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INLEIDING

DE SITUATIE ONDER ONDERNEMERS
Iedereen moet mee kunnen doen.  Voor ondernemers met geldproblemen zijn er nog steeds te veel drempels. 
Daar komt ook nog bij dat ondernemers hun problemen niet graag delen. Op het financieel falen van 
ondernemers (met en zonder personeel en persoonlijk aansprakelijk voor hun schulden) ligt een taboe in 
Nederland. Dit, terwijl we juist van onze fouten het meeste leren! Het gevolg van dit taboe is dat ondernemers 
die in financiële problemen komen, te laat om hulp vragen, eigenlijk pas als het water al tot hun lippen staat 
en ze geen uitweg meer zien. Gemiddeld heeft de ondernemer die bij Zuidweg & Partners aanklopt 142.000 
euro schuld en 18,4 schuldeisers. Bij eerder aan de bel trekken kan veel leed voorkomen worden, voor de 
ondernemer én de maatschappij. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat schuldhulpverlening loont en dat 
geldt des te meer voor schuldhulpverlening voor ondernemers.
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Dat moet ook, benadrukte ook de Nationale 

ombudsman. Hij concludeerde na een 

verkennend onderzoek begin dit jaar dat 

gemeenten betere hulp moeten bieden aan 

inwoners met problematische schulden. 

Volgens ombudsman Van Zutphen is de 

toegang tot de gemeentelijke schuld-

hulpverlening niet altijd laagdrempelig 

en breed genoeg. De Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening schrijft voor dat 

schuldhulp breed toegankelijk moet zijn 

en dat op voorhand geen groepen mogen 

worden uitgesloten. De ondernemer 

natuurlijk persoon mag niet worden 

uitgesloten. Over beide zaken krijgt 

de ombudsman geregeld klachten van 

burgers. Ook blijkt dat uiteenlopende 

groepen als mensen die in scheiding 

liggen en zzp’ers nauwelijks worden 

toegelaten tot de schuldhulpverlening. 

De ombudsman vindt verder dat iedereen 

die zich aanmeldt voor schuldhulp zijn 

situatie moet kunnen toelichten in een 

persoonlijk gesprek met de gemeente. 

Gemeenten moeten volgens hem geen 

voorwaarden vooraf stellen en geen 

groepen categorisch uitsluiten.

Een op de tien huishoudens in Nederland heeft problematische 
schulden. En een grote groep loopt het risico om in de schulden 
terecht te komen. Dat is te veel, vindt staatssecretaris Van Ark.  
Om knelpunten weg te nemen, kwam zij in mei 2018 met  
40 actiepunten. Voorkomen en goede begeleiding zijn daarbij 
de belangrijkste uitgangspunten. In het regeerakkoord heeft dit 
kabinet de komende drie jaar daarom 80 miljoen euro vrijgemaakt 
voor de aanpak van schulden, 90 procent daarvan is bestemd voor 
gemeenten - zodat zij sneller en beter kunnen helpen.
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INZICHT  
UIT DATA- 
ANALYSE
Omdat Zuidweg & Partners het belangrijk vindt dat ondernemers 
met schulden worden geholpen, hebben wij een data-analyse laten 
uitvoeren van het aantal ondernemers in Nederland waarvan de 
kans heel hoog is dat zij worstelen met problematische schulden. 
Als wij de profielkenmerken van deze ondernemers doorvertalen 
en vergelijken met de ondernemers in heel Nederland, dan zijn de 
uitslagen hiervan zorgwekkend.

WAT IS GEANALYSEERD

• Aantal geanalyseerde dossiers: 3.400

• Aantal geregistreerde bedrijven in het KvK Handelsregister: 1.572.307*        
  

De dossiers (3.400 stuks) die Zuidweg & Partners in de afgelopen jaren behandeld heeft, 

zijn vergeleken met de data van alle bedrijven in Nederland zoals zij geregistreerd staan 

in het KvK Handelsregister  (1.572.307* ondernemingen).

Voor het maken van deze analyse, zijn de volgende (openbare) databronnen gebruikt:
• Behandelde dossiers van Zuidweg & Partners
• Postcode- en geografische data Happy Data  
 (Deze datasets zijn samengesteld vanuit openbare bronnen, zoals CBS data, BAG data en KvK)
• Bedrijfsinformatie vanuit het Handelsregister

Al deze datasets zijn conform de nieuwe privacywetgeving (AVG) gebruikt en gecombineerd om tot de definitieve analyse 
en het scoringmodel te komen.
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Aan de hand van bovenstaande kenmerken hebben wij geanalyseerd waar in Nederland en hoeveel ondernemers 
actief zijn met dezelfde kenmerken.

Uit deze analyse blijkt dat er in heel Nederland 365.212 ondernemers actief zijn die, qua bedrijfsactiviteiten, 
rechtsvorm en bedrijfsgrootte, sterk vergelijkbaar zijn met de dossiers die Zuidweg & Partners behandeld heeft. 
Dit is 23,2% van alle ondernemers in Nederland. Hiervan hebben 130.580 bedrijven (8,30% van alle bedrijven in 
Nederland) zeer ernstige financiële problemen en dreigt bedrijfsbeëindiging.

Als wij deze analyse maken op gemeenteniveau, dan varieert het percentage ondernemers dat een hoge tot zeer
hoge kans heeft om in de financiële problemen te komen of al te zitten, van 10% in de gemeente Bloemendaal tot
zelfs 39% van alle ondernemers in de gemeente Edam-Volendam!

De schuldenproblematiek bij ondernemers  

blijkt zich voornamelijk te concentreren bij:

• Zzp’ers: 71% van alle dossiers 

•  Besloten Vennootschap (BV):  

14% van alle dossiers

•  Vennootschap onder Firma (VOF):  

9,5% van alle dossiers

• Stichtingen: 2% van alle dossiers

•  Overige rechtsvormen: 3,5% van 

alle dossiers

Ondernemers in de volgende sectoren  

blijken in vergelijking met alle bedrijven 

in Nederland kansrijker te zijn om met  

schulden geconfronteerd te worden:

• Zakelijke dienstverlening: 21% 

• Bouwnijverheid: 18% 

• Detailhandel: 7%

• Financiële dienstverlening: 6%

• Vervoer: 5,8%

• Groothandel: 4,6%

• Overige sectoren: 37,5%

3,5%

9,5%

14% 71%

2%

4,6%

5,8% 6%

7%

18%

37,5% 21%

*) Toelichting: Het aantal bedrijven in Nederland, met uitgangspunt het         
    grootste bedrijf op één adres. Gemeten per 1 januari 2018.
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PROBLEMATISCHE SCHULDEN

PROBLEMATISCHE 
SCHULDEN BIJ 
ONDERNEMERS  
IN NEDERLAND
Vanuit het klantprofiel hebben 
wij een analyse gemaakt welke 
ondernemers, qua bedrijfsgrootte, 
rechtsvorm en sector, lijken op de 
ondernemers die door Zuidweg 
& Partners geholpen zijn. Deze 
profielkenmerken hebben wij 
vergeleken met alle ondernemers 
in Nederland. 

Op deze kaart is de herkomst van ondernemers, 

waarbij de kans op problematische schulden 

aanwezig is, gevisualiseerd. Er is een top 5 

gemaakt van de gemeenten met relatief 

hoge kans op problematische schulden 

onder ondernemers. Dit zijn de gemeenten; 

Edam - Volendam (39%), Medemblik (35%), 

Schiedam (33%), Beverwijk (33%) en Purmerend 

(33%). De gemeenten met de minste kans op 

problematische schulden onder ondernemers 

zijn: Haren (GR) (14%), Bloemendaal (NH) (13%) 

en Rozendaal (GD) (10%).

*) Toelichting: Het aantal bedrijven in Nederland, met uitgangspunt het grootste bedrijf op één adres.  
   Gemeten per 1 januari 2018.

Scoreklasse Perc. 

Land Bedrijven 10 9 8 7 6 1-5 8-10 8-10

Nederland 1572.307 130.580 129.241 105.391 154.509 136.998 915.588 365.212 23,2%

LEGENDA
Op gemeenteniveau
 Laag tot gemiddeld kans op schulden (klasse 1-6)
 Boven gemiddeld risico op schulden (klasse 7)
 Kansrijk op schulden  (klasse 8)
 Zeer kansrijk op schulden  (klasse 9)
 Hoogste kans op schulden (klasse 10)

Nederlandse bedrijven
Aantal bedrijven: 1.572.307*
Klasse 1-6: 1.052.586 (66.9%)
Klasse 7: 154.509 (9,8 %)
Klasse 8: 105.391 (6,7%)
Klasse 9:  129.241 (8,2%)
Klasse 10: 130.580 (8,3%)
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HOE KAN ZUIDWEG & PARTNERS HELPEN?

HOE KAN 
ZUIDWEG  
& PARTNERS 
HELPEN?
Zuidweg & Partners heeft sinds 1994 al meer dan 36.000 
ondernemers geholpen met het regelen van hun schulden,  
terwijl de behoefte veel groter is! 

Met onze dienstverlening en inzet van ons netwerk streven wij naar een stabiele situatie 

en bieden wij perspectief aan ondernemers met financiële problemen. Hierdoor zorgen 

we ervoor dat de schade voor ondernemers en ex-ondernemers met problematische 

schulden beperkt blijft, ook voor het gezin, schuldeisers en de maatschappij. Daarnaast 

bieden wij ondernemers ondersteuning bij hun boekhouding via onze Stichting Hulp Bij 

Boekhouden. Problematische schulden zijn niet alleen een probleem voor de mensen 

met schulden zelf. Ieder jaar waarin een huishouden langer problematische schulden 

heeft zonder hulp, kost de samenleving minstens 10.000 euro. 

Zuidweg & Partners werkt samen met ruim 133 gemeenten in Nederland. Eén van 

de belangrijkste redenen om Zuidweg & Partners in te schakelen is de (juridische) 

complexiteit van de aanvragen van (ex-)ondernemers. Zuidweg & Partners beschikt over 

alle benodigde expertise om deze aanvragen goed in behandeling te kunnen nemen. 

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u op www.zuidweg-partners.nl

Of bel ons voor een vrijblijvend gesprek op (035) 538 53 50.
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Zuidweg
& Partners

Zuidweg & Partners is sinds 1994 een van de toonaangevende instanties op het gebied van 

schuldhulpverlening voor ondernemers. In de afgelopen 23 jaar zijn ruim 36.000 ondernemers 

en ex-ondernemers geholpen met het oplossen van hun schulden.

www.zuidweg-partners.nl

info@zuidweg-partners.nl
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