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•	 Traject

•	 Behoeftesegmenten

•	 Klantprofielen

•	 Do’s en don’ts

•	 Innovatie kansen

Inhoud presentatie 
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Divosa wil ten behoeve van de innovatieagenda 
van het Bbz samen met de leden onderzoeken 
hoe de klantbeleving is bij de uitvoering van de 
huidige regeling. Inzicht hierin geeft gemeenten 
handvatten om de processen rondom het Bbz te 

evalueren en innoveren.

Doel traject



Wie zijn deze ondernemers en wat 
zijn hun behoeften, drijfveren, welke 
drempels ervaren zij in het proces 
rondom het Bbz?

Hoe kunnen de ondernemers en 
bijstandsgerechtigden optimaal 
ondersteund worden?
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Waarom
behoefte

Wat
probleem

Hoe
oplossing

Zo gaat het vaak:
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Vanuit dit traject:

Waarom
behoefte

Wat
probleem

Hoe
oplossing
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Door het begrijpen van de 
motivaties van mensen,
komen feiten tot leven en
worden oplossingen waardevol

Visie
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Zo ziet het traject eruit

InnoVeren Van Het Bbz
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•	 Wat doet Bbz.. 
.. met ondernemers 
.. vóór ondernemers

•	 Verhelderende visuals als tool 
.. segmenten/klantprofielen 
.. bijbehorende klantreis 
.. do’s en don’ts

•	 Tool voor gemeenten: evalueren en     
optimaliseren van dienstverlening

•	 Inzicht voor het ministerie

De ondernemers in beeld
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Werkwijze Muzus

VerDIepen VernIeuWenVerBeelDen
1 2 3



•	 Kick off

•	 Bestaande data

•	 Expert-interviews & 
verkennende klantinterviews

•	 Focusbepaling

Stap 0. focuS 0
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Stap 1. VerDIepen

•	 Contextmapping methodiek

•	 Interviews op locatie bij 
ondernemers

•	 Razende reporters: 
gemeenten interviewen Bbz 
ondernemers

•	 In co-creatie met 
ondernemers én gemeenten
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•	 Inzichten framework

•	 Klantprofielen

•	 In co-creatie met gemeenten

Stap 2. VerBeelDen
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•	 Bbz proces evalueren

•	 Do’s en don’ts voor klantreis per 
klantprofiel

•	 In co-creatie met gemeenten

•	 Kansen voor innovatie: 
innovatiecases

Stap 3. VernIeuWen
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1. Gemeente Amsterdam

2. ROZ Groep (Twente en Achterhoek)

3. Bureau Zelfstandigen Fryslan

4. Gemeente Lelystad

participerende gemeenten
Wie doen mee?
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Aan deze guide lijnt de linkerkant 
van het hoofdtekstvak uit
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VerkrIjgen Van klantInZIcHten
contextmapping methodiek
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WHat people... tecHnIqueS knoWleDge

Say
Think

Surface

Deep

Interviews Explicit

Observable

Tacit
Latent

Observations

Context
mapping

Do 
USe

Know
Feel

Dream

contextmapping
onderliggende behoeften naar boven brengen
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contextmapping
onderliggende behoeften naar boven brengen

Future

Past

Now

Memorie
s

Dreams



contextmapping
opdrachten voor de ondernemers
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IngeVulDe
opDracHten
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55 klanten 
InterVIeWen
op locatIe
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razende reporters
handboek voor de interviewers van de gemeenten
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analYSe
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reSultaten
Segmentatie 
klantprofielen
Do’s en don’ts
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een aantal inzichten die voor alle profielen gelden

algeMene InZIcHten



Voor ondernemers is het een taboe 
om toe te geven dat het slecht gaat.

“je zegt niet zo snel dat het slecht 
gaat, dat is ook slechte reclame en 
het voelt als een zwaktebod.”



Behoefte aan psychologische hulp

“Ik zou het niet gek vinden als ze 
er een traject aan hangen met een 
psycholoog over hoe je ermee om 
moet gaan.”
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een luisterend oor

“je zit er emotioneel in. Het is 
gewoon heftig, en er zit iemand die 
luistert gewoon. Die gaat rechtuit, 
goeie vragen, simpel de opties op 
tafel. Dan krijg je het gevoel van ‘je 
bent niet gek’.”
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Bbz aanvragen is een grote drempel 
omdat je al je gegevens moet laten 
zien en paraat moet hebben. 

“je moet wel met de billen bloot, want 
het is belangrijk om open te zijn.”

“Ik heb een week gedaan over het 
verzamelen van alle gegevens.”
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Bbz is slecht vindbaar

“Ze krijgen van mij een acht voor 
behulpzaamheid, een zesje voor 
papierwinkel en een vier voor het 
weten dat ze bestaan.”

“op het hockeyveld vertelde 
een ondernemer toevallig dat hij 
geholpen was door het Bbz.” 30



Bbz ondernemers als ambassadeurs

“Ik zou er met ondernemers naar 
willen kijken, dan kun je iets 
teruggeven. Mijn ervaring gebruiken.”
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ondernemers vertrouwen ondernemers

“Ik moest een businessplan maken 
en op basis daarvan mocht ik gaan 
ondernemen of niet. Het werd 
beoordeeld door een bedrijf, zij kenden 
de markt niet eens en hadden ook 
geen ondernemersorganisatie.”
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krediet willen alle ondernemers zo 
snel mogelijk afbetalen. De rente 
vinden ze extreem hoog. 

“We hebben alles in een keer afgelost, 
we hadden een goed jaar.”

“De rente van 8% is ongelofelijk hoog.”
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Hulp voelt als een bevrijding

“Hij zei: gooi nu die passen weg, 
stuur al je schulden/rekeningen door 
en stop nu met betalen. Dat is zo 
lekker. als een grote broer die voor je 
opkomt.”
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SegMentatIe
Indeling op ondernemersdoel en -vaardigheden
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Segmentatie

•	 Inkomen of waardecreatie als 
doel: mate waarin de klant echt 
wil ondernemen of dat het meer 
noodzaak is.

•	 Mate van ondernemers-
vaardigheden: wat zijn de skills van 
de ondernemer, hoe vaardig is hij/
zij en hoeveel ondersteuning is er op 
dat gebied nodig.
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erVaren 
VISIonaIr

gepaSSIoneerDe
kanSenjager

ZelfStanDIge 
WerkneMer

talentVolle 
SolISt

nooDgeDWongen 
eenpItter

kleIne 
onDerneMer

waardecreatie
als doel

inkomen 
als doel

ondernemers-
vaardig

(nog) geen ondernemers-
vaardigheden

doel versus ondernemersvaardigheden
Segmentatie
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Zes profielen gesegmenteerd op behoeften

klantprofIelen
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nooDgeDWongen 
eenpItter

(nog) geen ondernemersvaardigheden ondernemersvaardig
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Naïef

Open

Betrouwbaar

Welwillend

Gedegen

“Voor mezelf beginnen was een 
sprong in het diepe.”

“als het niet kan 

zoals het moet, 

dan moet het 

maar zoals het 

kan.”
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ondernemersvaardig
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(nog) geen ondernemersvaardigheden

talentVolle 
SolISt

“Ik doe nu wat ik  
het liefst doe.” “Volg je hart 

en ga op 

ontdekkingsreis!”

flexibel

enthousiast

open

Sympathiek

gepassioneerd

creatief

Verantwoordelijk
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ondernemersvaardig
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(nog) geen ondernemersvaardigheden

ZelfStanDIge 
WerkneMer

“Mijn hoofddoel is opdrachten 
te blijven doen. Ik houd van de 
vrijheid die ik heb door voor 
mezelf te werken.”

 “Ik streef naar 

vrijheid en 

continuïteit.”

flexibel

representatief

communicatief

empathisch

sociaal

digitaal
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ondernemersvaardig
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(nog) geen ondernemersvaardigheden

gepaSSIoneerDe
kanSenjager

“Een goed idee is  
het halve werk!” “als ik een  

kans zie,  
dan ga ik  
er voor!”

creatief

innovatief

gedreven

klantgericht

enthousiast

maker
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stabiel

vriendelijk

loyaal

ervaren

betrouwbaar

ondernemersvaardig
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(nog) geen ondernemersvaardigheden

kleIne 
onDerneMer

“Ik wilde zo niet stoppen, 
bovendien, wat zou ik anders 
moeten?”

“ondernemers 

zoals ik maken ze 

tegenwoordig niet 

meer.”
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ondernemersvaardig
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(nog) geen ondernemersvaardigheden

erVaren 
VISIonaIr

“Het Bbz was het laatste 
redmiddel. Banken en andere 
investeerders kijken alleen maar 
naar het rendement en gaven niet 
thuis.”

“ondernemen 

is lange termijn 

denken.”

planmatig

realistisch

toekomstgericht

controle

stressbestendig

verantwoordelijkpragmatisch



45

Hoe bejegen je de profielen en wanneer haken ze juist af?

Do’S en Don’tS
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talentVolle 
SolISt

Wees pro-actief in het 
aanbieden van coaching. 
probeer na te gaan welke 

vaardigheden deze groep al 
beheerst.

BejegenIng
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nooDgeDWongen 
eenpItter

Wees pro-actief in het 
aanbieden van coaching. 
probeer na te gaan welke 

vaardigheden deze groep al 
beheerst.

neem een sturende rol 
aan. actief meedenken en 

ondersteunen op zakelijk vlak 
wordt erg gewaardeerd. 

BejegenIng
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gepaSSIoneerDe
kanSenjager

Door kalm en zakelijk te 
blijven win je het vertrouwen 

van deze groep. 

Wees pro-actief in het 
aanbieden van coaching. 
probeer na te gaan welke 

vaardigheden deze groep al 
beheerst.

neem een sturende rol 
aan. actief meedenken en 

ondersteunen op zakelijk vlak 
wordt erg gewaardeerd. 

BejegenIng
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ZelfStanDIge 
WerkneMer

Door kalm en zakelijk te 
blijven win je het vertrouwen 

van deze groep. 

Stel deze groep gerust en 
geef aan dat hun gegevens in 

goede handen zijn. 

Wees pro-actief in het 
aanbieden van coaching. 
probeer na te gaan welke 

vaardigheden deze groep al 
beheerst.

neem een sturende rol 
aan. actief meedenken en 

ondersteunen op zakelijk vlak 
wordt erg gewaardeerd. 

BejegenIng
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erVaren 
VISIonaIr

Deze groep wil serieus 
genomen worden en 

constructief kunnen sparren 
met iemand die hun visie 

begrijpt. 

Door kalm en zakelijk te 
blijven win je het vertrouwen 

van deze groep. 

Stel deze groep gerust en 
geef aan dat hun gegevens in 

goede handen zijn. 

Wees pro-actief in het 
aanbieden van coaching. 
probeer na te gaan welke 

vaardigheden deze groep al 
beheerst.

neem een sturende rol 
aan. actief meedenken en 

ondersteunen op zakelijk vlak 
wordt erg gewaardeerd. 

BejegenIng
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kleIne 
onDerneMer

Deze groep wil serieus 
genomen worden en 

constructief kunnen sparren 
met iemand die hun visie 

begrijpt. 

geef deze groep de ruimte 
hun verhaal te vertellen. 
probeer in te schatten in 

hoeverre zij op de hoogte zijn 
van nieuwe ontwikkelingen.

Door kalm en zakelijk te 
blijven win je het vertrouwen 

van deze groep. 

Stel deze groep gerust en 
geef aan dat hun gegevens in 

goede handen zijn. 

Wees pro-actief in het 
aanbieden van coaching. 
probeer na te gaan welke 

vaardigheden deze groep al 
beheerst.

neem een sturende rol 
aan. actief meedenken en 

ondersteunen op zakelijk vlak 
wordt erg gewaardeerd. 

BejegenIng
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talentVolle 
SolISt

Als ze het gevoel 
hebben dat ze niet 
begrepen worden.

Zo Haak 
Ik af
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nooDgeDWongen 
eenpItter

Als ze het gevoel 
hebben dat ze niet 
begrepen worden.

Ze kunnen zich verliezen in 
randzaken en laten geen 

ruimte voor de juiste focus.

Zo Haak 
Ik af
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gepaSSIoneerDe
kanSenjager

Als ze het gevoel hebben 
dat ze de controle over hun 

onderneming verliezen.

Als ze het gevoel 
hebben dat ze niet 
begrepen worden.

Ze kunnen zich verliezen in 
randzaken en laten geen 

ruimte voor de juiste focus.

Zo Haak 
Ik af
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ZelfStanDIge 
WerkneMer

Als ze het gevoel hebben 
dat ze de controle over hun 

onderneming verliezen.

Wanneer de situatie           
wordt ingewreven.

Als ze het gevoel 
hebben dat ze niet 
begrepen worden.

Ze kunnen zich verliezen in 
randzaken en laten geen 

ruimte voor de juiste focus.

Zo Haak 
Ik af
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erVaren 
VISIonaIr

advies van mensen die de 
markt niet kennen of zelf 
nooit een bedrijf hebben 

gehad.

Als ze het gevoel hebben 
dat ze de controle over hun 

onderneming verliezen.

Wanneer de situatie           
wordt ingewreven.

Als ze het gevoel 
hebben dat ze niet 
begrepen worden.

Ze kunnen zich verliezen in 
randzaken en laten geen 

ruimte voor de juiste focus.

Zo Haak 
Ik af
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kleIne 
onDerneMer

advies van mensen die de 
markt niet kennen of zelf 
nooit een bedrijf hebben 

gehad.

Het gebruik van open 
deuren en jargon.

Als ze het gevoel hebben 
dat ze de controle over hun 

onderneming verliezen.

Wanneer de situatie           
wordt ingewreven.

Als ze het gevoel 
hebben dat ze niet 
begrepen worden.

Ze kunnen zich verliezen in 
randzaken en laten geen 

ruimte voor de juiste focus.

Zo Haak 
Ik af
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kansen, geformuleerd in co-creatie met gemeenten

InnoVatIe kanSen



Vindbaarheid
•	 Vroegsignalering

•	 Best practices

Bejegening
•	 Psychische ondersteuning

•	 Communicatie op profiel

coaching - Inhoud
•	 Coaching op ondernemersniveau

•	 Specifieke sector-kennis

•	 Aanbod in coaching (menukaart)

•	 Businessplan op maat

proces
•	 Inzicht in proces

59

vanuit de behoeften van de ondernemers
Innovatie kansen



Vindbaarheid
•	 Vroegsignalering

•	 Best practices

Bejegening
•	 Psychische ondersteuning

•	 Communicatie op profiel

coaching - Inhoud
•	 Coaching op ondernemersniveau

•	 Specifieke sector-kennis

•	 aanbod in coaching (menukaart)

•	 Businessplan op maat

proces
•	 Inzicht in proces
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vanuit de behoeften van de ondernemers
Innovatie kansen



Vroegsignalering
•	 Onder ondernemers is het een taboe 

om toe te geven dat het slecht gaat.

•	 Veel ondernemers komen te laat bij 
het Bbz aan, als het écht te laat is.

•	 Vaak kun je van tevoren aan zien 
komen dat het misgaat.

•	 Hoe eerder iemand geholpen wordt, 
hoe makkelijker de ondernemer er  
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vanuit de behoeften van de ondernemers
Innovatie kansen

•	Sleutelfiguren inzetten: 
uit netwerk ondernemers

•	Brancheorganisaties
•	landelijke sire campagne
•	rol overheid

 
weer bovenop komt, zowel financieel 
als emotioneel.



aanbod in coaching
•	 De verschillende klantprofielen 

hebben behoefte aan verschillende 
(niveaus van) coaching. 

•	 Het coachingsaanbod 
moet aansluiten bij de 
verschillende niveaus van 
ondernemersvaardigheden, van basis 
tot gevorderd.

•	 Het coachingsaabod moet 
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vanuit de behoeften van de ondernemers
Innovatie kansen

•	Menukaart met keuze 
in aanbod

•	Basisvaardigheden én 
coaching voor gevorderden

•	ondernemers inzetten als 
coach

aansluiten bij het doel van de 
ondernemer: waardecreatie of 
inkomen.



Inzicht in proces
•	 Ondernemers weten niet wat ze 

kunnen verwachten, het is meestal 
de eerste keer dat ze dit proces in 
gaan.

•	 De situatie is vaak urgent, waardoor 
ze niet meer lange termijn kunnen 
denken. Perspectief bieden helpt 
daarbij.

•	 Uitleg van het belang van bijv. het 

63

vanuit de behoeften van de ondernemers
Innovatie kansen

•	Bbz ondernemers hun 
succesverhaal laten 
vertellen.

•	Schetsen van het proces 
vooraf en perspectief 
bieden.

schrijven van een businessplan en wie 
de levensvatbaarheid beoordeelt.



Bedankt!

Sanne kistemaker 
sanne@muzus.nl 
www.muzus.nl

Doe je best! Vrijheid

levens- 
verrijkend 

werk maken
leven en 

laten leven

Wie niet 
waagt wie 
niet wint

Doen + 
kansen 
pakken!

Volg je 
gevoel en 

luister naar 
jezelf

kwaliteit 
boven 

snelheid

Blije 
klanten!

just keep 
walking

Dingen doen 
die ik leuk 

vind
altijd 

doorgaan

Bedankt 
voor jullie 
aandacht!

kim kruisdijk 
kkruisdijk@divosa.nl 
www.divosa.nl


