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Bibliotheek met landelijk  
en bovenregionaal aanbod  

HERORIËNTATIE VAN ZELFSTANDIG ONDERNEMERS

Er is een groot aanbod aan landelijke instrumenten waarvan ondernemers kunnen 
gebruikmaken bij heroriëntatie. Ook zijn er nuttige bovenregionale instrumenten  
die u kunt gebruiken bij het bepalen van het eigen regionale aanbod.  U vindt in deze 
bibliotheek een overzicht van interessante instrumenten. Wanneer u de naam van  
een instrument aanklikt, wordt u doorgeleid naar de website. Bij elk instrument is 
met een of meer icoontjes aangegeven bij welke dienstverlening dit goed aansluit.

    • Intake

    • Route 1: versterken van de eigen onderneming 

    • Route 2: zoeken naar oplossingen van problemen, zowel financieel 
      (aanpakken van schulden of stoppen met de onderneming) als sociaal 
     (verwijzing naar psychische ondersteuning)

    • Route 3: kiezen voor een baan of bijbaan in loondienst

1. Landelijk aanbod van publieke partijen

MKB Diagnosetool
Het instrument geeft ondernemers inzicht in de prestaties van hun bedrijf en helpt bij het maken van 
de juiste keuze: vernieuwen, groeien, versnellen en uitbreiden, hervormen of stoppen. Ook vindt de 
ondernemer op de website goede praktijkvoorbeelden, tips en mogelijkheden voor coaching en training. 
Handig is dat de ondernemer inzicht krijgt in de toepassing van overheidsmaatregelen die voor hem 
relevant zijn. Deze tool is vanaf half februari 2021 beschikbaar.

KvK Zwaar weer routewijzer
Dit instrument van de Kamer van Koophandel is er voor de ondernemer die direct wil ontdekken hoe het 
ervoor staat met zijn bedrijf. De ondernemer analyseert vier belangrijke bedrijfsaspecten en kan 
hiermee vervolgstappen bepalen. Wie behoefte heeft aan een persoonlijk advies en een stappenplan, 
kan contact opnemen met het KvK Adviesteam zwaar weer op telefoonnummer. 0800 21 17. Is er verdere 
hulp nodig, dan verwijst het adviesteam door. 

Qredits: Toekomstgericht ondernemen
Het online trainingsprogramma helpt zelfstandigen bij het hervormen of vernieuwen van hun 
onderneming. Zij maken een nieuw businessmodel en gaan daarmee ook aan de slag. De training wordt 
in een kleine groep gevolgd. Daarnaast is er individuele coaching mogelijk. Gemeenten en 
arbeidsmarktregio’s kunnen de training Toekomstgericht ondernemen inkopen tegen kostprijs.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/kvk-zwaar-weer-routewijzer/
https://qredits.nl/toekomstgericht-ondernemen/
http://www.samenvoordeklant.nl/
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Ondernemersklankbord
De ondernemer wordt een half jaar lang begeleid door een andere ondernemer. Het traject is mogelijk 
in elke fase van het bedrijf en kan onder meer gericht zijn op het voorkomen van een faillissement.  
Deze ondersteuning is tijdelijk gratis vanwege de coronacrisis. 

NL leert door
NL leert door is een onderdeel van de steunpakketten van de overheid, waarvan onder meer 
zelfstandigen kosteloos gebruik kunnen maken. De ondernemer kan een ontwikkeladvies krijgen  
bij een loopbaanadviseur. Ook is het mogelijk om online scholing te volgen.

Praktijkleren
Het gaat hierbij om het leren in de praktijk tijdens het werk, eventueel gecombineerd met een 
theoretisch deel. Dit praktijkleren wordt aangeboden vanuit het mbo. Deze mogelijkheid voor scholing 
staat ook open voor ondernemers met een Tozo- of Bbz-uitkering.

2. Landelijk en bovenregionaal aanbod van andere partijen
 
Dienstverlening door zelfstandigenorganisaties
De organisaties voor zelfstandig ondernemers bieden hun leden een breed scala aan diensten aan,  
zoals een helpdesk, juridische dienstverlening, trainingen en webinars. Daarbij is nu veel aandacht  
voor de gevolgen van de coronacrisis. Niet aangesloten ondernemers kunnen soms ook gebruikmaken 
van delen van de dienstverlening. Meer weten? Kijk dan op de websites van CNV Zelfstandigen,  
FNV Zelfstandigen, ONL voor Ondernemers, Platform Zelfstandige Ondernemers, Vereniging van 
Zelfstandigen Zonder Personeel, ZZP Nederland en ZZP Netwerk Nederland.

Heroriëntatietraject Weerbaar uit de crisis
Het traject wordt aangeboden door het bedrijf Gripvol en bestaat uit een bedrijfsscan en een online 
academie. De bedrijfsscan is een automatiseringstool om vlot een toekomstfoto te maken. Dit wordt 
gecombineerd met een adviesgesprek, inclusief gerichte doorverwijzing. De online academie is er voor 
ondernemers die zich willen heroriënteren op hun eigen bedrijf of op een baan in loondienst.  
Er zijn tien modules.

Begeleiding door FCBW en STEW 
Deze combinatie van twee bedrijven heeft veel ervaring met de begeleiding en coaching van 
ondernemers die vanuit een uitkering starten of aan de slag zijn. Zij kunnen ook begeleidende instanties 
en klantenmanagers ondersteunen. FCBW en STEW starten de begeleiding van de ondernemer met  
een scangesprek. Dat helpt de ondernemer om de juiste keuze te maken: doorgaan, koerswijziging,  
parttime ondernemerschap of stoppen. FCBW en STEW geven ook advies bij schuldensituaties. 

https://www.ondernemersklankbord.nl/
https://www.hoewerktnederland.nl/
https://www.samenvoordeklant.nl/dienstverlening/werkgevers-en-werkzoekendendienstverlening/praktijkleren
https://www.cnvvakmensen.nl/campagne/cnv-zelfstandigen
https://fnvzzp.nl/
http://www.onl.nl/
http://www.pzo-zzp.nl/
http://www.vzzp.nl/
http://www.vzzp.nl/
http://www.zzp-nederland.nl/
http://www.zzpnetwerknederland.nl/
https://www.fcbvstew.nl/
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Good Company score
De Good Company score is een online gezondheidstest voor kleine ondernemingen. Tien bouwstenen 
worden beoordeeld en dat resulteert in een gericht advies. Er zijn drie opties: doorgaan, behoud van 
onderneming maar wel aan de slag met het aspect dat onvoldoende scoort of bedrijfsbeëindiging  
en heroriëntatie in de loopbaan. Het instrument wordt aangeboden door Stichting 155, het nationaal 
hulploket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Andere gratis online hulpmiddelen zijn een geldnoodscan, een financieringswijzer en een 
overnamewijzer. De ondernemer kan ook webinars volgen en coaching in de vorm van ontwikkel-
adviezen krijgen. Deze zijn gericht op onder meer marktontwikkeling, de inzet van de competenties  
van de ondernemer, het op orde krijgen van het huishoudboekje en de aanpak van mentale problemen. 
Meer informatie is te vinden op de websites van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf  
en Stichting 155.

Quickscan en coaching door Onderneem Consultancy
Onderneem Consultancy richt zich op situaties waarin het de ondernemer zelf niet meer lukt om  
tot een gezonde bedrijfsvoering te komen. De quickscan geeft antwoord op de vraag tot welke groep  
de onderneming behoort: groei ondanks de coronacrisis, in zwaar weer door deze crisis maar eerder 
levensvatbaar of voor de coronatijd al in de problemen. Ook geeft de scan inzicht in hoe de ondernemer 
verder kan. Onderneem Consultancy biedt daarnaast praktische coaching voor de heroriëntatie op de 
bedrijfsvoering, de ondersteuning bij schuldenproblematiek en de beëindiging van het bedrijf.

Ondersteuning door FBA Adviesgroep
Dit adviesbureau is gespecialiseerd in ondernemersregelingen zoals de Tozo en het Bbz. Gemeenten, 
regionale diensten en ondernemers kunnen bij FBA Adviesgroep terecht voor het uitvoeren van 
levensvatbaarheidsonderzoeken en begeleidingstrajecten. Ook kan er expertise worden ingeleend.

Ondersteuning door De Meent Advies
Het bureau omschrijft zichzelf als een professionele partner voor gemeenten bij de uitvoering van 
onder meer de Tozo en het Bbz. De Meent Advies kan haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren, ondernemers 
begeleiden en schuldenregelingen voorbereiden en bewaken.

Heroriëntatieanalyse en training door VuurKracht
VuurKracht ondersteunt en adviseert ondernemers in Noord-Nederland. De ondernemer kan in het 
kader van heroriëntatie een online entrepreneurscan doen en advies krijgen over de levensvatbaarheid 
van het bedrijf, zijn kwaliteiten als ondernemer en de vervolgroute. Ook is er een online training 
mogelijk over hoe om te gaan met tegenslag. 

Performance College
Dit is een netwerkorganisatie van zelfstandige professionals met veel ervaring met coaching en training. 
Er is een aanbod voor ondernemers die gebruikmaken van de Tozo-regeling. Deze ondersteuning richt 
zich op de ontwikkeling van ondernemerschap en de onderneming. De ondernemer gaat in een 
training samen met een aantal andere deelnemers aan de slag met het helder krijgen van zijn profiel, 
het doorlichten van de eigen onderneming en het uitstippelen van een systematische aanpak.

http://www.155.nl/
http://www.imk.nl/
https://www.155.nl/
http://www.fba-adviesgroep.nl/
https://demeentadvies.nl/
http://www.vuurkracht.nl/
https://www.performancecollege.com/training/tozo_hulp_ondernemerschap
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Over Rood
Over Rood is een organisatie zonder winstoogmerk, waarbij ondernemers op vrijwillige basis andere 
ondernemers begeleiden naar een financieel gezonde toekomst. Zij ondersteunen bij een start, 
doorstart, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Over Rood werkt samen  
met schulddienstverlening van gemeenten en organisaties voor maatschappelijk werk. De ondernemer 
betaalt voor deze dienstverlening een kleine bijdrage per maand, terwijl de gemeente een bijdrage  
per traject geeft. Daarnaast verzorgt Over Rood de eendaagse training Begeleiden van Ondernemers 
met Schulden, waaraan schulddienstverleners en professionals uit het maatschappelijk werk  
kunnen meedoen. 

De begeleiding is beschikbaar in ongeveer twee derde van de arbeidsmarktregio’s:  
Amersfoort, Food Valley, Gooi- en Vechtstreek, Gorinchem, Groot Amsterdam, Haaglanden,  
Helmond-De Peel, Holland Rijnland, Midden-Brabant, Midden-Gelderland, Midden-Holland,  
Midden-Utrecht, Noord-Holland Noord, Noordoost-Brabant, Rijk van Nijmegen, Rivierenland, 
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, West-Brabant, Zaanstreek/Waterland, Zuid-Holland Centraal,  
Zuid-Kennemerland en IJmond en Zuidoost-Brabant. Binnenkort sluit waarschijnlijk ook  
Zuid-Limburg aan. 

Geldfit Zakelijk
Geldfit Zakelijk is een onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute, waarbij gemeenten, bedrijven en 
schuldhulporganisaties samenwerken. Ondernemers met geldzorgen kunnen een online test invullen 
en ontvangen daarna een persoonlijk advies. Zij worden gewezen op waar ze terechtkunnen voor hulp. 
Deze schuldhulproute biedt zelfhulptoepassingen, een online vraagbaak, coaching van oud- of mede-
ondernemers en doorverwijzing naar gemeenteloketten voor ondernemers met financiële problemen. 
Er zijn momenteel zo’n 35 gemeenten aangesloten bij het initiatief. 

De Nederlandse Zaak voor Ondernemers
Het gaat om een samenwerking tussen een gemeente, een hogeschool en een regioteam van het 
Ondernemersklankbord. Deze partijen ondersteunen ondernemers die in zwaar weer zitten, bij hun 
financiële en commerciële bedrijfsproblemen. Hbo-studenten en onafhankelijke oud-ondernemers 
geven deze steun, terwijl de gemeente ondernemers doorverwijst. De hulp wordt aangeboden in een 
aantal gemeenten en regio’s: Rotterdam, Eindhoven, Drenthe, Flevoland, Friesland en de regio 
Arnhem-Nijmegen.

MKBDoorgaan.nl
De landelijke stichting richt zich op ondernemers die een op zich levensvatbaar bedrijf hebben, maar 
ondersteuning nodig hebben om het bedrijf gezond te houden. De ondernemer kan hier voor een gratis 
gesprek terecht. MKBDoorgaan.nl heeft een groot netwerk van gespecialiseerde partijen, waarnaar 
vervolgens kan worden doorverwezen.

Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden

http://www.overrood.nl/
https://geldfit.nl/zakelijk/
http://www.denederlandsezaakvoorondernemers.nl/
https://www.mkbdoorgaan.nl/nl
http://www.divosa.nl
http://www.vng.nl
http://www.uwv.nl
http://www.cedris.nl
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