Zal ik de geleden verliezen
nog kunnen rechttrekken ?

STOPPEN OF DOORGAAN ?

Dit hangt natuurlijk van geval tot
geval af en kan nooit met 100%
zekerheid beantwoord worden.
Het oplijsten van de schulden
enerzijds en de te innen vorderingen
anderzijds zorgen al voor meer
duidelijkheid.

Meer informatie ? Surf naar :
www.tussenstap.be

Daarenboven kijk je in welke staat
van invordering de schulden zich
bevinden vb. zijn er al aanmaningen
verstuurd, afspraken rond deze
schulden gemaakt,…
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Ook de te verwachten inkomsten in
de nabije toekomst zijn een criterium
om over het voortzetten van de zaak
te beslissen. Schulden die er vanzelf
gekomen zijn, hebben in ieder geval
niet de neiging om vanzelf weer te
verdwijnen. Het initiatief ligt bij jou.

Of contacteer Tussenstap op:

1000 Brussel, België
Tel. 02 / 238 05 86
Fax 02 / 230 10 72
vraag@tussenstap.be
Deze folder kwam tot stand dank zij

Wat komt er na de zaak ?
Ook na een stopzetting is ben je nog
een waardevolle en te respecteren
persoon. Je hebt recht op een
waardig leven en nieuwe kansen.
Zie ook onze folders :
-

Failliet…En dan ?

-

Herstarten.

ESF: de Europese bijdrage tot de
ontwikkeling van de werkgelegenheid,
door inzetbaarheid, ondernemerschap,
aanpasbaarheid en gelijke kansen te
bevorderen, en door te investeren in
menselijke hulpbronnen.

Zaak aan de haak ?

In de knoop
De zaak draait niet goed meer; je
werkt hard, maar de winsten blijven
achterwege. Uiteindelijk stel je jezelf
de vraag: “Heeft het nog zin door te
gaan met de zaak of stop ik er beter
mee ?”. Een groot dilemma voor
iedere ondernemer in moeilijkheden.
Ook de bijhorende stress en emoties
verminderen
vaak
je
helder
oordeelsvermogen.
Je antwoorden op de volgende vragen
helpen je een balans op te maken om
de knoop( wel of niet stoppen) door
te hakken.

Waar beginnen ?
De uitdaging bij het ondernemen is
het tijdig detecteren van wat
verbeterbaar is en dat ook zo snel
mogelijk doen. Of je slaagt in het
voortzetten van jouw zaak, hangt
voor een groot deel af van de
informatie waarover je beschikt. Win
daarom zo snel mogelijk advies in bij
competente bedrijfsadviseurs. Je
eigen boekhouder of accountant is je
eerste aanspreekpunt. Lukt dat niet,
dan kan Tussenstap je verder helpen.

Het dagelijkse werk wordt
zwaar en de druk op het gezin
wordt alsmaar groter
Praten met iemand van Zenitor,
gespecialiseerd in loopbaancoaching
van zelfstandige ondernemers, kan je
een beter inzicht geven in je
persoonlijk functioneren tijdens het
runnen van je zaak. De coaches
bekijken samen met jou je situatie,
laten je ontdekken wat je belangrijk
vindt, wat je afremt en ondersteunen
je verkenning van nieuwe wegen.

Hoe weet ik of ik goed bezig
ben ?
Elke ondernemer kent zijn zaak het
best. Maar routine maakt blind, en
geeft je omgeving wel de juiste
kritiek ? Een objectieve analyse geeft
meer
houvast.
Zo’n
kritische
bedrijfstest, maar wel door jou
gestuurd,
is
mogelijk
via
www.startersservice.be
(kies
ondernemerstest)
en
het
www.agentschapondernemen.be.

