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Uitleg over het ZLF 
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Wat levert het op? Resultaten 2012
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Wat is het ZLF?

• Gemeentelijk loket voor alle ondernemers in 
Flevoland

• Samenwerking Almere, Dronten, 
Noordoostpolder, Urk, Zeewolde en Lelystad 

• (Micro-) financiering
• Advies- en begeleiding, workshops (350)
• Schuldhulpverlening
• Samenwerking ondernemersnetwerken
• Adres: Ondernemingencentrum Flevoland

Lelystad. 



Doelstellingen ZLF

• Bevorderen van zelfstandig ondernemerschap -
werkgelegenheid

• Start van een bedrijf mogelijk maken
• Voorkomen van bedrijfsbeëindigingen

“ Economie en arbeidsmarkt”– provincie Flevoland 
• (Zeer) kleine bedrijven hebben een groter belang in  

werkgelegenheid.
• Werkloosheidspercentage hoger landelijk gem. 

Faillissementen lager. Sterkere bedrijven dynamiek.



Bedrijfsplan 

• Samenwerking op basis van 
bestuursovereenkomst (mandaat)

• Welke werkzaamheden, ontwikkelingen, nieuwe 
producten, prognose kosten per gemeente

• Nota’s achteraf per kwartaal
• Intergemeentelijk beleidsoverleg per kwartaal
• Kostprijs per product 



Wie komen er in 
aanmerking?

• Bbz = gekoppeld aan de Wet Werk en Bijstand
• De ondernemer en zijn gezin hebben geen 

inkomsten buiten het bedrijf hoger dan de 
bijstandsnorm

• Geen “voorliggende” voorziening
• Rechtmatig gevestigd
• Voldoen aan urencriterium/zelfstandigen
• Starters/gevestigde/beëindigende/oudere 

ondernemers



Bbz 2004

• Rentedragende lening € 35.000,-- tot
€ 185.000,--(8% rente. Looptijd tot 10 jaar) en/of 
lening voor levensonderhoud 

• Doel: volledig in het bestaan kunnen voorzien 
inkomen uit de onderneming

• Ondernemersplan/doorstartplan/cijfers
• Extern advies over de levensvatbaarheid van 

het bedrijf
• Schuldhulpverlening (o.a. sanering)



Pré start WWB

• Nieuw product. Reden: traject te lang, te 
kostbaar.

• Stap 1:  workshop ondernemingsplan maken 
gedurende 8 weken. (€ 400,--)
Stap 2:  ondernemerstest en coach 4 mnd. 
(€ 750,--)
Stap 3: aanvraag ZLF voor lening l.o. en/of   
bedrijfskrediet. 



Terugkoppeling ZLF 

• Bedrijfsidee biedt onvoldoende perspectief
• Ondernemingsplan is onvoldoende uitgewerkt
• Advies om als marginale zelfstandige te starten
• Gedurende 4 maanden resterende zaken 

uitwerken onder begeleiding van een coach. 
Ondernemerstest.

• Direct een aanvraag Bbz



Marginaal 
ondernemerschap

• Beleid – afspraken 6 gemeenten 
intergemeentelijk beleidsoverleg

• Continuering Wwb of Ioaw als zelfstandige 
werkzaamheden, ook op termijn, niet leiden tot 
voldoende inkomsten om zelfstandig in de 
kosten van levensonderhoud te voorzien.



• Na toestemming geen maximum termijn
• Geen uitzonderingen
• Geen maximum aantal uren
• Inkomstenkorting: Omzet minus inkopen en 

kosten (excl. BTW). Na ontvangst jaarcijfers 
inkomen definitief vaststellen.

• Bijstand voor belastingaanslag 
• Volledig beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Beleid



• Vereiste vergunningen. Inschrijving KvK, BTW 
nummer en administratie. Illegale en 
strafrechtelijk verboden activiteiten niet 
toegestaan

• Deugdelijke administratie – jaarrekening of 
kasboek één keer per jaar inleveren

• Marktconforme prijzen
• ZLF kan inkomen berekenen

Beleid



• Onderzoek ministerie SZW
• Starten met een onderneming vanuit een 

uitkering leidt tot duurzame uitstroom
• Na vier jaar is 74% nog uit de uitkering
• Kosten en opbrengsten. Per starter levert dit een 

plus op van € 18.000,--
• Een ondernemersidee, voldoende 

ondernemerscompetenties en inzet

Uitstroom



Wat levert het op?
Toekenningen levensonderhoud 233 
Toekenningen bedrijfskredieten 305 
Meldingen 1508 – financieel, advies, SHVO



Branches



Veel eenmanszaken

Aantal betrokken vennoten 380



Personeel in dienst

Voorkomen instroom WW



Veel gevestigde 
ondernemers

• Banken opeisen kredieten. Bijzonder beheer
• Liever Bbz, dan naar het werkplein



Bezoekers website

• Eigen website – contact via de website
• Google – regelmatig berichten
• Veel bezoekers buiten Flevoland



Normering/kosten 
Bbz

Bbz begroot normering niet 
gehaald

normering 
gehaald

Lasten

Uitkeringen levensonderhoud gevestigde 450.000 450.000 450.000
Bedrijfskrediet 250.000 250.000 250.000

Uitvoeringskosten en kosten van onderzoek Bbz art. 56 175.000 175.000 175.000
totaal lasten Bbz 875.000 875.000 875.000
Baten
Rijksvergoeding vast 200.000 200.000 200.000

Rijksvergoeding variabel 476.250 476.250 476.250
ontvangsten uitkeringen levensonderhoud 75.000 75.000 75.000

Ontvangsten en rente bedrijfskrediet (normbedrag 

begroten)

200.000 120.000 300.000

751.250 671.250 851.250

lasten gemeente levensonderhoud 25 % (uitgaven -/- 
ontvangsten)

93.750 93.750 93.750

lasten gemeente bedrijfskrediet 25 % (uitgaven -/- 
normbedrag)

12.500 12.500 12.500

lasten gemeente uitvoeringskosten en kosten van 
onderzoek Bbz art. 56 10 %

17.500 17.500 17.500

extra last/voordeel normbedrag ontvangsten 
bedrijfskrediet niet/wel gerealiseerd

0 80.000 -100.000

totale lasten gemeente Bbz 123.750 203.750 23.750



Begroting Bbz 
Lasten 
Uitkeringen levensonderhoud gevestigde 
Verstrekte Bedrijfskredieten 
Uitvoeringskosten en kosten van onderzoek Bbz art. 56 
 
Baten 
Rijksvergoeding vast  berekening op basis lasten gemeente 2 jaar 

terug en beschikbaar macrobudget 
Rijksvergoeding variabel Rijks vergoeding 75 %  
 berekening uitgaven levensonderhoud en 

bedrijfskredieten -/- ontvangsten 
levensonderhoud en normbedrag 
bedrijfskrediet 

 rijksvergoeding 90 % 
 Uitvoeringskosten en kosten van onderzoek 

Bbz art. 56  
ontvangsten uitkeringen levensonderhoud afdracht aan het rijk 75 % 
Ontvangsten en rente bedrijfskrediet afdracht aan het rijk vastgesteld normbedrag 
 
Aanvullende uitkering als lasten (uitgaven -/-  ontvangsten (normbedrag bedrijfskrediet)) voor 
levensonderhoud en bedrijfskrediet gemeente hoger zijn dan 115 % de vaste rijksvergoeding. 

Toelichting 



Toelichting 

Voorbeeld gemeente Lelystad 2011
kosten uitkeringen levensonderhoud 2011 (uitgaven -/- ontvangsten) 313.891
kosten bedrijfskredieten (uitgaven -/- ontvangsten) 205.256
onderzoekskosten art 64 219.238
totale kosten 738.385

rijksvergoeding levensonderhoud en bedrijfskrediet (75 %) 389.360
rijksvergoeding onderzoekskosten art. 64 90 % 197.314
vaste rijksvergoeding 2011 117.312
totale vergoedingen 703.986
totale lasten gemeente Lelystad 2011 voor Bbz 34.399

gemiddelde kosten per uitkering lo gevestigde zelfstandige in 2011 (52 uitkeringen) 6.036
gemiddelde kosten per uitkering WWB, IOAW, IOAZ en bbz starter 2011 (2160 uitkeringen) 12.130



Debiteurenbeheer

• Is specialisme.
• Beter beheer verhoogt slagingskansen van de 

onderneming
• Je neemt de klant serieus
• Ziet je als gesprekspartner
• Voldoet eerder aan aflossingsverplichtingen
• Vorderingen € 21 milj. Borgtocht € 4 milj.



Voortgangsonderzoek

• Adviseur
• De (financiële) ontwikkelingen bedrijf
• Uitstel van betaling
• Controle van verplichtingen 
• Maar ook definitieve vaststelling bedrag om niet 

en rentereductie. Snel afhandelen om niet –
lagere afl. verplichting c.q. kortere looptijd

• Minder problemen huur- en zorgtoeslag



Vraagstukken

• (Vervallen) urencriterium
• Toename hybride ondernemerschap
• BTW haalbaarheidsonderzoeken
• www.ondernemersplein.nl
• Nieuwe wet zelfstandigen



Vragen?

• www.zelfstandigenloketflevoland.nl
• info@zelfstandigenloketflevoland.nl


