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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Q&A’s Heroriëntatie zelfstandig ondernemers 
 

Q: Waar/bij wie kunnen we specifieke informatie van de gemeente (zoals bijvoorbeeld links) 

toe laten voegen aan het ondernemersplein? En hoe kunnen we gegevens van de gemeente 

op de KvK website aanpassen. 

A: Een gemeente zorgt zélf voor de juiste informatie. Middels de zogenaamde Samenwerkende 

catalogi komt de gemeentelijke informatie op Rijksniveau beschikbaar en is dan ook -onder andere- 

op het Ondernemersplein direct vindbaar. Gebeurt dat niet dan is er iets mis met de aansluiting op 

de Samenwerkende Catalogi. 

Alle gemeenten zijn aangesloten op de Samenwerkende Catalogi (SC). Dit is een technische 

aansluiting van de productencatalogus van uw website. De aansluiting op SC wordt via Logius 

geregeld. SC zorgt ervoor dat uw producten via het centraal loket vindbaar zijn. Dit doet SC door de 

informatie die u aanlevert te koppelen aan de teksten op het centraal loket. Als de ondernemer bij 

het centraal loket de naam van zijn / haar gemeente invult dan krijgt hij de deeplink te zien naar uw 

productinformatie op uw website. Kijk op Samenwerkende Catalogi | Logius 

 

Q: Waar kan ik onze sites koppelen aan de KVK zwaar weer routes etc.  

A: De KvK werkt momenteel aan kant en klare buttons om op de website te zetten. Vraag is welke 

links u precies wilt leggen; naar de Routewijzer of bij voorbeeld naar de verschillende zwaar weer 

routes. 

Neem even contact op met een van de Regionale Relatiemanagers om de juiste koppeling te 

krijgen.  

Overigens is het mogelijk om enorm veel informatie van het ondernemersplein met één eenvoudige 

verbinding (een zogenaamde API) op de eigen website te krijgen. Onderhoud verzorgt het 

Ondernemersplein! Mooi voorbeeld hiervan is Tilburg; https://station88.nl/vraagbank/ 

 

Q: Is van de 86.000 gesprekken die KvK heeft gevoerd ook aan te geven welk vervolgadvies 

is gegeven? 

A: De KvK legt vast dát er een gesprek plaatsvind en eventuele email met inhoud of links naar 

relevante websites. Inhoudelijke verslaglegging vindt beperkt plaats.  

 

Q: Zijn er cijfers van het aantal adviesgesprekken van de KvK per regio/gemeente? 

A: Nee, die cijfers zijn niet beschikbaar. 

 

Q: Wat is de rol van de KvK en wat doet de KvK zelf in de begeleiding? 

A: De KvK is de 1e lijns ondernemers-adviseur; de KvK geeft (overheids)informatie, hulpmiddelen 

en 1e lijns advies. Adviseurs beantwoorden de vragen van de ondernemer en wijzen zo gericht 

mogelijk de weg. Begeleiding en uitgebreide(re) advisering is wettelijk niet aan de KvK. 

KvK/ EZK blijven werken aan uitbreiding van hulpmiddelen zoals bij voorbeeld interactieve 

infografics.  

Tot 1 januari hebben gemeenten veelvuldig verwezen naar de KVK, en dat kunnen gemeenten nu 

ook blijven doen. Een mooie vervolgstap is om nu te kijken waar men elkaar kan versterken. De 

KvK heeft bijvoorbeeld een aantal stappenplannen waarmee de ondernemer zelf al een realitycheck 

kan doen op hoe het met zijn onderneming staat. Met deze informatie in de hand kan het gesprek 

bij de gemeente veel sneller concreet worden.  
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De KvK is ingericht als eerste aanspreekpunt voor (zeer) grote aantallen ondernemers met 

allerhande vragen. Ondernemers krijgen een op hun situatie gerichte doorverwijzing aangeboden 

en dat is in een gedeelte van de gevallen (bijvoorbeeld voor Tozo en Bbz) de gemeente (gericht 

“voorsorteren”). 

 

Q: Ik heb behoefte aan meer duidelijkheid in de route naar scholing. Bijvoorbeeld: een 

kapper vraagt de gemeente om een opleiding naar schuldhulpverlening van een aantal jaar 

financieren. Wat doen andere gemeenten in de financiering op scholing. Komt dit ook aan 

bod in de handreiking? 

A: Goed om dit onderling te bespreken. Hierover wordt niets verplicht gesteld vanuit het ministerie 

van SZW. Wel is het goed om te beseffen dat de extra gelden uit het steun- en herstelpakket voor 

alle doelgroepen bedoeld zijn. Daarmee ligt het niet direct voor de hand om een jarenlang 

opleidingstraject te financieren.  

 

Q: Gemeenten en arbeidsmarktregio's vragen zich concreet af waar ze terecht kunnen voor 

financiering van de programma's die ze willen aanbieden. Is hier duidelijkheid over? 

A: Uitgangspunt is dat de diverse budgetten voor een extra impuls voor re-integratie, 

schuldhulpverlening en de crisisdienstverlening óók gebruikt worden om de zelfstandig 

ondernemers te helpen. In bijlage 2 van de Kamerbrief van 23 september jl. over de uitwerking van 

het aanvullend sociaal pakket is een breed overzicht te vinden van het beschikbare budget voor 

begeleiding naar werk van alle doelgroepen (zowel met werkloosheid bedreigden als WW- en 

bijstandsgerechtigden en zelfstandig ondernemers). Zie: Kamerbrief uitwerking aanvullend sociaal 

pakket | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl 

Dit betreft de volgende middelen: 

- middelen voor dienstverlening bijstandsgerechtigden die via het Gemeentefonds verdeeld 

worden: intensivering re-integratiebudget gemeenten (€ 40 mln in 2020; € 90 mln in 2021) en 

de impuls voor de nieuwe instroom in de bijstand (€ 50 mln in 2021); 

- middelen om de samenwerking op het arbeidsmarktniveau te versterken tussen de Bbz-

uitvoering, zelfstandigenorganisaties en de AMR via Decentralisatie-Uitkeringen: € 1 mln in 

2020 (ca. € 27.000 per AMR) dat via de centrumgemeenten onder de AMR verdeeld wordt; 

- middelen voor crisisdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s voor het opzetten van 

mobiliteitsteams en een ontschot budget voor het aanbieden van instrumenten (€ 195 mln voor 

2020, 2021 en 2022). Hiervoor wordt een ministeriële regeling uitgewerkt. De verwachting is dat 

er in dit eerste kwartaal van 2021 meer bekend is over de regeling.  

- € 63 miljoen in 2021 voor praktijkleren (deels voor gemeenten, via de AMR’s). Dit instrument 

kan ook voor de doelgroep zelfstandig ondernemers in de Tozo/ het Bbz worden ingezet. 

Wanneer het instrumentarium vanuit deze grote geldstromen niet afdoende is, is het goed om te 

weten dat voor aanvullend maatwerk voor de zelfstandigen in 2021 € 6,5 mln beschikbaar komt. 

 

Q: NLleertdoor is toch ook onderdeel van de derde route van dienstverlening: 

Omscholing, oa voor vinden van baan of bijbaan in loondienst (al dan niet tijdelijk)? 

A: Het scholingsaanbod vanuit Nederland leert door kan door iedereen aangevraagd worden, dus 

ook door de zelfstandig ondernemer. Het ligt voor de hand dat als op deze wijze passende en voor 

de ondernemer gratis scholing beschikbaar is, er géén andere scholing wordt ingezet. De scholing 

kan onderdeel zijn van alle drie routes.  
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Q: Wordt er ook samengewerkt met FNV Zelfstandigen? 

A: Op regionaal niveau is FNV betrokken bij de van werk-naar-werk aanpak (crisisdienstverlening). 

Daarmee is het goed om op regionaal niveau na te vragen aan de FNV-vertegenwoordigers of zij 

ook de input van FNV zelfstandigen ophalen en meenemen. 

Op landelijk niveau is FNV Zelfstandigen direct betrokken in de Klankbordgroep Tozo.  

 

Q: Wie is er verantwoordelijk voor inzet van het scholingsbudget? 

A: Dat hangt af van de afspraken binnen de AMR in het kader van de crisisdienstverlening. 

 

Q: Wat betreft (om)scholing, is er nagedacht over opleidingen die we ondernemers aan 

kunnen bieden om aan de slag te gaan in kansberoepen? 

A: Er is een groot aanbod van opleidingen beschikbaar, ook voor kansberoepen. Dat gaat om zowel 

landelijk als regionaal aanbod. In het kader van de regionale crisisdienstverlening wordt regionaal 

ook een arbeidsmarktanalyse gemaakt die inzicht biedt in wat de kansberoepen in de regio zijn. 

 

Q: Kan je de inkomsten van een ondernemer die aan het om/herscholen is aanvullen als er 

geen recht is op tozo 3? 

A: Onderzoek in dit geval of er wellicht op dat moment wel recht op Bbz is. Het Bbz voor de 

gevestigde zelfstandigen kan namelijk ook ingezet worden voor de zelfstandige die andere 

bedrijfsactiviteiten wil ontplooien.  

 

Q: Ik vrees voor grote schuldenproblematiek. Zijn hier oplossingen voor? 

A: Gemeenten krijgen van het Rijk extra geld voor de intensivering van schuldhulpverlening en 

bijzondere bijstand (TONK). De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is gewijzigd, meerdere 

subsidies zorgen dat gemeenten ondersteund worden bij het beter inrichten van de dienstverlening 

en het ministerie van SZW communiceert actief richting gemeenten dat ze hiermee aan de slag 

moeten. De landelijke campagne ‘Kom Jij Eruit?’ is daarnaast versneld en opgeschaald in verband 

met de coronacrisis, waarbij ZZP’ers ook expliciet een doelgroep zijn.  

EZK introduceert een kredietfaciliteit voor ondernemers die, met gebruikmaking van de Wet 

homologatie onderhands akkoord (WHOA), hun bedrijf willen doorstarten. De kredietfaciliteit zal 

zodanig worden vormgegeven dat alleen bedrijven in aanmerking komen die met een WHOA-

akkoord financieel gezond worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien. 

Kredietaanvragen worden door een onafhankelijke kredietverstrekker beoordeeld. De uitvoering van 

het TOA-krediet wordt belegd bij Qredits, omdat het gaat om gemiddelde bedragen tussen € 75.000 

tot € 100.000, met een middellange looptijd (tot ongeveer 10 jaar) en een lagere rente dan 

marktconform. Hiervoor 

maakt het kabinet € 200 miljoen vrij. De details worden in het eerste kwartaal van 2021 uitgewerkt 

vanuit EZK en men zal daarna ook zorgen voor landelijke goede informatie/voorlichting. 

 

Q: Is nagedacht over echte schuldhulp dus een budget voor ondernemers om hun 

achterstallige boekhouding op orde te krijgen? Dat kost vaak veel geld en belemmert 

schuldhulpverlening. 

A: Meerdere vrijwilligersorganisaties zoals de Rotterdamse (of Friese, of …) Zaak helpen hierbij, 

evenals een organisatie zoals Over Rood. Verder zou de gemeente kunnen overwegen om hierin 

samen te werken met één of meer boekhouders die dit voor een gereduceerd tarief willen doen.  
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Q: Wanneer is de Handreiking beschikbaar? 

A: De handreiking komt 4 februari beschikbaar en wordt gedeeld via de websites van de VNG en de 

Programmaraad. 
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Tips & opmerkingen  
 

o Wij hebben met de GGD IJssellanden afspraken over het oppikken van signalen m.b.t. suïcide. 

Wij gaan onze adviseurs in de regio Zwolle trainen/voorlichten. De gesprekken met 

ondernemers worden inderdaad steeds zwaarder. 

o Ondernemers kunnen het beste geholpen worden door andere ondernemers. Gemeenten 

hebben die expertise niet altijd in huis. 

o Vanuit Qredits hebben we het programma "Toekomstgericht Ondernemen' ontwikkeld voor 

gemeenten / arbeidsmarktregio's. 

o In Rotterdam hebben wij het Regionaal Bureau Zelfstandige als ingang voor ondernemers. 

o Ook provincies hebben vaak vooruitgeschoven posten zoals Kennispoort Regio Zwolle of 

Ynbusiness in Friesland. 

o Veel ondernemers die echt crisis hebben komen via wijkteams in beeld. 

o Tip: kijk ook eens op de website van ondernemersadvies Tilburg en Station 88 Tilburg. Station 

88 is in Tilburg het verdeelstation en heeft eerste gesprek in het Coronaloket. 

o In ondernemersloket Drechtsteden is directe doorgeleiding naar Tozo, Werk, of 

schuldhulpverlening geregeld. Ook advies en ondersteuning bij ondernemen. 

o In Flevoland levert het Zelfstandigenloket Flevoland de ondersteuning. 

o Voor route 3 is het van belang om dit in te pluggen bij de dienstverlening van Coronaloket. 

Denk hierbij aan integrale dienstverlening mobiliteitsteam en Coronaloket. 

o Ondersteuning bij (financiële) problemen gaat ook over schuldhulpverlening en ondersteuning 

(minimaal warme doorverwijzing) bij acute psychische en praktische problemen (denk aan 

ondersteuning voor mantelzorgers, hulp vanuit jeugdzorg etc). 

o Onderzoek naar de Tozo doelgroep is essentieel. Wij analyseren die data. Tozo 3 doelgroep is 

eerste richtpunt voor heroriëntatie en hulp. Tozo 1, 2 en 3 deelnemers en de ontwikkeling van 

hun inkomen volgen is essentieel. 

o Een behoefte peilen kan uiteraard gelijktijdig met het direct aanbieden van bestaande 

dienstverlening. 

o De vraag blijft hoeveel vraag naar al die dienstverlening er uiteindelijk zal zijn. De meeste 

ondernemers vinden zelf de weg. Vooral de ondernemers in zwaar weer zullen naar 

verwachting aankloppen en dan vooral voor financiële hulp en schuldhulp; en die is juist 

schaars. 

o Tip: probeer ondernemers ook te bereiken via de mobiliteitsteams.  

o Een vraag aan andere gemeenten: Hebben jullie ook voor de heroriëntatie van ondernemers 

een standaard vragenlijst opgesteld? Zo ja willen jullie deze delen? 

o het eerste gesprek is bij ons vooral situatie, vragen en problemen inventariseren bij 

ondernemer, b.v. hoe hij/zij de toekomst ziet, hoe het voor de crisis ging en daarna als 

dat nog niet gebeurd is inzetten op scan KvK of 155 help een bedrijf/IMK om analyse 

van bedrijf te krijgen en ondernemer te helpen met de keuze van verder gaan, werk of 

onderneming.  

o Bij ons voert RBZ de eerste gesprekken, daar zit veel ervaring. Uiteindelijk krijgt 

iedereen een plan van aanpak in overleg met de SDD. 

o Vanuit Werkplein Hart van West-Brabant kan ook een vragenlijst gedeeld worden Op 

dit moment wordt er door klantmanagers opvolging gegeven aan ondersteuningsvragen 

van ondernemers en doorverwezen naar de regio 
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o Wij kunnen van alles roepen of vinden maar we moeten vooral luisteren naar de wensen van de 

ondernemers. 

o Voorbeeld opbouw gemeentelijke website www.rotterdam.nl/ondernemenindetoekomst 

o https://www.bzf.nu/ ; Hier worden de TOZO-ondernemers vanuit 15 Friese gemeenten naartoe 

verwezen. Mooi voorbeeld van een portaal. 

o https://www.mijndoc.nl/ondernemersloket/ loket Drechtsteden. 

o Gewoon gaan doen! De tijd dringt. Actief contact zoeken met ondernemers. In Regio Zwolle 

hebben we grootschalige belactie. Halen zeer veel waardevolle info op om dienstverlening in de 

regio aan te passen. 

o Ik lees dat in Breda horecaondernemers vanaf as. woensdag gratis hun bedrijf kunnen laten 

doorlichten op levensvatbaarheid (Omroep Brabant). 

 

 

 

 

 

 

 


