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Intro

Er is een laagdrempelige voorziening nodig waarmee zzp’ers zelfstandig (en anoniem) aan de 

slag kunnen om hun financiële situatie te beoordelen, risico’s te beperken en kans op succes 

te vergroten. Daar waar nodig worden zij verwezen naar hulp.

Achtereenvolgens komt hier aan de orde:

• De geldplannen van Nibud/Startpunt Geldzaken

• Het geldplan ZZP

• Landelijke uitrol

De vier grote gemeenten hebben het Nibud gevraagd een online geldplan voor zzp’ers te 

maken. Overwegingen daarbij zijn:

• Gemeenten weten zzp’ers niet te bereiken

• Zzp’ers vragen niet snel om hulp bij de gemeente



De geldplannen van Startpunt Geldzaken

Doelstelling: 

• bevordering van financiële (zelf)redzaamheid

• door het beschikbaar stellen van online geldplannen 

• voor huishoudens in uiteenlopende situaties.

Startpunt Geldzaken is een samenwerking van het Nibud met partners:

Gericht op bundeling van kennis op het gebied van huishoudfinanciën:

• Budgetteren en besparen

• Huis en hypotheek

• Sparen en beleggen

• Pensioenen en fiscaliteit



Ontwikkeling van Startpunt Geldzaken

2014

1 geldplan

1 gemeente

1 werkgever

2017

5 geldplannen

125 gemeenten, waaronder

de vier grote steden

85.000 geldplannen

2016

3 geldplannen

80 gemeenten

30 werkgevers

Vrijwilligers 

Thuisadministratie

2015 

2 geldplannen

32 gemeenten

19 werkgevers

2018

7 geldplannen

150 gemeenten

3 jarig onderzoek

140.000 geldplannen

Samen
komen we verder!



De online geldplannen
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Bijna 18?

Statushouders

Gereed

in 2020 



Geldplan ZZP gerealiseerd in samenwerking met:
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Gefinancierd door:



Kenmerken van het Geldplan ZZP
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 Deskundig en objectief

 Geheel in het belang van zzp’er

 Anoniem te gebruiken, zodat de privacy is geborgd

 Gedragsgerichte, stapsgewijze aanpak

 Zonder invoer van financiële gegevens

 Resulterend in concrete actieplannen

 Voor zzp’ers in uiteenlopende situaties.



Opbouw van het Geldplan ZZP

1-12-2019

Enkele vragen over:

Onderneming 

Thuissituatie

Administratie

Inkomenssituatie

Reserves

Aanbevolen acties

Wat u nog méér kan doen

Actieplan



Praktijkcase: Joep start na uitkering
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Joep heeft jaren gewerkt als technisch tekenaar

Na een ziekte en herstel bleek het werk te zwaar

Zijn dienstverband werd beëindigd

Hij is een boekhoudbureau gestart voor verenigingen

Joep werkt nu voor 5 verenigingen en hoopt dat snel uit te breiden

Maar hij vergeet zijn eigen boekhouding goed te regelen



Details Joep
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• Joep is getrouwd, maar de kinderen zijn het huis al uit

• Hij werkt veelal vanuit huis

• Globaal beeld van hoe het bedrijf er financieel voorstaat

• Privé geldzaken zijn ook niet op helemaal op orde; enkele betalingsachterstanden

• Administratie is niet helemaal op orde

• Joep heeft nog geen algemene voorwaarden opgesteld

• Joep is niet verzekerd voor bedrijfsrisico’s, maar hij denkt geen grote risico’s te lopen

• Joep heeft niets geregeld voor ziekte of arbeidsongeschiktheid

• Zonder inkomsten is er direct een financieel probleem

• Joep zet geen geld opzij gezet voor BTW, belastingen en zvw premie

• Joep heeft nu nog niets geregeld voor pensioen

• URL geldplan Joep: https://www.startpuntgeldzaken.nl/partner/alle-geldplannen/geldplan-

zzp/?mpwui=db286718-af1c-4e3b-a06f-f65a8f58dae4&pane=0

https://www.startpuntgeldzaken.nl/partner/alle-geldplannen/geldplan-zzp/?mpwui=db286718-af1c-4e3b-a06f-f65a8f58dae4&pane=0
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Reacties op Geldplan ZZP

Binnenlands Bestuur 21/11/2019 

met reacties van Jacqueline 

Zuidweg en Nadja Jungman

Spontane dankbetuiging van 

ondernemer die geholpen is met 

het Geldplan ZZP

Geldplan ZZP is inmiddels (één 

week na lancering) 1026 keer 

gebruikt.



Landelijke uitrol
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Het geldplan is voor alle gemeenten beschikbaar:

gemeenten niet aangesloten bij Startpunt Geldzaken: startpuntgeldzaken.nl/nibud/zzp

gemeenten wel aangesloten bij Startpunt Geldzaken: startpuntgeldzaken.nl/uwgemeentenaam

Plaats de link naar het Geldplan ZZP op gemeentesite en die van ketenpartners

Banner beschikbaar om bij eigen tekst te plaatsen

Informeer ZZP’ers op vindplaatsen: Seats2Meet, Broodfondsen, lokale netwerken etc.

Poster zonder eigen logo en link naar Nibud Geldplan ZZP

Poster met logo en link naar eigen geldplannen voor aangesloten gemeenten

Geïnteresseerd? 

 Kijk op de Nibud site: www.nibud.nl/beroepsmatig/startpunt-geldzaken-voor-uw-inwoners/

 Meld u aan voor Praktijkdag ZZP op 20 januari 2020 in Rotterdam

http://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/zzp
http://www.startpuntgeldzaken.nl/uwgemeentenaam
http://www.nibud.nl/beroepsmatig/startpunt-geldzaken-voor-uw-inwoners/


Vragen?
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Praktijkcase 2: Tamara: jongere starter
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• Ik begin nu goed voorbereid als zzp’er

• Tot op heden als wijkverpleegkundige in loondienst

• Weinig ervaring met marketing en netwerken

• Maar wel een goed ondernemingsplan

https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/alle-geldplannen/geldplan-zzp/?mpwui=5a8e5b3e-d10d-40c5-

b1b9-7f6e8948c903&pane=0

https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/alle-geldplannen/geldplan-zzp/?mpwui=5a8e5b3e-d10d-40c5-b1b9-7f6e8948c903&pane=0


Details Tamara

• Voorbereidingsfase

• Aantal opdrachtgevers onbekend

• Redelijk in marketing en niet goed in netwerken

• Ondernemingsplan aanwezig

• Alleenstaand en geen kinderen

• Aparte bankrekening voor de onderneming

• Geldzaken goed op orde

• Redelijk rondkomen elke maand

• Geen betalingsachterstanden

• Een arbeidsongeschiktheidsverzekering

• 3 tot 6 maanden rondkomen zonder inkomsten
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Praktijkcase 3: Jeffrey lopend bedrijf
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Jeffrey heeft nu al een aantal jaren een internetbedrijf

Hij ontwerpt en realiseert websites voor het MKB.

Inmiddels heeft hij een flink aantal opdrachtgevers.

Nu wil hij ook de zaken op langere termijn goed regelen.

Zeker nu hij binnenkort vader wordt.

Ik wil mijn rekeningen op tijd kunnen betalen, ook als mijn inkomen wisselt.

https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/alle-geldplannen/geldplan-zzp/?mpwui=bae4dd25-6bce-4c57-

9e26-efbe3d4243da&pane=0

https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/alle-geldplannen/geldplan-zzp/?mpwui=bae4dd25-6bce-4c57-9e26-efbe3d4243da&pane=0


Details Jeffrey

• Alles heel positief invullen, maar:

• Geen arbeidsongeschiktheidsverzekering

• Geen voorzieningen voor pensioen

• Niet verzekerd voor bedrijfsrisico
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