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OKB team Limburg
Regiovoorzitter:
Georges Franssen
Team van 25 adviseurs.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl

06-2243473I
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

Nieuwe regiovoorzitter OKB team Limburg
even voorstellen zie pagina 2

Ondernemersklankbord (OKB)
Is uw helpende hand tijdens de Corona problematiek.
U ziet door de bomen het bos niet meer, waar kan ik waarvoor terecht voor financiële
ondersteuning?
OKB helpt u bij al uw vragen over waar en bij wie u terecht kunt en hoe u steun kunt
aanvragen.
Bij Ondernemersklankbord (OKB) kunt u een half jaar

GRATIS
terecht voor al uw hulpvragen.
Gedurende dat half jaar staat OKB u bij voor al uw bedrijfsvragen.
Onze vrijwillige en onbetaalde adviseurs geven u één op één advies.

Ondernemers begeleiden ondernemers.
Ondernemersklankbord begeleidt al ruim 40 jaar ondernemers in het mkb in elke
bedrijfsfase: bij de start van de onderneming, bij alle aspecten van de bedrijfsuitoefening, bij
faillissementspreventie en bij de bedrijfsopvolging. Dat doen we in een klankbord-traject van
6 maanden. Wij matchen uw vraag met de adviseur in uw regio die ter zake kundig is. Onze
adviseurs zijn gemotiveerde oud-ondernemers en specialisten die hun kennis en
praktijkervaring vrijwillig inzetten om u als ondernemer te helpen. Voor een advies-traject van
een halfjaar betaalt u nu geen minimum donatie van 200 euro maar is ons advies (tijdelijk
GRATIS i.v.m. coronavirus).
Meer info, over advies/hulp.
Neem contact op met OKB.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl

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 maatschappelijke en culturele organisaties. Ze
staan hen bij in hun ondernemersvraagstukken. Op alle
vlakken van de bedrijfsvoering en in
iedere fase van de onderneming kunt
u op ondersteuning en begeleiding
van stichting Ondernemersklankbord
rekenen.

De drie belangrijkste regelingen.
NOW - TOZO - TOGS
Meer info, over advies/hulp. Neem contact
op met OKB.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
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Nieuwe regiovoorzitter OKB team Limburg.
Op 5-5-2020 draagt Sjra Clerkx het stokje over aan
Georges Franssen.
Even voorstellen!

Georges Franssen

‘Es jongk menneke’ heb ik niet de kortste weg van school, diploma
en carrière afgelegd. Ik behoorde meer tot de categorie van de
verplichte schoolgang met de langere route.
Het ondernemerschap heb ik niet van huis uit meegekregen. Wel
om keihard te werken zoals dat ook zo’n zestig jaar geleden in het
kleinschalige boerenbedrijf, waar ik hoofdzakelijk ben opgevoed
ook de kritische succesfactor was.
Ik ben opgevoed door mijn ouders en mijn overige familie met de
boodschap om datgene wat ik doe ook goed te doen. In die poging
om het goed te doen doe ik mijn uiterste best en dat is wie ik ben.

De eerste vijfentwintig jaar van mijn arbeidsleven heb ik in vele
sectoren van de gezondheidszorg gewerkt. Hier heb ik de mens
achter de ondernemer leren kennen. Dat was in de rol van als
verzorgende, later als verpleegkundige en nog later als manager
of directeur.
In die tijden maakte ik beroepshalve vaker van dichtbij mee
hoeveel succesvolle ondernemers roofbouw pleegden op hun
gezondheid maar ook op hun welzijn ten koste van het zakelijke
succes. Hier heb ik veel van geleerd dat mij in mijn verdere
persoonlijk leven maar ook in mijn ondernemerschap op gepaste
momenten van grote dienst is geweest.
De afgelopen 25 jaar was het ondernemerschap de grootste
uitdaging in mijn arbeidsleven. In de praktijk betekende dat ik
sommige valkuilen kon omzeilen maar andere toch ook weer
niet.
Als organisatie- en bestuurskundige heb ik mij als ondernemer
vooral gericht op de persoonlijke ontwikkeling van mensen,
leiderschap en de invloed van veerkracht en de mentale
weerbaarheid op prestaties en tevredenheid van mensen.
In grote lijnen bestaat voor mij het ondernemen en het zich
vestigen als zelfstandige uit het aangaan van een uitdaging met
een mate van vasthoudendheid die succes met zich mee brengt.
Kort door de bocht betekent dat ook te doen waar je goed in
bent, altijd bereid te zijn om te leren en steeds weer oplossingen
te bedenken voor obstakels en dat alles eventueel met de hulp
van vertrouwde mensen. Of nog anders gezegd door te leren om
‘zelfsturend’ te ondernemen en op dat spreekwoordelijke pad van
‘trial-and-error’ grip op je eigen zaak te krijgen. In deze coronatijd treft ons de realiteit dat dit (toch) niet helemaal aan ons zelf
ligt!
Vijf jaar ben ik nu als vrijwilliger verbonden aan het
Ondernemersklankbord. Daarnaast ben en blijf ik ook nog actief
met mijn bedrijfsactiviteiten. Ik word over enkele maanden
zesenzestig jaar en het goede nieuws is het aanstaande opaschap. Vanwege de spanningsboog heb ik medio vorig jaar mijn
opgebouwde pensioen naar voren gehaald en nu mag ik mij
halftime gepensioneerd noemen. Qua tijdsbesteding maakt dat
uiteindelijk natuurlijk niet zo veel uit want die uren ben en blijf ik
toch bezig. Het geeft mij meer een gevoel om minder de druk op
de spreekwoordelijke ketel te voelen en daarnaast ook meer te
kunnen doen wat ik nog meer leuk vind. Het is dus de gedachte
dat de omzet niet meer de belangrijkste drijfveer hoeft te zijn van
mijn bezigheden.

Sjra Clerkx

Nu kort iets over het Ondernemersklankbord. Sjra Clerkx is
steeds mijn regiovoorzitter geweest. De afgelopen vijf jaren heb
ik deel uitgemaakt van het team waarmee hij als regiovoorzitter
het Ondernemersklankbord in Limburg een plek gegeven heeft.
Hij heeft met niet aflatende energie de afgelopen tien jaren
OKB-Limburg op zijn eigen wijze verder op de kaart gezet. Op
onnavolgbare, energieke wijze heeft hij een norm en standaard
neergezet door grote persoonlijke inzet.
Het Ondernemersklankbord is een zogenaamde ideële stichting.
Zij heeft het doel als klankbord te fungeren voor ondernemingen
in het MKB en voor zelfstandigen. Dat doen wij door
belangeloos te adviseren bij gesignaleerde vraagstukken en
problemen. Maar ook door te assisteren bij de oplossingen
daarvan. Wij doen dat met onafhankelijke, ervaringsdeskundige
vrijwilligers.
Mijn opdracht is om onze daartoe toebehorende
verantwoordelijkheden binnen het team van adviseurs verder te
borgen. Dat wordt onze uitdaging voor de volgende vijf jaren.
Uiteraard zonder daarbij de hulpverlening aan onze ‘klanten’ uit
het oog te verliezen. Hier heb ik mij dan ook aan verbonden. Ik
heb daar veel zin in en voel ook de oprechte steun en de
bereidheid van mijn 25 collega’s.
Dit is zoals wij in de keten van ‘het wereldje’ van het
ondernemerschap als ‘oude rotten’ als een vrijwillig en
onafhankelijk klankbord willen fungeren voor de ondernemer en/
of zelfstandige. Hen uiteindelijk daar waar nodig het inzicht
verschaffen dat zij het beste zijn in datgene wat ze doen, maar
dat het heel slim is anderen dingen te laten doen waar je zelf
niet zo goed in bent. Dat laatste geldt overigens ook voor
onszelf!
Limburg kent een gigantische hoeveelheid kleine ondernemers
en zelfstandigen die betaalbare hoogwaardige diensten
verlenen en die vele zorgen rondom je bedrijfsvoering kunnen
wegnemen. In die zoektocht willen wij de Limburgse
ondernemer en zelfstandige met onze voorhanden zijnde
expertise graag bijstaan.
Georges Franssen I 06 22 43 47 31
georges.franssen@ondernemersklankbord.nl
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Hulp vragen bij stoppen is geen schande!
Het herbestemmen van vrijkomende agrarische
bebouwing op het platteland van Limburg en NoordBrabant vormt een toenemend probleem.
Daarnaast is de uitkering uit de Saneringsregeling
varkenshouderij veelal onvoldoende om alle schulden af te
lossen.
Ondernemersklankbord Limburg (OKB Limburg) begeleidt deze
stoppende ondernemers en andere boeren naar een nieuwe
toekomst.
Sinds kort staan veel stallen leeg. Mede het gevolg van de
stoppers- en varkenssaneringsregeling. Bij het zoeken naar een
herbestemming voor hun vrijkomende bebouwing raken
agrariërs regelmatig tussen wal en schip. Zo is het houden van
een andere diersoort veelal niet toegestaan of bouwtechnisch
moeilijk realiseerbaar. En over alternatieve invullingmogelijkheden doen gemeenten nogal eens moeilijk.

Ondernemersklankbord (OKB) helpt.
Lees het artikel via onderstaande link.
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/20/limburgs-okbhulp-vragen-bij-stoppen-is-geen-schande
Meer info, over advies/hulp.
Neem contact op met OKB.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl

Ondernemersplatform
Het MKB-Limburg Ondernemersplatform
De ontmoetingsplek voor ondernemers in Limburg
tijdens de Corona crisis
De Corona crisis heeft een enorme economische impact. Geen
enkele sector blijft ongeschonden. Om de crisis het hoofd te
bieden is het essentieel dat we elkaar helpen waar mogelijk, dus
dat doen we! MKB-Limburg heeft daarom in samenwerking met
haar partners, voor ondernemers in Limburg een interactief,
online platform in het leven geroepen. Hier vind je informatie,
een forum en een trainingsprogramma Crisismanagement. Het
platform brengt ondernemers en experts bij elkaar. Deelname
aan het platform is voor alle ondernemers in Limburg kosteloos.

Ondernemersklankbord (OKB) is partner op dit
platform.
https://www.mkblimburg.nl/ondernemersplatform/

Ondernemersklankbord. OKB verzorgt belangeloos en
onafhankelijk advies en begeleiding van (agrarische)
ondernemers bij juridische, financiële, economische en/of sociale
problemen Sinds enkele jaren is het OKB ook actief in de
agrarische sector. In die jaren heeft OKB ervaren dat boeren niet
snel het achterste van hun tong laten zien als het hun financiële
en sociale situatie betreft. ‘In onze eerste gesprekken proberen
we hier doorheen te prikken. Hulp vragen is immers geen
schande.’

