijven kennen een typische levenscyclus, 'De eerste 
generatie bouwt iets op, de tweede bouwt dat uit. De derde 
generatie is een cruciale. Familiebedrijven die daar doorheen 
komen, blijven vaak lang bestaan.'
Vaak is het beter de leiding van het bedrijf toe te vertrouwen 
aan iemand van buiten als er in de familie geen geschikte 
opvolger is. 'Maar dat ligt vaak gevoelig.' 

Meer info over bedrijfsopvolging.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
06-25065671. Sjra Clerkx
www.ondernemersklankbord.nl

Bron, De Volkskrant
https://www.volkskrant.nl/economie/familiebedrijf-is-ruggegraat-
van-de-economie-maar-wat-als-er-geen-opvolger-is-~bb894a06/

Is er ook een leven na een faillissement of WSNP

Natuurlijk wel.  OKB helpt, voor tijdens en na een 
faillissement.

Een faillissement heeft gevolgen voor klanten, personeel en 
zakenrelaties. Ook voor de ondernemer zijn de gevolgen groot. 
Wat staat je  te wachten als je bedrijf failliet gaat? 
Een faillissement brengt een hoop gedoe en geregel met zich 
mee. Ook emotioneel doet het wat met je als ondernemer. Vaak 
voelt een bedrijf toch als een kindje. Wat doet een faillissement 
met je en hoe ga je ermee om?

Schaamtegevoel

Allereerst is er het schaamtegevoel. Een faillissement voelt vaak 
als persoonlijk falen. Je bent een droom achterna gegaan en op 
enig moment klapt die als een zeepbel uit elkaar. Dat voelt 
zwaar en nederig om tegen je zakelijke relaties en familie en 
vrienden te moeten vertellen dat je gefaald hebt. 

Tip: Onthoud dat ondernemen nu eenmaal risico nemen betekent. 
Zolang je jezelf recht in de spiegel kun aankijken en zeggen dat je 
alles wat in je macht ligt hebt gedaan om de zaak draaiende te 
houden, hoef je je niet te schamen. Veel mensen in je omgeving 
zullen blij zijn dat je eerlijk bent en je zoveel mogelijk willen 
steunen tijdens deze periode.

Wil je ook gebruik maken van de hulp van OKB, neem dan 
contact op met:
06-25065671. Sjra Clerkx.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl
www.delimburgsezaak.nl

OKB


