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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.

Dag, tijdstip en locatie (alleen op afspraak)
Maandag 13.00-17.00 uur, Bibliotheek in Weert
Donderdag 09.00-12.00 uur, Bibliotheek in Venlo
Donderdag 13.00-17.00 uur, Ondernemersplein in Roermond
Vrijdag 13.00-17.00 uur, Sittard en Maastricht

Voor afspraak: 
team-limburg@ondernemersklankbord.nl. 
Tel. 06-25065671.

De Limburgse Zaak (DLZ) zoekt stagiaires HBO 
financiën. 
DLZ is een hulpproject van Ondernemersklankbord (OKB).

Bij DLZ begeleiden en adviseren studenten, onder begeleiding van docenten, ondernemers op 
administratief gebied om hun uitzichtloze situatie perspectief te bieden. 

Het leerwerkbedrijf werkt samen met Sociale Zaken van gemeenten en Ondernemersklankbord 
(OKB). DLZ biedt hulp aan ondernemers die door omstandigheden in de problemen zijn geraakt. 
Studenten helpen de ondernemer met het opstellen van financiële gegevens en geven 
ondersteuning tijdens het traject. 
OKB ondersteunt DLZ tijdens het proces en fungeert als klankbord voor de studenten en 
ondernemers.

Dit hulpproject is door subsidie van de Provincie Limburg geheel GRATIS voor de ondernemer. 
Ben je student HBO derde of vierde jaar, meldt je dan aan.
De studenten ontvangen een stagevergoeding.

Aanmelden:
06-25065671. Sjra Clerkx.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl

Ondernemersklankbord houdt spreekuur
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Meer info over een hulp/adviestraject: 06-25065671. Sjra Clerkx.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl 
www.ondernemersklankbord.nl

Slechts 4% van de MKB bedrijven heeft een adviseur/coach!!!
Ondernemersklankbord (OKB) wil graag met u klankborden/sparren.

Een adviseur die onafhankelijk en belangeloos hulp/advies biedt is 
vaak van ‘levensbelang’ voor bedrijven en niet alleen als er problemen 
zijn. 

Voorkomen is beter dan genezen. Ondernemersklankbord (OKB) heeft 
deze adviseur voor u.

OKB is liever een sparringpartner/klankbord dan brandweer voor MKB 
bedrijven.

Hulp/advies vragen is geen schande, maar juist slim.
Met hulp/advies vragen bedoelen wij niet alleen aan ‘tante Truus’ de 
familie dus.

Waarom Ondernemersklankbord (OKB)?

Voor ondernemers door ondernemers.
Het OKB-netwerk bestaat uit gemotiveerde adviseurs met 
ondernemerservaring en een professionele kijk op zaken. Het zijn 
allemaal oud-ondernemers, managers of specialisten op hun vakgebied. 
Zij delen vrijwillig hun expertise met u en geven onpartijdig advies. Dat 
gebeurt in klankbordtrajecten van een halfjaar, waarvoor 
Ondernemersklankbord slechts een minimumdonatie van 150 euro 
vraagt. Wij helpen ondernemers daadwerkelijk vooruit met de grootste 
kans van slagen.

Tekening Dagblad De Limburger

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een 
kredietregeling voor personen die vanuit een uitkeringspositie een 
bedrijf willen starten en hiervoor (zelf) de financiering niet rond 
kunnen krijgen, de zogenaamde startende zelfstandige ondernemer. 

Ook gevestigde zelfstandige ondernemers die tijdelijk niet 
beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien 
en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen 
financiering kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op deze 
regeling. Kijk voor meer informatie op de website van de 
rijksoverheid.

Ondernemersklankbord (OKB) helpt u!

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) zet zich al meer dan 37 jaar 
belangeloos in voor Ondernemend Nederland. De adviseurs van het 
OKB, allen (oud) ondernemers, kennen als geen ander de ‘wetten’ 
van het ondernemerschap en willen deze kennis en ervaring delen 
met andere ondernemers. 
Ook u kunt een half jaar onbeperkt klankborden met een adviseur. 
De vrijwillige onbetaalde adviseurs, werken onafhankelijk en 
belangeloos.
OKB vraagt voor deze hulp een eenmalige minimum donatie van 
€ 150,00

Zie brochure via onderstaande link:
http://www.10jaarbbz.nl/gevestigd/

Voor mee info en hulp/advies:
06-25065671. Sjra Clerkx.
team-limburg@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl
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Zo verhoogt u uw uurtarief

Elke zzp‘er bepaalt zijn eigen tarief. Vaak is dat bij de start van het 
bedrijf berekend en daarna niet meer aangepast. 
Toch is het goed uw uurtarief jaarlijks tegen het licht te houden en te 
bepalen of u het moet aanpassen. Maar wanneer verhoogt u nu uw 
uurtarief? En, als u besloten heeft tegen een hoger tarief te gaan 
werken, hoe communiceert u dit dan naar uw klanten?

Wanneer verhoogt u uw uurtarief?

Er kunnen verschillende redenen zijn om uw uurtarief te verhogen:
• De kwaliteit van uw werk en uw vakmanschap verbeteren met de
jaren zodat u hier een hogere beloning voor kunt vragen

• U wilt een financiële reserve opbouwen voor economisch mindere
tijden

• Uw kosten stijgen, al dan niet door inflatie

Maar misschien wilt u uw tarief niet verhogen, omdat:

• Uw klanten wellicht meer van u verwachten, omdat u uw tarief hebt
verhoogd

• U bang bent dat klanten afhaken door de verhoging

• U zich er simpelweg niet prettig bij voelt

Meer info:
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/uurtarief-verhogen/?
utm_source=nieuwbrief_kvk&utm_medium=email&utm_campaign=ni
euwsbrief_zzp_7_2018

Omstreden wet voor zzp'ers langer opgeschort

Een omstreden wet die voor veel zelfstandigen zonder 
personeel (zzp'ers) ongunstig uitpakte, blijft tot 1 januari 2020 
opgeschort. 

Maar kwaadwillende opdrachtgevers, die zzp'ers niet als zodanig 
behandelen, moeten op hun tellen blijven passen. Vanaf 1 juli zullen alle 
gevallen van schijnzelfstandigheid worden aangepakt, niet alleen de 
ernstigste gevallen.

De handhaving van de zogenoemde wet DBA was eerder al opgeschort 
na felle kritiek en veel onrust. Veel opdrachtgevers vonden de nieuwe 
regels onduidelijk, waardoor zzp'ers (opdrachtnemers) inkomsten 
verloren.

De opschorting betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 
2020 geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd 
wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Tegen de ernstigste 
gevallen van kwaadwillenden werd echter wel opgetreden. Vanaf 1 juli 
gaat de Belastingdienst ook andere gevallen aanpakken waarbij opzet in 
het spel is.

Het is de bedoeling dat in 2020 een nieuwe wet de oude vervangt.

Voor meer info en hulp/advies:

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

Handhaving opgeschort

Omdat de criteria zo onduidelijk zijn, heeft staatssecretaris Wiebes 
aangekondigd dat hij nieuwe criteria gaat vaststellen. 

In de tussentijd heeft hij de handhaving van de Wet DBA uitgesteld. 
In eerste instantie tot 1 januari 2020. 

Maar de handhaving is nu uitgesteld tot 1 juli 2018. Dit betekent dat 
er door de Belastingdienst tot 1 juli 2018 geen boetes of naheffingen 
worden opgelegd, behalve bij 'kwaadwillenden'. 

Dat zijn opdrachtnemers en opdrachtgevers die overduidelijk een 
werkgevers-werknemersrelatie hebben, en dus opzettelijk geen 
belasting en premies betalen.
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Stille tragedies op de boerderij.
Limburg telt nog circa 4.500 boerenbedrijven, maar voor bijna de helft daarvan is er vrijwel geen toekomstperspectief. ‘Stoppers’ heten ze in het jargon. Veelal 
oudere boeren die geen opvolger hebben en met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Of niet, zoals uit dit verhaal blijkt.

Er loopt een scheidslijn door de provincie die voor buitenstaanders 
onzichtbaar is. Zo niet voor Sjra Clerkx (72) en zijn 35 vrijwilligers van 
Ondernemersklankbord Limburg. Dit OKB verleent niet alleen directe hulp 
aan ondernemers in nood, maar ook aan boeren die aan de grond zitten. 
Boven de lijn Roermond domineren grote en welvarende boeren het 
landschap, beneden die lijn stuiten Clerkx & Co op verhoudingsgewijs veel 
kleine en noodlijdende agrariërs. Keuterboertjes noemt Clerkx ze. Ze 
bewerken kleine, versnipperde percelen grond en zijn vaak veroordeeld tot 
een bestaan in de marge, heeft OKB ervaren.

Liever droog brood dan toegeven

Nee, dan staan hun collega’s in het noorden er beter voor. Niet alleen zijn de 
bedrijven er in de regel veel groter, ook de opbrengsten en financiële 
resultaten zijn beter. De muur die agrarisch Limburg scheidt, is niet alleen 
onzichtbaar, maar er rust ook een taboe op, heeft Clerkx gemerkt. Boeren 
lopen niet te koop met hun problemen. Ze eten nog liever droog brood dan 
toe te geven dat ze in de shit zitten. Een combinatie van trots en 
eigenwijsheid, weet Clerkx. Hij voert ons mee naar een gesloten en duistere 
wereld. Van berooide Limburgse boeren die alleen nog maar aardappelen te 
eten hebben en een halve liga serveren bij de koffie. Verhaalt over 
schrijnende gevallen: boeren die zo ten einde raad zijn dat ze er een einde 
aan willen maken.

Vooroordeel: gratis kan niet goed zijn

Clerkx en zijn vrijwilligerslegioen (veelal gepensioneerde oud-ondernemers 
en adviseurs) zijn de laatste hoop van veel Limburgse ondernemers, die het 
niet meer bolwerken. Onbetaald en in stilte verrichten ze hun dokterswerk. 
Honderden noodlijdende Limburgse winkeliers en kleine zelfstandigen zijn al 
onder het mes gegaan. In een op de drie gevallen slagen de geneesheren 
erin de patiënt nog van een bankroet te redden. OKB heeft zich letterlijk 
moeten invechten in de harde wereld van ondernemersfalen, 
schuldsanering en bedrijfsbeëindiging. Gemeenten en brancheorganisaties 
wilden aanvankelijk niks weten van de vliegende Limburgse doktersbrigade. 
Gratis kan niet goed zijn, was lang de redenering. Inmiddels is het tijd 
gekeerd en wordt OKB wel serieus genomen. Dertien van de 33 Limburgse 
gemeenten doen tegenwoordig zaken met Clerkx & Co, subsidiëren de club. 
Zelfs de provincie en ontwikkelingsmaatschappij Liof ondersteunen de 
organisatie financieel.

Boerenbedrijf is manier van leven

Sinds enkele jaren behoren ook boeren in nood tot de doelgroep. Een heel 
bijzondere, als we Clerkx mogen geloven. Hun lot is in de regel nog triester 
dan dat van een doorsnee gestrande ondernemer. Een boerenbedrijf 
voeren is meer dan een zaak, het is een manier van leven. Het gevolg is 
dat boeren bovengemiddeld vaak slechte ondernemers zijn. Hij noemt als 
voorbeeld een schaapsherder die 800 schapen heeft, terwijl het bedrijf er 
maar 400 kan hebben om enigszins rendabel te zijn. Of de teler die alle 
kaarten op de aardbeienteelt zet en zich daarmee veel te kwetsbaar 
maakt. Clerkx treft vooral bij oudere boeren veel gevallen van 
mismanagement, onwetendheid en valse romantiek aan (zoals de 
weigering om grond te verkopen, omdat die in de familie moet blijven). 
Jongere boeren zijn gelukkig wel goed opgeleid en zakelijker ingesteld, 
constateert hij. Al is ook dat geen garantie voor succes. Volgt het 
voorbeeld van een jonge tuinder uit Venray die na een bankroet een 
restschuld van 1,2 miljoen euro heeft en in de schuldsanering zit, zodat hij 
over drie jaar schuldenvrij is en een nieuwe start kan maken.

Zonder subsidie geen bestaansrecht

Clerkx vindt dat de crisis op menig boerenerf om harder overheids-
ingrijpen vraagt. Zonder Europese subsidies zou het gros van de kleinere 
boeren geen bestaansrecht meer hebben. Een rigoureuze maatregel, 
erkent hij, maar onder de streep wellicht toch beter. Nu blijft de ellende 
door-etteren. Zelfs boerenorganisatie LLTB heeft er volgens hem geen grip 
op. Vermoedelijk omdat de verarmde boeren al lang geen lid meer zijn van 
de club, omdat ze de contributie niet kunnen betalen. Uit het oog, uit het 
hart. Desondanks zijn er gelukkig zo nu en dan ook nog succesjes te 
melden, zoals de boer die dankzij OKB met succes een zagerij in zijn 
boerderij is begonnen. Maar de successen zijn beperkt, erkent Clerkx. Hij is 
al blij als het OKB lukt de pijn te verzachten en de ergste nood te lenigen. 
Door boeren tot samenwerking te bewegen of nieuwe producten te telen. 
Of door ze naar de bijstand te begeleiden, de WW of het pensioen. Maar 
ook door ze ervan te overtuigen dat ze hun bedrijf beter kunnen 
beëindigen om ergens in loondienst te gaan of als zzp’ers aan de slag te 
gaan. Een goed einde is anders, maar het is in elk geval geen noodlottig 
einde.

Artikel van Peter Kamps in Dagblad De Limburger


