Gratis coaching voor MKB bedrijven die door corona-crisis in de
problemen komen
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Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld
wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan.
Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers
hier een eigen bijdrage van 150 euro voor. Om dit bedrag naar 0 te krijgen verhoogt EZK de subsidie aan het
OKB voor dit jaar met 240.000 euro.
Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De coronacrisis trekt een ongelooflijk zware wissel op ondernemers.
Naast de financiële steun die het kabinet biedt via het Noodpakket voor banen en economie, zoeken we ook
steeds naar andere manieren om ondernemers bij te staan. Daarom hebben we besloten de hulp van het
Ondernemersklankbord aan het mkb gratis te maken. Op die manier hopen we dat onze ondernemers geen
drempel voelen om aan te kloppen als ze steun kunnen gebruiken van deze ervaren club van oudondernemers.”
Stichting Ondernemersklankbord
Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een organisatie die al 40 jaar bestaat en werkt met zo’n 300
vrijwilligers, veelal oud-ondernemers, om mkb-ondernemers met coaching bij te staan. Dat gebeurt meestal

door middel van trajecten van 6 maanden, waarin ondernemers onbeperkt beroep kunnen doen op de expertise
van het OKB. In deze coronatijd vormt het OKB in het verlengde van de Kamer van Koophandel (KVK) als het
ware de tweedelijnszorg voor ondernemers: de KVK is het eerste loket voor informatie en advies; het OKB voor
(verdere) coaching en advies.
Door deze aanpak worden jaarlijks circa 2500 ondernemers geholpen door het OKB, waarvan ruim 1000 in
zwaar weer verkeert. Naar schatting weet ongeveer de helft van de betreffende ondernemers in nood hun
onderneming te herstellen.
Ondernemers kunnen terecht op: www.ondernemersklankbord.nl
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