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Inleiding
Zelfstandigen komen steeds vaker in de problemen door schulden. Daarom 
bedenken gemeenten creatieve oplossingen om hen ondersteuning te bieden. En 
ze proberen schulden te voorkomen of op te lossen voordat ze escaleren. Het Bbz 
is een belangrijk instrument voor de dienstverlening aan zelfstandigen, maar ook 
bij de afdelingen schuldhulpverlening en economische zaken zijn oplossingen 
bedacht. Deze werkwijzer helpt beleidsmakers en uitvoerders bij alle gemeentelijke 
afdelingen om samen effectieve dienstverlening voor zelfstandigen met schulden in 
te richten. 

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) geeft zelfstandigen financiële steun en begeleiding om een 
bedrijf te starten door een moeilijke periode te helpen. Gemeenten gebruiken het Bbz om schuldenproblematiek 
bij zelfstandigen te voorkomen en aan te pakken. Ook ontwikkelden verschillende gemeenten ondersteuning voor 
zelfstandigen die niet in aanmerking komen voor het Bbz-hulp, vaak samen met ketenpartners of andere gemeenten. 
Deze werkwijzer geeft daarvan praktijkvoorbeelden. Bbz-consulenten en andere uitvoerend professionals in de keten van 
werk en inkomen kunnen met de informatie uit de werkwijzer bepalen welke oplossingen passen bij de lokale situatie. 
Ook lezen ze wat andere afdelingen binnen de eigen gemeente kunnen doen en wanneer het nuttig is om expertise 
uit te wisselen. Beleidsmedewerkers vinden informatie om integraal beleid te maken en een brug te slaan tussen de 
verschillende professionals die zich met deze problematiek bezighouden.

De werkwijzer bundelt ervaring van onderzoekers en gemeenten
De auteurs maakten gebruik van ervaringen die ze opdeden bij het opstellen van de Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek 
en begeleiding, de Werkwijzer regionale samenwerking en de toolkit ‘haal meer uit het Bbz’. Daarnaast leverden het 
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam, DWI Amsterdam, Ondernemersadvies Tilburg, 
het Zelfstandigen Loket Flevoland, Zuidweg en Partners, het Nibud en het Instituut voor Midden en Kleinbedrijf (IMK) 
bijdragen in de vorm van interviews en feedback op eerdere versies van deze publicatie. Deskundigen van Divosa, de 
VNG, de NVVK en SZW hebben de werkwijzer ook inhoudelijk beoordeeld.

De werkwijzer belicht dienstverlening aan alle zelfstandigen met schulden
Deze werkwijzer geeft een overzicht van alles wat gemeenten voor zelfstandigen doen, al dan niet in het kader van het 
Bbz. Het vormt hiermee een aanvulling op vier eerdere publicaties die inzoomden op deelaspecten van het Bbz: 
> Werkwijzer Debiteurenbeheer Bbz
> Werkwijzer Selectie Bbz
> Werkwijzer Regionale samenwerking Bbz
> Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz

Deze werkwijzer gaat over alle zelfstandigen met schulden: mensen die in hun inkomen voorzien met een eigen bedrijf 
of zelfstandig beroep. Dat is een grotere groep dan alleen de beginnende en gevestigde zelfstandigen die aan alle 
voorwaarden van het Bbz voldoen. 

De werkwijzer wordt aangepast aan praktijkervaringen en nieuwe ontwikkelingen
Deze werkwijzer is een eerste aanzet tot het vastleggen van goede voorbeelden bij de dienstverlening aan zelfstandigen 
met schulden. Dit document wordt verfijnd op grond van bijeenkomsten over dit onderwerp en bijgewerkt als er zich 
relevante ontwikkelingen voordoen. Correcties en aanvullingen vanuit de uitvoeringspraktijk zijn van harte welkom. Stuur 
je feedback naar hbrink@divosa.nl

mailto:hbrink%40divosa.nl?subject=
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Leeswijzer
Het eerste hoofdstuk schetst achtergronden van de schuldenproblematiek van zelfstandigen. Hoofdstuk 2 geeft hand-
vatten om de dienstverlening in te richten door visievorming en vertaling daarvan in beleid en uitvoering. Hoofdstuk 3 is 
gewijd aan preventie en vroegsignalering van schulden. Hoofdstuk 4 beschrijft de mogelijkheden om bij schulden hulp 
te bieden vanuit de Bbz-regeling. Hoofdstuk 5 gaat over het meten, monitoren en evalueren van dienstverlening aan 
zelfstandigen in schuldsituaties. 
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Hoofdstuk 1 
Zelfstandigen met schulden
Hoe ontstaan schulden van zelfstandigen? Waarom vragen ze vaak niet op tijd hulp? 
Wat voor gevolgen heeft het voor gemeenten als zelfstandigen door schulden hun bedrijf 
beëindigen? Dit hoofdstuk schetst de achtergronden van de schuldenproblematiek. 

Ondernemen gaat in veel gevallen samen met schulden maken omdat de kost nu eenmaal voor de baat uitgaat. Veel 
(startende) zelfstandigen doen investeringen in hun bedrijf met een langlopende financiering bij bijvoorbeeld een bank of 
met de startersregeling van het Bbz. En zelfstandigen hebben vaak kortlopende schulden, die normaal gesproken binnen 
een jaar worden afbetaald. Dit zijn acceptabele en bespreekbare schulden, net als een hypotheek van particulieren. 
Schulden worden pas problematisch als ze oplopen omdat de onderneming niet goed draait. Of als ze een gezonde 
bedrijfsvoering in de weg staan, omdat de zelfstandige door de schulden niet meer aan ondernemen toekomt. 

Oorzaken van de schulden
Problematische schulden kunnen het gevolg zijn van interne of externe factoren. De economische crisis heeft het 
ondernemersklimaat in Nederland verslechterd. Doordat steeds meer mensen starten als zelfstandige (bijvoorbeeld 
nadat ze hun baan zijn kwijtgeraakt) neemt de concurrentie toe. Het is moeilijker om aan opdrachten te komen of 
producten te verkopen, en zelfstandigen hebben vaker te maken met te laat betalende debiteuren. Dit alles vergroot 
de kans dat zelfstandigen in financiële problemen komen. Maar ook een gebrek aan ondernemersvaardigheden van 
zelfstandigen zelf kan schulden in de hand werken. Ze kunnen in financiële problemen komen als ze zich niet goed 
voorbereiden, geen gedegen ondernemingsplan hebben en uitvoeren of niet genoeg betaalde opdrachten verwerven. 
Ook verliezen zelfstandigen vaak het overzicht van zakelijke en privé-uitgaven door een gebrekkige boekhouding. Of 
privéschulden brengen het voortbestaan van de onderneming in gevaar. Privéschulden kunnen het gevolg zijn van een 
inkomen onder het bijstandsniveau of van te hoge uitgaven in verhouding tot het inkomen.

In 2012 zijn 150.000 mensen een onderneming begonnen, dat is 13% meer dan in 2012. 94% van die starters is 
zzp’er. Vooral het eerste jaar hebben zzp’ers moeite om het hoofd boven water te houden. Volgens de cijfers van 
de Kamer van Koophandel stoppen de meeste zelfstandigen binnen vijf jaar. In de eerste vier maanden van 2012 
waren dat er 79.891; in 2011 waren dat nog maar 56.061. Het aantal faillissementen als reden van beëindiging 
stijgt ook: in 2011 waren er 2166 faillissementen, in 2012 al 2617.

Bron: ‘Opgeven is een optie’. Tijdschrift Eigen Bedrijf Kamer van Koophandel (nr. 4, 2012) 

Waarom vragen zelfstandigen niet (op tijd) om hulp?
Zelfstandigen in financieel zwaar weer weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn om hulp te krijgen. Ze gaan zich 
daarop meestal pas (te) laat oriënteren. Vaak schamen ze zich en willen ze eerst anoniem informatie zoeken, zodat nog 
niemand iets hoeft af te weten van hun problemen. Zelfstandigen weten ook vaak niet dat de gemeente hen kan helpen.
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Wat zijn de gevolgen van schulden van zelfstandigen?
Financiële problemen van zelfstandigen leiden vaak tot een (vroegtijdige) beëindiging van de onderneming. En dat heeft 
weer andere ongewenste gevolgen:

Een ‘omgevallen’ ondernemer kost de samenleving gemiddeld € 115.000, bijvoorbeeld aan kosten voor uit-
keringen. Daarnaast kan een bedrijfsbeëindiging ook ongewenste gevolgen hebben zoals leegstand van winkel-  
of bedrijfspanden of zelfs onveiligheid in gebieden waaruit ondernemers wegtrekken.

Bron: Persbericht IMK ‘Omvallende ondernemers kosten 4,8 miljard euro’. Website IMK (21 november 2011). 

Het zijn gemeenten die het meeste te maken krijgen met deze gevolgen. 
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Hoofdstuk 2 
Dienstverlening voor zelfstandigen 
met schulden inrichten
Welke overwegingen kun je als gemeente hebben om een dienstverleningsaanbod te 
creëren voor zelfstandigen met schulden? En hoe richt je de dienstverlening in? Dit 
hoofdstuk beschrijft alle stappen, van inventarisatie van de lokale situatie en een kosten-
batenanalyse tot keuzes in de organisatie van de dienstverlening: zelf doen, uitbesteden, 
samenwerken of doorverwijzen.

Visievorming
Het helpen van zelfstandigen met schulden leidt in veel gevallen tot kostenbesparingen voor gemeenten op andere 
terreinen. Ook kan die ondersteuning bijdragen aan andere gemeentelijke doelstellingen zoals participatie van burgers 
of een goed ondernemersklimaat. Om te besluiten of en met welk doel een gemeente gaat investeren in ondersteuning 
van zelfstandigen met schulden, moet een gemeente de volgende stappen doorlopen: de lokale schuldproblematiek bij 
zelfstandigen in beeld brengen, een kosten-batenanalyse maken en een visie op ondersteuning van zelfstandigen met 
schulden formuleren. Die visie wordt dan vertaald in beleid en uitvoering.

1.  Breng de lokale situatie in beeld
 Verzamel cijfers bij bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of de afdeling schuldhulpverlening om een beeld te 

krijgen van de schuldproblematiek van zelfstandigen in je gemeente. Zijn er geen exacte cijfers, neem dan interviews 
af bij ketenpartners als banken en de Belastingdienst. Het gaat niet om individuele gevallen, maar om trends en 
ontwikkelingen. Beantwoord vragen als:

 
 > Hoeveel zelfstandigen zijn er in de gemeente en hoeveel werknemers hebben die in dienst?
 > Hoeveel zelfstandigen starten en stoppen er jaarlijks? 
 > Hoeveel zelfstandigen hebben schulden en hoe vaak zijn die schulden de reden om te stoppen? 
 > Hoeveel zelfstandigen met schulden vragen de gemeente om ondersteuning?
 > In hoeverre zorgen stoppers voor leegstand? 
 > Hoeveel stoppers stromen in een uitkering in? Wat kost dat de gemeente? 

2. Doe een kosten-batenanalyse
 Doe vervolgens een kosten-batenanalyse door in te schatten welke kosten worden voorkomen door zelfstandigen 

met schulden te ondersteunen en zet dat af tegen de verwachte kosten van de ondersteuning. Bespaarde 
kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor een uitkering voor zelfstandigen en hun eventuele personeel, maar ook van 
faillissementsafhandelingen en schuldsaneringen onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), re-
integratie en maatschappelijke ondersteuning. 
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Figuur 5.1 Bepaal de baten van schuldhulpverlening zelfstandigen door de situatie met en zonder schuldhulpverlening 
te vergelijken. 

Deze figuur is gebaseerd op Schuldhulpverlening loont. Een onderzoek naar kosten en baten van schuldhulpverlening 
van Hogeschool Utrecht & Regioplan (2011). Dat rapport kan ook als voorbeeld dienen hoe je een kosten-batenanalyse 
opzet. Met zo’n analyse kan een gemeente inschatten wat het ondersteunen van zelfstandigen oplevert voor de gemeente 
en ketenpartners.

3. Formuleer een visie op de dienstverlening
 Voor de inrichting van de dienstverlening aan zelfstandigen in een schuldsituatie maakt het veel uit welke doelstellingen 

de gemeente ermee wil bereiken: een sociaal vangnet bieden of ook streven naar participatie van de inwoners of een 
goed ondernemersklimaat scheppen.

 a. een sociaal vangnet
 Wanneer een gemeente de nadruk legt op het sociale vangnet staat de Bbz-regeling centraal bij de dienstverlening 

aan zelfstandigen. Het Bbz komt dan in beeld als andere dienstverleningsproducten (ook van ketenpartners) de 
schuldsituatie niet hebben verbeterd. De gemeente werft niet actief voor de dienstverlening, maar stelt ketenpartners 
op de hoogte van de mogelijkheden.

 
 b. financiële zelfredzaamheid van zelfstandigen 
 Een gemeente kan zich tot doel stellen om zelfstandigen zo snel mogelijk financieel zelfredzaam te maken om hun 

participatie veilig te stellen. De dienstverlening is er dan op gericht zelfstandigen te leren omgaan met financiën 
en schulden te voorkomen of te hanteren. Het oplossen van de schulden hoeft geen hoofddoelstelling te zijn. De 
zelfstandige kan ook leren om te blijven ondernemen ondanks schulden. De gemeente zet hiervoor zelf middelen 
zoals budgetcursussen in, vanuit het Bbz of schuldhulpverlening, of doet dat via ketenpartners. 

 c. een gunstig ondernemersklimaat
 Een gemeente kan ook alles in het werk stellen om zelfstandigen zo goed mogelijk te laten ondernemen. Het helpen 

van zelfstandigen met schulden is dan vooral bedoeld om ondernemingen overeind te houden en zelfstandigen te 
stimuleren om op een verantwoorde manier door te gaan. Bij deze variant is een goede samenwerking tussen de 

Scenario 0: wel hulp voor zelfstandigen met schulden

Scenario 1: geen hulp voor zelfstandigen met schulden 

baten

ontwikkeling 
schuldenproblematiek met 
ondersteuning zelfstandigen
% opgelost
% gestabiliseerd
% geëscaleerd

ontwikkeling 
schuldenproblematiek zonder 
ondersteuning zelfstandigen
% opgelost
% gestabiliseerd
% geëscaleerd

kosten met
ondersteuning
> werk en inkomen
>  wonen
> maatschappelijk werk

kosten zonder
ondersteuning
> werk en inkomen
>  wonen
> maatschappelijk werk
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afdelingen economische zaken, sociale zaken en ketenpartners noodzakelijk. Bijvoorbeeld op een ondernemersplein 
waar alle relevante partners samen zitten en waar iedereen goed vindbaar is. De gemeente streeft dan naar een goede 
relatie met zelfstandigen als klant, bijvoorbeeld door het mkb te laten meedingen bij aanbestedingen. 

Deze drie doelstellingen sluiten elkaar niet uit; een gemeente kan met de schuldhulpverlening aan zelfstandigen meerdere 
doelen tegelijk proberen te bereiken. 

Van visie naar beleid en uitvoering
Op basis van de visie worden de (budgettaire) kaders van het beleid bepaald. Welke middelen maak je vrij voor hulp- en 
dienstverlening aan zelfstandigen? Waar leg je de nadruk op? Hoe organiseer je een effectieve en efficiënte dienstverlening?

Zorg voor draagvlak
Welke visie de gemeente ook formuleert, het is in ieder geval belangrijk dat de verantwoordelijke wethouders die visie 
onderschrijven en uitdragen. Daarbij gaat het om de wethouder van sociale zaken (verantwoordelijk voor participatie, 
schuldhulpverlening en het Bbz) en vaak ook om de wethouder economische zaken (verantwoordelijk voor het stimuleren 
van ondernemerschap binnen de gemeente of regio).

Gebruik wat je zelf in huis hebt
Bepaal voor welke onderdelen van de dienstverlening je zelf expertise en capaciteit in huis hebt en hoe je die op de beste 
manier kunt inzetten. Is er al een loket waar burgers met financiële vragen terecht kunnen? Dan kun je ervoor zorgen dat 
ook zelfstandigen hier terechtkunnen. Bied je al een budgetcursus aan voor mensen met financiële problemen? Bekijk 
dan of die geschikt gemaakt kan worden voor zelfstandigen. Bedenk wel dat financiën van zelfstandigen complexer zijn 
en vragen om ervaring in het interpreteren van jaarrekeningen en bedrijfsboekhoudingen. 

Bepaal wat je uitbesteedt
Het is niet altijd mogelijk alles zelf te doen. Is je afdeling schuldhulpverlening bijvoorbeeld niet ingericht op het saneren 
van de complexe schulden van zelfstandigen, koop die dienstverlening dan in. Bureaus die gespecialiseerd zijn in de 
problematiek van zelfstandigen kunnen regelingen efficiënt tot stand brengen. 

Bepaal wat je regionaal doet
Voor individuele gemeenten is het niet altijd makkelijk om de dienstverlening aan zelfstandigen effectief vorm te geven. 
Een regionaal loket bestrijkt een groter werkgebied en heeft meer middelen, slagkracht en een groter bereik dan een 
loket van één gemeente. Zelfstandigen hebben eigenlijk ook altijd een werkgebied dat de gemeentegrenzen overschrijdt. 
Er zijn ook gemeenten die niet kiezen voor regionale samenwerking. Ze willen de ondersteuning aan zelfstandigen 
afstemmen op de lokale economische situatie. Of ze kiezen voor een gecentraliseerde dienstverlening (één burger-één 
hulpverlener-één loket). De Werkwijzer Regionale samenwerking Bbz biedt handvatten voor het effectief en efficiënt 
vormgeven van regionale samenwerking bij de uitvoering van het Bbz. 

Bepaal waarvoor je doorverwijst
Er zijn vragen van zelfstandigen die je als gemeente niet kunt beantwoorden. Zorg er dan voor dat je wel doorverwijst 
naar ketenpartners die dat wel kunnen. 
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Integraal organiseren van de dienstverlening aan zelfstandigen 
Samenwerking van iedereen die betrokken is bij dienstverlening aan zelfstandigen in schuldsituaties maakt de hulp 
doeltreffender en doelmatiger. Of het nu gaat om samenwerking binnen de gemeente, met ketenpartners of binnen de 
regio. 

Samenwerking binnen de gemeente
Als de Bbz-dienstverlening bij sociale zaken is ondergebracht en de zelfstandigen komen bij een onderdeel van 
economische zaken terecht, dan moeten de afdelingen elkaar makkelijk kunnen vinden. Intern is het Bbz vaak een wat 
vreemde eend in de bijt. Het is belangrijk dat iedereen bij de gemeente weet welke mogelijkheden het Bbz biedt. Een 
interne voorlichtingscampagne over het Bbz kan de aandacht ervoor vergroten. 
Het is belangrijk dat schuldhulpverlening en Bbz goede contacten hebben en wederzijds doorverwijzen zodat klanten 
goed terechtkomen. Want vaak is bij een Bbz-krediet ook sanering van de schulden nodig. En dan kan samenwerking 
tussen schuldhulpverlening en Bbz het bedrijf redden. Wat goed werkt is om mensen van schuldhulpverlening en Bbz 
bij elkaar op de afdeling te zetten, zodat alle expertise aanwezig is en verschillende professionals elkaar makkelijk bij 
een gesprek kunnen roepen. Verder is goede communicatie en warme overdracht essentieel voor de dienstverlening aan 
zelfstandigen. 

Samenwerken met ketenpartners
Als gemeente kan je vaak niet alles bieden of overal zijn waar zelfstandigen naar hulp zoeken. Dat hoeft ook niet 
wanneer de gemeente onderdeel is van netwerk van externe partners. Maak gebruik van die keten en leg in goede 
samenwerkingsafspraken of convenanten vast wie wat doet en wanneer. Bekendheid van de Bbz-dienstverlening 
bij boekhouders, accountants en banken in de regio is van belang. Dat gaat niet vanzelf. Een netwerk opbouwen en 
onderhouden is daarom één van de taken van de Bbz-dienstverlener.

Vrijwilligers inzetten
Vrijwilligers kunnen een grote bijdrage leveren aan de hulp aan zelfstandigen met schulden. Denk aan het begeleiden 
van de zelfstandige, of gezamenlijk zoeken naar de oorzaken van de schulden en manieren om herhaling te voorkomen. 
Zo zet stichting Ondernemersklankbord regionale teams van oud-ondernemers, managers en specialisten uit het 
bedrijfsleven in als vrijwillige adviseurs. Ook Qredits Microfinanciering Nederland zet vrijwillige bedrijfscoaches in voor 
de begeleiding van zelfstandigen. Deze coaches zijn werkzaam bij verschillende bedrijven. Ook zelfstandigen die niet in 
aanmerking komen voor een microkrediet van Qredits kunnen tegen betaling begeleiding krijgen van een coach. 

Samenwerken in de regio
Voor een succesvolle samenwerking moeten gemeenten dezelfde visie hebben op het belang van ondernemerschap in de 
regio en de rol die de dienstverlening daarin vervult. En ze moeten overeenstemming bereiken over de juridische vorm-
geving, financiering en een beleidskader met uitgangspunten over de uitvoering. De Werkwijzer Regionale samenwerking 
Bbz biedt handvatten voor het effectief en efficiënt vormgeven van regionale samenwerking bij de uitvoering van het Bbz.

https://qredits.nl/over-qredits/wie-is-qredits/
http://www.divosa.nl/publicaties/werkwijzer-regionale-samenwerking-bbz
http://www.divosa.nl/publicaties/werkwijzer-regionale-samenwerking-bbz
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Hoofdstuk 3 
Preventie en vroegsignalering
Hoe krijgt een gemeente de doelgroep op tijd in beeld, zodat hun schulden nog opgelost 
kunnen worden? En wat voor activiteiten van de gemeente helpen zelfstandigen om 
financieel gezond te blijven en schulden te voorkomen? Dit hoofdstuk beschrijft wat 
gemeenten aan preventie en vroegsignalering kunnen doen om zelfstandigen met 
beginnende schulden of kans op schulden te helpen. 

Hoe krijgt een gemeente de doelgroep op tijd in beeld?
Zelfstandigen komen vaak te laat met hun vraag om hulp bij financiële problemen. Als ze eerder aan de bel zouden 
trekken, zouden de problemen beperkt blijven. De volgende organisaties helpen zelfstandigen in een vroeg stadium bij 
financiële problemen:

 MKB Doorstart
 MKB Doorstart is een landelijk project, dat in maart 2014 als eerste in Flevoland van start ging op initiatief van 

het Zelfstandigenloket Flevoland, Zuidweg & Partners en Startfoundation. In het project wordt samengewerkt met 
mogelijke vroegsignaleerders als de Belastingdienst en woningbouwvereniging. Ook banken wordt gevraagd bij 
betalingsproblemen meteen aan de bel te trekken. MKB Doorstart onderzoekt met de zelfstandiger de ontstane 
problemen met een quickscan. Dan wordt bekeken of het gaat om structurele problemen waarbij ingegrepen 
moet worden. Afhankelijk van de situatie biedt MKB Doorstart coaching om de bedrijfsstrategie te verbeteren of 
hulp bij herfinanciering of schuldsanering. De dienstverlening is gratis voor zelfstandigen (met 100 of minder 
personeelsleden). In eerste instantie geldt dit alleen nog voor ondernemers in Flevoland, maar het is de bedoeling 
om het in heel Nederland toegankelijk te maken. 

 
 
 155-Noodloket
 Het 155-Noodloket (155 red een bedrijf) is een initiatief van IMK en gemeenten om vroegtijdig met zelfstandigen in 

nood in gesprek te komen. De ondernemer wordt na telefonische aanmelding binnen 24 uur uitgebreid telefonisch 
te woord gestaan door een ervaren adviseur. Daarbij wordt een intakegesprek gepland. Bij voldoende perspectief 
zoekt de adviseur samen met de ondernemer naar mogelijkheden om de positie van het bedrijf te verbeteren. 

 Het project is al in verschillende gemeenten opgestart en blijkt veel ondernemers snel van waardevolle praktische 
adviezen te voorzien. Vooral de makkelijke toegang (telefonische aanmelding, geen formulieren) maakt dat 
ondernemers zich sneller melden. De gemeenten willen er de werkgelegenheid en bedrijvigheid lokaal mee 
stimuleren. In de praktijk blijkt daarvoor een gezamenlijke aanpak van sociale en economische zaken het meest 
effectief. Er zijn diverse manieren voor gemeenten om tegen lage kosten mee te doen. Ook dit initiatief moet 
uiteindelijk in het hele land beschikbaar komen.

Gemeenten kunnen de het volgende doen om de doelgroep op tijd te bereiken:

https://www.mkbdoorstart.nl/
http://www.imk.nl/155
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1. Zorg dat ketenpartners op tijd doorverwijzen
 Een gemeente is geen natuurlijke partner voor zelfstandigen. Zij hebben wel contact met bijvoorbeeld banken, boek-

houders, de Belastingdienst en brancheverenigingen en zullen eerder daar om hulp vragen. Zoek contact en aansluiting 
bij die natuurlijke partners die vaak als eerste zien dat het niet goed gaat. Maar ook woningbouwverenigingen, energie 
leveranciers of kerken kunnen problemen in en vroeg stadium signaleren. Als die partners weten wat de gemeente kan 
bieden, kunnen ze beter doorverwijzen en zelfstandigen begeleiden naar het gemeentelijk dienstverleningsaanbod. 
Licht daarom ketenpartners voor over de dienstverlening van de gemeente en maak afspraken wie wat doet en 
wanneer. Ken elkaar en zorg voor een warme overdracht.

2. Maak hulp laagdrempelig
 Zelfstandigen zijn nog moeilijker te bereiken dan particulieren met schulden. Er rust een groot taboe op bespreekbaar 

maken dat het niet goed gaat met hun bedrijf. Maak het ze makkelijk om zich eerst online te oriënteren. Bied 
toegankelijke, gemakkelijk vindbare (online) informatie op de gemeentewebsite of als aparte website over de 
ondersteuning die de gemeente biedt aan zelfstandigen in schuldsituaties, op de gemeentewebsite of als aparte 
website. Het hoeft op die site niet expliciet over het Bbz te gaan. Breng vooral de boodschap zelfstandigen bij je 
terecht kunnen.

 Zelfstandigenloket Flevoland heeft een website waar zelfstandigen veel informatie kunnen vinden en zich kunnen 
melden voor de dienstverlening. De website had in 2013 bijna 13.000 bezoekers, waarvan ongeveer 5.000 van 
buiten Flevoland. 

 Andere voorbeelden van informatieve websites:

> Stichting Ondernemersklankbord 
> Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotterdam 
> Bbzaanvragen.nl
> De NVVK
> FNV Zelfstandigen
> CNV Zelfstandigen
> FNV KIEM Zelfstandigen

Verlaag drempels ook door bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten of telefonische spreekuren ook buiten kantoortijden 
te houden. Laat zelfstandigen bij het aanmelden niet te veel papierwerk invullen. Zorg voor een brede toegang vanuit de 
gemeente of via ketenpartners waar ondernemers zich ook kunnen melden.
Als zelfstandigen eenmaal de stap hebben gezet om hulp te vragen, is het belangrijk dat te belonen. Bied zelf adequate 
hulp of zorg voor een warme overdracht naar de juiste partner. Zo voorkom je dat zelfstandigen alsnog afhaken.

3. Vestig je waar zelfstandigen vaak komen 
 De dienstverlening is toegankelijker wanneer die is gevestigd op een plek waar zelfstandigen al komen of waar ze uit 

zichzelf hulp zouden zoeken is de samenwerking structureel. 

 
 Bij de ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) Twente en Achterhoek is de dienstverlening aan zelfstandigen 

geïntegreerd. Zij bieden advies, begeleiding, coaching en scholing aan ondernemers, zzp’ers en starters. Daarnaast 
doen ze ook aan schuldhulpverlening.

http://www.zelfstandigenloketflevoland.nl/
http://www.ondernemersklankbord.nl/
http://www.ondernemersklankbord.nl/
http://www.bbzaanvragen.nl/
http://www.www.nvvk.eu/
http://www.fnvzzp.nl/
http://www.cnvzelfstandigen.nl/
http://www.fnv-kiem.nl/pagina/zelfstandigen
http://www.rozgroep.nl
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Huisvesting van de Bbz-dienstverlening met andere ondernemersorganisaties stimuleert de samenwerking en zorgt 
voor korte lijnen en daardoor een warme overdracht. 

 Het Zelfstandigenloket Flevoland zit in het Ondernemersplein met allerlei andere organisaties van en voor 
ondernemers: het Ondernemersklankbord, het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen, het IMK en Zuidweg & 
Partners. 

Is het niet mogelijk om de Bbz-afdeling buiten het gemeentekantoor te vestigen, zorg dan in ieder geval dat zelfstandigen 
de afdeling makkelijk kunnen vinden. 

Wat kan een gemeente doen aan schuldpreventie bij zelfstandigen?

1.  Help zelfstandigen financieel overzicht te krijgen
 Overzicht van de eigen financiële situatie is een belangrijke voorwaarde voor financiële gezondheid. Zeker voor 

zelfstandigen, want zie hebben vaak onregelmatige inkomsten. Het vergt discipline en kennis om goede inschattingen 
te maken van inkomsten in ieder geval privé nodig zijn om rond te kunnen komen en noodzakelijke uitgaven (zoals 
huur of hypotheek, andere vaste lasten of kleding) te kunnen betalen. Schulden zijn te voorkomen als zelfstandigen 
eerder inzien dat ze het met een bepaald inkomen uit de onderneming privé niet redden. Ze kunnen dan eerder 
maatregelen nemen en hulp zoeken. 

 Hulpmiddelen voor financieel overzicht
 De Geldzaken Ordner van het Nibud is een set tabbladen voor het bewaren van de kerngegevens van het bedrijf. 

Hiermee kunnen zelfstandigen de (permanente) zakelijke administratie op orde brengen. De Geldzaken Ordner is te 
bestellen op www.nibud.nl/consumenten/tabbladen-ondernemers.

 Het Geldboek voor ondernemers geeft tips om privé en zakelijke financiën te scheiden. Deze publicatie van het Nibud, 
het ministerie van Economische Zaken, Zuidweg en Partners en de Kamer van Koophandel zet ook de regelingen en 
tegemoetkomingen op een rij waar zelfstandigen gebruik van kunnen maken. Gemeenten kunnen het Geldboek op 
hun website onder de aandacht brengen. 

Zelfstandigen met financiële problemen die zich melden bij de gemeente Tilburg krijgen eerst hulp bij het in 
kaart brengen hun van hun zakelijke en privéfinanciën. De gemeente gebruikt daarvoor het schema uit bijlage 1. 
Wat is de omzet? Welke kosten zijn er? Hoe hoog is de winst? Dat geeft inzicht maakt duidelijk welke reserves de 
zelfstandige moet aanhouden voor belastingen of om periodes met minder werk te overbruggen. Ook wordt een 
overzicht van de schulden en schuldeisers gemaakt. Hiermee is de zelfstandige vaak al enorm geholpen.

2.  Leer zelfstandigen ondernemersvaardigheden aan
 Startende zelfstandigen hebben meer kans van slagen als ze een bedrijfsplan, een goede boekhouding en een 

gezonde financiële basis hebben. Daarvoor zijn vaardigheden als budgetteren, risico’s durven nemen, keuzes maken 
en acquireren essentieel. Maar zelfstandigen moeten ook bedreven zijn in het treffen van betalingsregelingen, 
incasseren en het voeren van een incassobeleid. Ook voor gevestigde zelfstandigen zijn deze vaardigheden essentieel. 
Daarom is er vaak begeleiding en coaching bij de ondersteuning die ondernemers krijgen op grond van het Bbz. Zo’n 
ondernemingsopleiding met belangrijke basisvaardigheden kan starters voor veel financiële problemen behoeden en 
voorkomen dat gevestigde zelfstandigheden opnieuw in de problemen komen. 

http://www.nibud.nl/consumenten/tabbladen-ondernemers
http://winkel.nibud.nl/consumenten/geldboek-ondernemers
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 Is financiering vanuit de gemeente voor deze opleiding mogelijk, werk dan met vouchers. Zo kunnen zelfstandigen 
begeleiding inkopen bij ketenpartners en ben je als gemeente verzekerd van de kwaliteit. Budgetteren voor 
zelfstandigen vraagt wel om specifieke kennis en vaardigheden. Let dus op de kwaliteit van wat zelf aanbiedt of 
inkoopt. Als je als gemeente zelf geen begeleiding kunt bieden, probeer dan te verkennen wat er samen met partners 
zoals de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst mogelijk is. 

 

 Bij het Zelfstandigenloket Flevoland kunnen startende zelfstandigen een traject volgen, waarin ze een bedrijfsplan 
schrijven en presenteren Er is ook aandacht voor de financiële kant van het ondernemen: goede boekhouding en 
financiële gezonde basis van het bedrijf. Bij dit traject wordt samengewerkt met de Kamer van Koophandel. 

 

 Ook vrijwilligers en studenten kunnen hierbij helpen. 

In De Rotterdamse Zaak werken het RBZ, het Ondernemersklankbord en de Hogeschool Rotterdam samen om 
zelfstandigen met financiële problemen te helpen. Bijvoorbeeld met het opstellen van een ondernemingsplan of 
marketingplan of het scheppen van financieel overzicht in de onderneming. De zelfstandigen krijgen begeleiding 
van studenten, die daarvoor als onderdeel van hun opleiding een eigen leerwerkbedrijf opgericht hebben. De 
vrijwillige adviseurs van het Ondernemersklankbord coachen zowel die studenten als de zelfstandigen. Het 
Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam zet hierbij Bbz-instrumenten in.

3.  Bedien een grotere doelgroep
 Het Bbz is gestoeld op de bijstand en dus alleen beschikbaar als het gezinsinkomen onder het sociaal minimum 

ligt. De gemeente kan daarom geen Bbz-instrumenten inzetten voor een zelfstandige met een verdienende partner, 
ook als het bedrijf met een krediet wel levensvatbaar zou kunnen worden. Toch kan het voor de gemeente de moeite 
waard zijn om een zelfstandige ook in zo’n geval te ondersteunen om het bedrijf overeind te houden. Of dat zo is, 
hangt af onder meer af van doelen die de gemeente zich stelt bij de ondersteuning, zie hoofdstuk 2. Er zijn gemeenten 
die oplossingen zoeken om toch iets te kunnen doen voor deze groep, vaak in samenwerking met (commerciële) 
partners.

 
 Bij de gemeente Tilburg onderzoeken de adviseurs economie en arbeidsmarkt of begeleiding mogelijk is als de 

partner van de zelfstandige inkomsten heeft. 

 RBZ Rotterdam kijkt nadrukkelijk ook naar mogelijkheden buiten het Bbz, bijvoorbeeld het faciliteren van een 
doorstart met familievermogen. 

 Juist het grote aantal zelfstandigen dat buiten het Bbz valt was een reden voor Zelfstandigenloket Flevoland 
om het project MKB Doorstart op te zetten (vroegsignalering is een andere belangrijke reden). Op deze manier 
probeert het loket een grotere doelgroep te bereiken dan alleen degenen met een Bbz-indicatie te bedienen.

 De gemeente Amsterdam werkt met vouchers. Hiermee kunnen ook gevestigde ondernemers die niet in 
aanmerking komen voor het Bbz een half jaar begeleiding in ondernemersvaardigheden krijgen. Ze kunnen met 
een voucher zelf hulp inkopen bij partners in Amsterdam.
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 Qredits biedt tegen betaling coaching aan zelfstandigen, ook als er geen Bbz-indicatie is.

4.  Verwijs met een sociale kaart door naar andere ondersteuningsmogelijkheden
 Als je gemeente geen Bbz-middelen of schuldhulpverlening kan bieden, maak dan wel duidelijk wat je wel en niet 

biedt. En zorg voor een goede sociale kaart, een overzicht van organisaties waar een zelfstandige terecht kan voor 
advies en andere hulp, zoals de Kamer van Koophandel en UWV. 

Tips om schuldpreventie voor zelfstandigen vorm te geven 
> Zorg voor een stappenplan en afstemming met ketenpartners. Wie doet wat in welk geval? Wanneer verwijs je door? 
> Zorg voor een netwerk van vroegsignaleerders. Werk samen met bijvoorbeeld banken, de Belastingdienst, 

boekhouders, maar ook woningbouwverenigingen, energieleveranciers of kerken. Instanties die in een redelijk vroeg 
stadium kunnen zien dat het niet goed gaat. Spreek met elkaar af wat je doet nadat je dit signaal vaststelt. Zorg 
bijvoorbeeld voor een checklist waarmee je snel kan bepalen waaraan een zelfstandige behoefte heeft. 

> Kijk naar de mogelijkheden van fondsen. Voor particulieren in financiële nood zijn er veel hulpfondsen. Onderzoek of 
die ook in te zetten zijn voor zelfstandigen. 
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Hoofdstuk 4 
Bbz bij het aanpakken van 
schulden van zelfstandigen
Welke mogelijkheden hebben gemeente om met de Bbz-regeling hulp te bieden aan 
zelfstandigen met problematische schulden? Wanneer komt een zelfstandige ervoor in 
aanmerking? Dit hoofdstuk zet het op een rijtje. 

De gemeente kan zelfstandigen bedrijfskapitaal lenen of een aanvullende uitkering voor levensonderhoud geven in de 
periode dat de ze hun bedrijf beëindigen.

Het levensvatbaarheidsonderzoek
Als een zelfstandige met schulden bij de gemeente aanklopt voor hulp, stelt de gemeente eerst vast of die schulden de 
continuïteit van het bedrijf bedreigen en of het bedrijf nog een levensvatbaar is. De gemeente kan het onderzoek naar 
de levensvatbaarheid zelf doen of uitbesteden aan een extern onderzoeksbureau. Beide mogelijkheden hebben voor- en 
nadelen:

> Als de gemeente het onderzoek zelf uitvoert hebben de Bbz-consulenten contact met de zelfstandige zodat ze meer 
feeling met het bedrijf krijgen. Wat voor bedrijf is het precies? Wat gaat er in om? In welke (bedrijfs)omgeving is het 
gevestigd? Dat kan bij de verdere dienstverlening goed van pas komen.

> Als een uitgebreid onderzoek nodig is, kost de inzet van eigen Bbz-consulenten de gemeente vaak meer, want bij 
uitbesteden worden de kosten voor 90% vergoed door het Rijk. Als een onderzoeksbureau bekend is met een de 
branche en regionale situatie kan het aantrekkelijk zijn om het onderzoek door het onderzoeksbureau te laten doen.

De Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz biedt handvatten voor het effectief en efficiënt vorm-
geven van het levensvatbaarheidsonderzoek.

Bedrijfskapitaal voor herfinanciering, schuldaflossing of –sanering
Als het bedrijf levensvatbaar is maar door schulden in problemen is gekomen, kan de gemeente het Bbz inzetten voor een 
lening voor herfinanciering. Het bedrijfskapitaal helpt zelfstandigen hun kortetermijnschulden op te lossen, bijvoorbeeld 
als er door een te lage liquiditeit betalingsachterstanden zijn ontstaan. 

Liquiditeit
De liquiditeit laat zien in welke mate de onderneming de kortlopende schulden (opeisbare verplichtingen) kan 
voldoen, zonder daarvoor nieuwe financiële bronnen aan te boren. 

De zelfstandige krijgt lucht om zijn bedrijf verder op te bouwen en weer levensvatbaar te maken. 

Andere financieringsmogelijkheden om eerst te onderzoeken
De gemeente biedt een zelfstandige pas Bbz-ondersteuning als is gebleken dat er geen andere vormen van financiering 
mogelijk zijn, bijvoorbeeld met privévermogen of een banklening. Maar een banklening krijgen is niet zo makkelijk. 
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De bank kijkt kritisch naar de persoon van de zelfstandige, naar zijn (ondernemings)verleden, de bedrijfseconomische 
positie van het bedrijf. Ook onderzoekt de bank solvabiliteit en mogelijkheid van zekerheidstellingen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen (het bedrag dat de ondernemer zelf in 
de onderneming heeft ingebracht ) en het totale vermogen van de onderneming. Het totale vermogen is het 
eigen vermogen samen met het vreemd vermogen (schulden/leningen). Solvabiliteit wordt in een percentage 
uitgedrukt. 

Het is makkelijker een banklening te krijgen wanneer een zelfstandige zekerheden kan bieden, zoals een hypotheek 
(op bijvoorbeeld privéwoning of bedrijfspand en –opstallen) of verpanding (van inventaris, voorraden en debiteuren 
of een levens- of overlijdensrisicoverzekering). Ook een garantstelling door derden is een vorm van zekerheidstelling. 
Zelfstandigen kunnen via de bank een borgstellingskrediet (BMKB) aanvragen als zelf te weinig zekerheden kunnen 
bieden voor een banklening. Bij de BMKB staat de overheid borg voor bedrijfsfinanciering. Op de website van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan voorwaarden voor een MKB-borgstelling. Die zijn extra gunstig voor 
startende en innoverende bedrijven.

(Startende) ondernemers die bij een bank geen lening krijgen, kunnen ook bij Qredits een krediet aanvragen. Qredits 
biedt onder meer microkrediet en MKB-krediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Toekenningsvoorwaarden bedrijfskapitaal (Bbz) 
Vaak zal bedrijfskapitaal nodig zijn om kortlopende schulden van zelfstandigen te herfinancieren, maar het kan ook 
worden gebruikt voor investeringen waarvoor de zelfstandige geen bankfinanciering kan krijgen. De gemeente kent Bbz-
bedrijfskapitaal toe in de volgende gevallen:

> De bank heeft financiering formeel opgezegd of is bereid mee te werken aan een schuldsanering door de lening 
voor een belangrijk deel kwijt te schelden onder voortzetting van een normale bankfinanciering. Langlopende 
bankleningen, al of niet onder staatsgarantie, kunnen niet door bedrijfskapitaal worden geherfinancierd. Ook niet als 
een betalingsachterstand is ontstaan. 

> Het Bbz-kapitaal is nodig voor herfinanciering van een (achtergestelde) lening van familie of vrienden. Dat kan alleen 
bij een lening die in afwachting van de beslissing op de Bbz-aanvraag tijdelijk beschikbaar is gesteld.

> Het Bbz-kapitaal is nodig voor aanvullend bedrijfskapitaal bij een sterk negatief eigen vermogen van de onderneming 
op basis van bancaire waardering. Bbz-kapitaal wordt dan alleen verstrekt wanneer schuldeisers bereid zijn een 
redelijke bijdrage te leveren aan sanering van de bestaande schulden. Die sanering is niet nodig als de schuldeisers 
zelfstandige door een financieel moeilijke periode hebben geholpen of de schulden helemaal afgelost kunnen worden 
uit het te verwachten inkomen van het bedrijf. 

> Het Bbz-kapitaal is nodig voor herfinanciering van een tijdelijk overschreden rekening-courantlimiet, voor zover die 
niet is ontstaan door aflossingen van bankleningen.

> Het Bbz-kapitaal is nodig voor herfinanciering van privéschulden met Bbz-middelen. Dat is alleen mogelijk 
als de zelfstandige daardoor met het eigen bedrijf in het bestaan kan blijven voorzien. De zelfstandige moet na 
kredietverlening alle privé-uitgaven uit het inkomen uit de onderneming kunnen doen. 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
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Ook startende zelfstandigen kunnen door de gemeente worden geholpen met bedrijfskapitaal voor (gedeeltelijke) be-
taling van een bedrijfsschuld, zoals:
> bedrijfsschulden van een eerder beëindigd bedrijf van de zelfstandige 
> bijstandsvorderingen van de gemeente 
> privéschulden
> schulden uit de startfase van het bedrijf (bijvoorbeeld ontstaan doordat de zelfstandige de terugbetalingsverplichtingen 

van kortlopende leningen voor de bedrijfsstart niet kan nakomen) 

Ook een (achtergestelde) lening van familie of vrienden kan voor herfinanciering in aanmerking komen als die in een 
schriftelijke schuldbekentenis is vastgelegd, met daarin ook de rente en aflossing. Voor de beoordeling van de financiële 
situatie van het bedrijf gelden achtergestelde leningen als eigen vermogen. Dat heeft een positief effect op de solvabiliteit 
van de onderneming en is dus gunstig voor oordeel over de levensvatbaarheid. 

Lening of borgstelling
Het Bbz schrijft voor in welke vorm bedrijfskapitaal kan worden verstrekt. Zelfstandigen kunnen een rentedragende 
lening of een borgstelling bij de bank krijgen. Gevestigde zelfstandigen kunnen ook een lening om niet krijgen wanneer 
hun inkomen duurzaam lager is dan het sociaal minimum. Hierin kan waar nodig een bedrag voor levensonderhoud 
worden meegefinancierd. Uiteraard geldt dat na financiering sprake moet zijn van een levensvatbaar bedrijf. Oudere 
zelfstandigen kunnen een renteloze lening of een lening om niet krijgen, als hun vermogenssituatie dat toelaat.
Bbz-lening in de schuldregeling 
De gemeente kan zelfstandigen ook helpen met een schuldregeling of een akkoord om problematische schulden op te 
lossen. Een uitstaande Bbz-lening kan worden meegenomen in een schuldregeling of akkoord. Dit is ook mogelijk als bij 
een lopend Bbz-bedrijfskapitaal er nieuwe betalingsproblemen ontstaan.
Als zelfstandige buiten hun schuld in financiële moeilijkheden zitten, biedt het Bbz de mogelijkheid om hun schuld 
(gedeeltelijk) kwijt te schelden. Dat kan alleen als de andere schuldeisers daar ook toe bereid zijn. 

Schuldregeling
De schuldeisers zijn bereid de schuld (gedeeltelijk) kwijt te schelden of voorlopig niet in te vorderen vanwege de 
zwakke financiële positie van de zelfstandige.

Akkoord
Een aanbod om tegen gedeeltelijke betaling finale kwijting te krijgen. De financiële middelen voor een dergelijk 
akkoord kunnen uit een nieuw krediet komen of uit de opbrengst van de activa bij de beëindiging van het bedrijf. 

De gemeente heeft de rechtsplicht om aan een akkoord of schuldregeling mee te werken als het nodig is om het bedrijf 
redden of juist om het bedrijf te beëindigen. Dat laatste om te voorkomen dat de ex-zelfstandige met een schuld blijft 
zitten, of in een WSNP-traject belandt dat herintreding op de arbeidsmarkt belemmert. 
De gemeente werkt alleen mee aan een regeling of akkoord als het deel van de lening dat door zekerheden wordt gedekt 
buiten het akkoord blijft en alle concurrente schuldeisers evenredige medewerking verlenen.Bij evenredige medewerking 
nemen alle concurrente schuldeisers genoegen met een gelijk percentage van de vordering. Dat mag niet hoger zijn dan 
het percentage dat de preferente schuldeisers krijgen. 

Begeleiding als voorwaarde voor een lening
Uit de praktijk van Bbz-consulenten blijkt dat alleen financiële ondersteuning vaak niet voldoende is. Het gebeurt te 
vaak dat zelfstandigen later (weer) in de problemen komen. Daarom stellen sommige gemeenten begeleiding bij het 
verbeteren van de bedrijfsvoering verplicht om de (startende of gevestigde) zelfstandige te ondersteunen bij het verbeteren 
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van de bedrijfsvoering. De duur van de begeleiding hangt samen met de hoogte van het krediet. Zie hiervoor ook de 
Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz. Het Bbz zelf voorziet overigens niet in het begeleiden van 
ondernemers en biedt er ook geen financiële vergoedingen voor. 

Een Bbz-uitkering voor levensonderhoud
Het levensvatbaarheidsonderzoek kan ook uitwijzen dat het bedrijf niet levensvatbaar is en de zelfstandige niet van 
voldoende inkomen kan voorzien. In dat geval moet de zelfstandige het noodgedwongen beëindigen. De gemeente 
kan dan een Bbz-uitkering voor levensonderhoud verstrekken. Die uitkering is bedoeld om de onderneming op een 
zorgvuldige manier te kunnen staken. De gemeente verleent bijstand voor maximaal twaalf maanden en nooit langer dan 
de tijd die nodig is om het bedrijf te beëindigen. Als er na de bedrijfsbeëindiging schulden overblijven, is de volgende 
stap meestal minnelijke schuldhulpverlening of de WSNP.

Terugbetaling bedrijfskapitaal bij beëindiging bedrijf of zelfstandig beroep
Bij de beëindiging van het bedrijf moet een Bbz-lening helemaal worden terugbetaald. De WWB schrijft voor dat de 
gemeente die lening terugvordert. Daarmee benadrukt de wetgever dat de lening bevoorrecht is en met voorrang boven 
de concurrente vorderingen moet worden terugbetaald. Wanneer de lening moet worden terugbetaald, kunnen ook de 
gestelde zekerheden worden uitgewonnen.

Als de zelfstandige bij een niet-verwijtbare bedrijfsbeëindiging de lening niet helemaal kan terugbetalen, wordt het 
restant van de lening vanaf het moment van beëindiging renteloos en de terugbetalingsperiode wordt beperkt tot vijf 
jaar. Hierdoor wordt de ex-zelfstandige niet tot in lengte van dagen financieel aangesproken. In die vijf jaar moet de 
zelfstandige zoveel mogelijk terugbetalen. De helft van het netto-inkomen boven de bijstandsnorm moet daarvoor 
worden gebruikt, ook als er nog andere schuldeisers zijn.

Samenwerking Bbz en schuldhulpverlening 
Schuldhulpverlening hangt vaak samen met een toekenning Bbz. Daarom is een nauwe samenwerking tussen de afdeling 
die het Bbz uitvoert en schuldhulpverlening noodzakelijk. De Bbz-afdeling kijkt of het bedrijf na sanering van de schulden 
levensvatbaar is, de afdeling schuldhulpverlening kan de regeling tot stand brengen. Belangrijk is vooral soepele interne 
communicatie en afstemming en duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van beide afdelingen. Als een 
gemeente schuldhulpverlening aan zelfstandigen uitbesteedt aan een extern schuldhulpverleningsbureau geldt natuurlijk 
hetzelfde voor de samenwerking van dat bureau met Bbz-consulenten.

In Tilburg doet de afdeling schuldhulpverlening ook de schuldhulpverlening en sanering van schulden voor 
zelfstandigen. Dit als pilot gestarte samenwerkingsproject met de adviseurs economie en arbeidsmarkt is nu 
structureel. 

Het RBZ werkt samen met vier commerciële schuldsaneringbureaus in een pilot schulddienstverlening voor 
Rotterdam en Drechtsteden. 
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Hoofdstuk 5 
Meten, monitoren en evalueren
Hoe bepalen beleidsmakers of de geboden ondersteuning aan zelfstandigen met schulden 
effectief is en welk rendement die oplevert? Dit hoofdstuk biedt handvatten voor de 
beleidsmedewerker bij het meten, monitoren en evalueren van de geboden ondersteuning 
aan zelfstandigen met schulden.

Gemeenten helpen ondernemers met financiële problemen en bij schulden met een doel: het beroep op (gemeentelijke) 
uitkeringen verminderen en lokale werkgelegenheid behouden. Toch laten ze vaak na om te meten wat de dienstverlening 
kost en oplevert. Terwijl ze die gegevens juist kunnen gebruiken om nut en noodzaak van hulp aan te tonen. Ook 
als het om pilots en kleine aantallen gaat. Gemeenten kunnen veel meer nadruk op de baten leggen. Hulp aan 
zelfstandigen voorkomt dat ondernemers failliet gaan. Dat scheelt niet alleen de gemeente zelf veel geld, maar ook 
bijvoorbeeld de Belastingdienst en andere schuldeisers (vaak andere ondernemers). Ook voorkomt het dat het personeel 
van een zelfstandige in een uitkeringssituatie terecht komt. De samenleving heeft dus baat bij het voortbestaan van 
ondernemingen, het voorkomen van schulden en het terugdringen van de schuldenproblematiek.

Meten
Om resultaten van de ondersteuning te meten maakt de beleidsmaker eerst een beschrijving van alle activiteiten (inhoud, 
doelgroep, uitvoerder, middelen en verantwoordelijkheden) zoals in het volgende fictieve voorbeeld: 

Activiteit  cursus financiën voor ondernemers

Inhoud  vier groepsbijeenkomsten voor ondernemers over grip op financiën (zakelijk en privé).

Doelgroep  ondernemers met financiële problemen

Uitvoerder  maatschappelijk werk, eventueel geholpen door vrijwilligers

Middelen  Wmo-budget gemeente

Verantwoordelijkheden  gemeente is eindverantwoordelijk

Door dit voor alle activiteiten te doen, krijgt de beleidsmaker een overzicht van wat de gemeente doet aan schuldpreventie 
en begeleiding van zelfstandigen met schulden en wie daarbij betrokken zijn. Daarna meet de beleidsmaker de resultaten 
per activiteit. Het is belangrijk om hiervoor goede indicatoren te ontwikkelen, zoals: 

> het percentage van de doelgroep dat bereikt is
> het aantal aanmeldingen voor cursus
> de toegevoegde waarde van de cursus volgens deelnemers en uitvoerders
> de financiële kennis van ondernemers na het volgen van de cursus
> het ingezette budget (inclusief indicatie van eventuele overschrijding)
> het aantal voorkomen faillissementen bij deelnemers cursus

Door de resultaten van activiteiten af te zetten tegen de ingezette middelen en uitvoeringskosten kan de beleidsmaker 
de effectiviteit van de activiteiten vaststellen en eventueel de kosten-batenanalyses bijstellen.
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Monitoren
De effectiviteit van activiteiten is een momentopname. Daarom is het van belang resultaten regelmatig te meten. In het 
zojuist genoemde voorbeeld kan voortgang worden gemonitord door deelnemers van cursussen periodiek te ondervragen 
of door maandelijks het percentage van de doelgroep dat de gemeente bereikt heeft te berekenen. De uitkomsten worden 
in voortgangsrapportages vastgelegd. 

Evalueren
Ten slotte is het van belang de resultaten en voortgang te evalueren. Welke ontwikkelingen zijn en hoe zijn die te 
verklaren? Waar zijn verbeteringen mogelijk? Bereiken we met de ingezette middelen onze doelen? Of kunnen we met 
hetzelfde budget een groter doelbereik realiseren? Om deze vragen te beantwoorden kan de beleidsmaker bijvoorbeeld 
documenten over resultaten van activiteiten raadplegen, praten met degenen die de activiteiten uitvoeren of een peiling 
houden onder de deelnemers.
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Bijlage
Schema om de financiën van een zelfstandige in kaart te brengen 

Bron: Ondernemersadvies Tilburg

OMZET

 

 

 

  

  

 

WINST

ZAKELIJK PRIVE

KOSTEN 
bijvoorbeeld verzekeringen, boekhouder of brandstof

OVER 
= maximaal beschikbaar voor schuldeisers

reserveren voor inkomsten-
belasting en bijdrage 
Zorgverzekeringswet

reserveren voorperiodes met 
minder werk

Schuldeiser Schuldeiser

Schuldeiser Schuldeiser

prive

IN         UIT
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Deze werkwijzer is een onderdeel van het Programma Effectiviteit en Vakmanschap van de VNG en Divosa, mede 
gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit programma is het versterken 
en stimuleren van methodisch werken binnen de sociale zekerheid. 

De Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden valt binnen de Programmalijn Uitvoerders. Eerder 
verschenen hierin al onder meer de Werkwijzer Debiteurenbeheer Bbz, de Werkwijzer Selectie Bbz, de Werkwijzer 
Regionale samenwerking Bbz en de Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz.

Colofon

Divosa 
Kon. Wilhelminalaan 5 | 3527 LA Utrecht 
Postbus 2758 | 3500 GT Utrecht 
T 030 - 233 23 37 
E info@divosa.nl 
www.divosa.nl 
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