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Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.  
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda

do. 20 mei

Masterclass circulair ondernemen

Voor MKB-ers, door Donald Ropes en 

Han van Kleef (Hogeschool Inholland), 

aan de hand van praktijkstudies.

13.00.15.00 uur

  www.inholland.nl

do. 20 mei

Pieter Teyler van der Hulstlezing

Online, door Xandre Zandbergen, 

met prijsuitreiking beste 

propedeusestudent Business Studies 

en Finance & Control Inholland.

16.00-16.45 uur

ma. 31 mei

Sparkz netwerkdiner

Maandelijks netwerkdiner voor 

ondernemers en beleidsmakers.

17.00-20.00 uur

Locatie: Landgoed Groenendaal

  www.sparkznetworking.nl

Failliet gaan is het laatste punt waar je als ondernemer naartoe wilt. Want al 
wordt een faillissement ‘bij gebrek aan baten’ opgeheven, de schulden komen 
nooit te vervallen. Zaak dus om dit te allen tijde te proberen te voorkomen. Maar 
wat zijn daarbij de mogelijkheden?

‘Schakel tijdig hulp in’, zegt Fred 
Nessen, adviseur bij Stichting Onder-
nemersklankbord en gespecialiseerd 
in faillissementspreventie. ‘Wordt 
er op tijd actie ondernomen, dan is 
afwenden van faillissement in veel 
gevallen goed mogelijk en veelal de 
beste optie voor alle partijen.’

Rechtsvorm van de onderneming
‘Ga je als natuurlijk persoon failliet, 
met een eenmanszaak of vof, dan 
ben je hoofdelijk aansprakelijk voor 
de schulden van je onderneming’, 
zegt Nessen. ‘Dat betekent dat er aan-
spraak gemaakt kan worden op je pri-
vévermogen, zoals overwaarde op je 
woonhuis. Een risico dat je overigens 
niet loopt met een bv, nv of stichting, 
zolang je tenminste alles volgens de 
regelen der kunst afhandelt. Houd 
je daarom aan wettelijke afspraken, 
meld betalingsachterstanden en be-
talingsonmacht en ga geen verplich-
tingen aan in het besef dat je niet 

meer kan terugbetalen. Anders ga je 
alsnog voor de bijl.’

‘Heb je in de basis een gezond busi-
nessmodel, maar inmiddels een der-
mate hoge schuldpositie dat je er op 
eigen kracht niet meer uitkomt? Dan 
kan je een beroep doen op de Wet 
homologatie onderhands akkoord 
(WHOA)’, legt Nessen uit. ‘De WHOA is 
een nieuw instrument binnen de fail-
lissementswet, met het doel om een 
dreigend faillissement af te wenden 
door schulden te reorganiseren en te 
saneren. Na financiële herstructure-
ring is je onderneming gezond en kan 
je weer verder.’

Zelf stoppen zonder faillissement
Een andere optie is stoppen met je 
bedrijf zonder failliet te gaan. Nessen: 
‘Kijk dan of je als ondernemer in aan-
merking komt voor de Wet schulds-
anering natuurlijke personen (Wsnp). 
Er wordt een gedeelte van je inkomen 

vrijgelaten om vaste lasten en bood-
schappen te betalen, de rest wordt 
verdeeld over alle schuldenaren. Je 
bent dan ondernemer af, maar na 36 
maanden begin je met een schone lei 
en de schuld achtervolgt je niet meer.’

Nessen: ‘Wees niet terughoudend, 
maar blijf steeds open communice-

ren. Zeg hoe het met je gaat en leg 
dat vast, dan kan je later in procedu-
res niets verweten worden. En kijk 
ook eens goed naar de inrichting 
van je bedrijfsvoering, zijn er andere 
verdienmodellen mogelijk? OKB-ad-
viseurs zijn bij uitstek geschikt om 
als sparringpartner te dienen, want 
wij kennen de uitdagingen van het 

ondernemerschap uit eigen ervaring. 
Een ondernemer in nood ziet zichzelf 
soms op de rand van een klif staan, 
gedwongen om naar beneden te dui-
ken. En dan is het prettig als iemand 
hem wijst waar het veilig is en waar 
onder water de rotsen liggen.’

  www.ondernemersklankbord.nl

Mogelijkheden om een dreigend faillissement te voorkomen 

OKB-adviseur Fred Nessen: ‘Wij kennen de uitdagingen van het ondernemerschap uit eigen ervaring.’ 
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In het pak genaaid 
‘Je kunt me maar één keer naaien.’ Die levensles gaf een gepensioneerde onder-
nemer me ooit mee. Ik nam het meteen over als mijn eigen overtuiging en uit-
gangspunt. Toen ik onlangs werd getild door een Haarlemse winkelier dacht ik 
meteen terug aan de woorden van de ondernemer-in-ruste. 

De uitspraak lijkt blijk te geven van 
een negatief mensbeeld. Het tegen-
deel is echter waar, omdat je juist uit-
gaat van goed vertrouwen. Ondanks 
dat uitgangspunt hoor ik bij iedere 
aanschaf, groot of klein, altijd ergens 
een stemmetje vragen: ‘betaal je niet 
teveel?’ De elektricien die bij mij thuis 
de installatie kwam vervangen, had 
dat al snel door en zei ongevraagd: 
‘Luister Johan, al zou ik het willen, ik 
kan het me niet permitteren om je op 
te lichten. Anders houd je het als be-
drijf niet al drie generaties vol.’

Het is natuurlijk geen reden om tegen 
iedere offerte maar ‘ja’ te zeggen. Met 
name bij gebeurtenissen die maar 
een paar keer in je leven voorkomen 
is het oppassen geblazen. Ik hoorde 
een eigenaar van een winkelketen in 
trouwpakken, na een paar glazen bier, 

ooit bekennen: ‘Mensen denken dat 
ze maar één keer trouwen. Dat mag 
wat kosten, daar maken we met onze 
prijsstelling dankbaar gebruik van.’ Ik 
maakte een mental note en kocht, ja-
ren later, mijn trouwpak bij een ander.

Evengoed kom je soms bedrogen uit. 
Zo belde ik onlangs naar een lokale 
boekhandel waar ik wel vaker kom. De 
eigenaar bleek ondanks de lockdown 
‘gewoon’ in de zaak én had het boek 
dat ik zocht in huis. Toen ik vertelde 
dat het elders uitverkocht was, zei hij 
lachend dat hij dan wel de prijs zou 
verdubbelen. Ik lachte vrolijk mee. 
Terwijl ik naar de winkel fietste, deed 
de winkelier echter snel een nieuw 
prijsstickertje op het boek, zo zag ik la-
ter aan de printdatum op de sticker. Ik 
was zo stomverbaasd dat ik niets wist 
te zeggen en afrekende. Terug onder-

weg naar huis dacht ik: zeventien euro 
vijfennegentig rijker en een klant voor 
het leven kwijt. Je kunt me maar één 
keer naaien. 

  Johan Tempelaar is partner van 
communicatieadviesbureau  
De Coalitie. www.decoalitie.nl
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