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Hoe kunt u op een goede manier de ondersteuning bij heroriëntatie van zelfstandig ondernemers 
organiseren? Het hier gepresenteerde stappenplan met zes stappen helpt u daarbij. 

STAP 1. Peil aan welk aanbod zelfstandigen behoefte hebben

Het is belangrijk om niet alleen de ondernemers met een Tozo-uitkering naar hun mening te vragen, 
maar ook de ondernemers die hiervoor niet in aanmerking komen. U kunt de vragen van de landelijke 
enquête gebruiken voor een peiling in uw eigen regio. Is er een gesprek met een ondernemer om hem 
direct te helpen? Vraag dan meteen ook aan welk aanbod hij behoefte heeft. Kortom, ga vraaggestuurd 
te werk en niet aanbodgestuurd. Uw eigen organisatie kan de enquête uitvoeren of de partijen in de 
arbeidsmarktregio kunnen dit gezamenlijk oppakken.

TIPS
•	 		Accepteer	dat	bij	de	huidige	economische	onzekerheden	slechts	grof	kan	worden	voorspeld	

hoeveel	ondernemers	daadwerkelijk	een	beroep	willen	doen	op	heroriëntatie.
•	 Help	ook	ondernemers	die	niet	onder	de	Tozo	of	het	Bbz	vallen.

STAP 2. Richt de ondersteuning in op basis van de drie routes van heroriëntatie 

De drie routes bij heroriëntatie zijn: 

	 		 1. Versterken van de eigen onderneming. 
	 		 2.  Zoeken naar oplossingen van problemen, zowel financieel (aanpakken van schulden of stoppen 

met de onderneming) als sociaal (verwijzing naar psychische ondersteuning).
	 		 3. Kiezen voor een baan of bijbaan in loondienst.

Maak hiertussen een duidelijk onderscheid en bepaal per route het aanbod. Dit kunt u opnemen in  
een routekaart. Elke route kan op verschillende schaal georganiseerd zijn:

	 		 1. De hulp bij de eerste route van heroriëntatie kan lokaal of regionaal worden ingericht.  
    Denk hierbij ook aan de inkoop van nieuw aanbod bij bestaande en nieuwe partners. 
	 		 2. De tweede route van ondersteuning bij problemen zal vaak bij logische lokale of subregionale  
    organisaties zijn ondergebracht. 
	 		 3. Het zoeken naar ander werk is altijd regionaal georganiseerd. Dit is in ontwikkeling door de   
    komst van het regionaal mobiliteitsteam.

TIPS
•	 		Zie	de	coronacrisis	als	kans	om	de	dienstverlening	voor	zelfstandig	ondernemers		

actief	en	breed	in	te	richten.	
•	 		Heb	oog	voor	heroriëntatie	in	verband	met	het	eigen	bedrijf,	want	juist	deze	route		

valt	nog	weleens	bij	de	dienstverlening	buiten	de	boot.

Stappenplan organiseren  
van hulp bij heroriëntatie 

HERORIËNTATIE VAN ZELFSTANDIG ONDERNEMERS

https://www.zzp-nederland.nl/nieuws/merendeel-zelfstandigen-wil-blijven-ondernemen
https://www.zzp-nederland.nl/nieuws/merendeel-zelfstandigen-wil-blijven-ondernemen
http://www.samenvoordeklant.nl/
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STAP 3. Stel vast op welke manier een ondernemer zijn hulpvraag kan doorgeven 

Spreek af wie de intake doet en hoe deze intake verloopt. De vraag is: organiseert u dit lokaal, 
subregionaal of regionaal? Zorg er tevens voor dat de drie routes van dienstverlening zijn uitgewerkt, 
zodat helder is welke hulp direct kan worden geboden en naar welke partners kan worden 
doorverwezen. Houd ook rekening met verwijzing vanuit landelijke publieke initiatieven, zoals de KVK 
Zwaar weer routewijzer en de MKB Diagnosetool.

TIP
•	 	Zorg	ervoor	dat	alle	gemeenten	in	de	regio	zich	aansluiten	om	te	voorkomen	dat	

dienstverlening	wordt	versnipperd,	vooral	in	een	grote	regio.

STAP 4. Maak een goede selectie van professionals

De zelfstandigen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, zijn vaak capabele en 
ondernemende mensen. Ondersteun hen daarbij door professionals met de juiste kennis en ervaring in 
te zetten. Selecteer medewerkers die over voldoende levenservaring beschikken en gericht zijn op 
ondernemen en niet op zorg.

TIPS
•	 	Wissel	kennis	en	ervaringen	uit.	Deel	met	elkaar	goede	praktijkvoorbeelden	en	andere	

nuttige	informatie.	Zoek	contact	met	gemeenten	en	regio’s	die	al	verder	zijn,	om	van	hun	
ervaringen	te	leren.

•	 	Zorg	ervoor	dat	de	leden	van	het	mobiliteitsteam	en	daarmee	verbonden	professionals	
voldoende	kennis	van	zaken	hebben.

STAP 5. Bepaal de organisatievorm en verdeel verantwoordelijkheden
Het is belangrijk dat de procesorganisatie en het eigenaarschap goed worden geregeld en voor iedereen 
duidelijk zijn. Investeer in het kennen van en communiceren met alle samenwerkende partijen,  
zowel lokaal als regionaal. Bepaal de verantwoordelijkheden en zorg voor helderheid over de rollen. 
Beschrijf de dienstverlening van de verschillende partijen in de regio (onder meer zelfstandigenloket, 
werkgeversservicepunt, Leerwerkloket en regionaal mobiliteitsteam) en maak deze bekend.

TIPS
•	 	Stimuleer	dat	de	zelfstandig	ondernemers	worden	gezien	als	een	logische	doelgroep,	ook	

door	het	mobiliteitsteam.
•	 	Overleg	tijdig	met	de	provincie	of	die	een	bijdrage	wil	leveren,	want	de	provincie	kan	een	

aanjaagfunctie	vervullen.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/kvk-zwaar-weer-routewijzer/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/kvk-zwaar-weer-routewijzer/
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STAP 6. Kies de manieren waarop ondernemers worden bereikt

Er zijn allerlei kanalen denkbaar om ondernemers te wijzen op het hulpaanbod, zoals een speciale 
website, publiciteit in de media en inzet van de zelfstandigenorganisaties in de regio. U doet er 
verstandig aan om vooraf vast te stellen hoe actief u ondernemers wil benaderen en welke kanalen 
daarvoor het meest geschikt zijn. 

TIP
•	 	Investeer	in	de	communicatie	met	zelfstandigen	die	mogelijk	een	hulpvraag	hebben.		

Ga	na	hoe	deze	doelgroep	het	beste	kan	worden	bereikt.	

Doorgaans groeimodel
Het is praktisch gezien het handigst om een groeimodel bij de dienstverlening te hanteren. Begin 
gewoon, want de nood bij ondernemers is hoog. De meeste regio’s starten met zelfstandigen die een 
Tozo-uitkering ontvangen. Dat is ook begrijpelijk. Gemeenten kennen deze ondernemers nu en weten 
dat zij zich in een lastige positie bevinden. Een andere mogelijkheid is om in het begin eerst alleen hulp 
te bieden aan ondernemers die acute problemen hebben.

Soms wordt er binnen de doelgroep van de Tozo nog nadere prioriteiten aangebracht. De inspanningen 
worden bijvoorbeeld in eerste instantie geconcentreerd op ondernemers die geen inkomsten meer 
hebben, gebruikmaken van de Tozo-regelingen 1, 2 en 3 en niet de last van een bedrijfspand hebben 
waardoor er een snelle switch naar ander werk mogelijk is. Daarna kunt u de doelgroep uitbreiden naar 
ondernemers die nog niet in beeld zijn (zie stap 6).

Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden

http://www.divosa.nl
http://www.vng.nl
http://www.uwv.nl
http://www.cedris.nl
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