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• Bieden van een vangnet aan ondernemers 

met tijdelijke financiële problemen, naar een 

goed toekomstperspectief

• Doel: iedere (startende-) ondernemer is in 

staat in eigen levensonderhoud te voorzien

• Bedrijfskrediet, starterskrediet, tijdelijk 

levensonderhoud

Gemeentelijke taak: Bbz



• Brede dienstverlening gericht op klein 

MKB/ZZP (ruim 800.000 afhankelijk van 

inkomen uit zelfstandig ondernemerschap)

• Frontoffice op Ondernemerspleinen 

• Gericht op starters, groeiers, doorstarters en 

stoppers

Regionale samenwerking (bijv. PPO)



• Regionale ondernemersnetwerken (MKB)

• EZ/bedrijfscontactfunctionarissen

• Kamer van Koophandel

• Werkgeversbenadering

• Bedrijfskringen

• Banken

• Accountants- en boekhoudkantoren

Onderdeel netwerken



Starters : voorbeeld ROZ Groep

• Kennismaking en oriëntatie

– Oriëntatieworkshop ‘Goed voorbereid van 

start’

– Kennismakingsgesprek

– Ondernemerstest

• Een goede voorbereiding

– Plan van aanpak + adviesgesprekken

– Trainingen en netwerken

– Financiering (Bbz)



• Gestart en groeien

– Begeleiding na de start

– Coaching

– Administratie

• Ook advies, begeleiding en trainingen voor 

startende sociaal ondernemers

Starters: voorbeeld ROZ Groep



• Bedrijfskredieten 

• Uitkeringen/leningen voor levensonderhoud

• Eigen website en digitale intake

• Coaching en advies

• Workshops

• Schuldhulpverlening

• Ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging

• Voorlichting

• Vroegsignalering via MKB Doorstart

Gevestigde bedrijven: voorbeeld ZLF



• Integrale aanpak met in- en externe partners

• Flevolandse Zaak (studenten en 

Ondernemersklankbord)

• MKB Doorstartfonds (Provincie Kredietbank 

Nederland)

• Ondernemersacademie

• Kredietcarroussel

Gevestigde bedrijven: voorbeeld ZLF



• Voordelen schaalvergroting: verbetering 

kwaliteit, efficiëntie en continuïteit

• Integrale aanpak 

• Verlagen van de drempel / toegankelijk

• Beter gebruik Bbz

• Afnemen kwetsbaarheid uitvoering

• Beleid en invloed hierop lokaal en in de regio

• Verantwoording en financiering centraal 

geregeld

Waarom regionale samenwerking?



• Expertmeetings

• Regionale uitvoering, of stel dat je een Bbz 

van ‘scratch’ zou kunnen opzetten

• Levensvatbaarheidsonderzoek 

• Rol van overheid bij schuldsanering 

ondernemer

• Parttime ondernemerschap

• Financiering / aanbrengen juiste prikkels

Innovatie Bbz (SZW, VNG, G32/G4, Divosa)



• Toename aantal zzp-ers en ondernemers 

vraagt een adequaat regionaal 

ondersteuningsprogramma

• Ondernemersondersteuning is GEEN taak 

van de overheid

• Bbz is uitsluitend een sociaal vangnet

• Er is geen marktfalen in de financiering van 

ondernemersinitiatieven

Stellingen / discussie 1



• Regionale ondernemerschapsondersteuning 

dient gefaciliteerd te worden door SZW/EZ

• Arbeidsmarktregio’s moeten in hun werk-

programma minimaal startersondersteuning 

opnemen

• De huidige regelingen (w.o. Bbz) passen niet 

meer op de vragen van deze tijd en moeten 

aangepast worden (hoe)

Stellingen / discussie 2



• www.pponederland.nl

• www.zelfstandigenloketflevoland.nl

• www.rozgroep.nl

Nadere info?

http://www.pponederland.nl/
http://www.zelfstandigenloketflevoland.nl/
http://www.rozgroep.nl/



