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Achtergrondinformatie heroriëntatie van de zelfstandig ondernemer in de arbeidsmarktregio’s 
en de faciliterende aanpak van het Ministerie van SZW in nov en dec van dit jaar 
 
Inleiding 
 
Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. Het kabinet wil zelfstandig 
ondernemers graag waar nodig ondersteunen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, 
hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst.  
 
De Tozo 2 doelgroep is ongeveer 100.000 mensen en de verwachting is dat dit niet veel minder 
gaat worden met Tozo 3. Niet iedereen van deze doelgroep zal een hulpvraag voor heroriëntatie bij 
de gemeente neerleggen, maar omdat ook zelfstandigen die geen gebruik van Tozo (kunnen) 
maken wél die hulpvraag neer mogen leggen gaan we toch maar uit van 100.000 mensen. Deze 
groep kan naar verwachting niet alleen terecht bij de zelfstandigenloketten die normaal het Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen uitvoeren.  
 
De bulk aan zelfstandigen met een hulpvraag voor heroriëntatie zal geholpen moeten worden 
vanuit het reguliere en te ontwikkelen aanbod op het niveau van de arbeidsmarktregio.  
 
Er staat nu vaak een schot tussen de dienstverlening aan zelfstandigen en aan die van 
werkzoekenden/werkenden. Er is dus nog weinig expertise binnen de partijen die normaal vanuit 
de centrumgemeenten aanbod ontwikkelen.  Om dat te faciliteren werk ik in opdracht van het 
ministerie aan: 
 
Inventarisatie van het aanbod 
 
Overzicht  
Per arbeidsmarktregio wordt het aanbod voor zelfstandig ondernemers geïnventariseerd, dat 
verwerkt wordt in een overzicht / gids. Het gaat om de volgende voorzieningen: 
• Het bestaande en evt. voorgenomen te ontwikkelen aanbod van (zelfstandigen)organisaties 
voor gevestigde ondernemers en hoe dit mogelijk voor de gehele regio beschikbaar kan worden 
gemaakt mocht dit nog niet zo zijn. 
• De werkzoekendendienstverlening in de regio (zowel regulier als crisisdienstverlening) en 
hoe deze toegankelijk en toepasbaar kan worden gemaakt voor zelfstandig ondernemers die zich 
oriënteren op ander of aanvullend werk (al dan niet in loondienst). 
• Mogelijk nieuw te ontwikkelen of in te kopen aanbod voor zelfstandig ondernemers.  
 
Gesprek in de arbeidsmarktregio 
Dit overzicht wordt (online) aangeboden en doorgesproken met de manager(s) van de 
zelfstandigenloketten en de coördinator/ projectleider van de arbeidsmarktregio. Hierbij wordt ook 
een vertegenwoordiger vanuit een van de zelfstandigenorganisaties betrokken. Doelstelling 
hiervan is om feedback op het product /overzicht te vragen en om deze partijen met elkaar te 
verbinden en te activeren om aan de slag te gaan met het bieden van een aanbod voor de 
zelfstandige die hulp vraagt bij de heroriëntatie op zijn bedrijf en verdienmodel.  Alles wordt terug 
gekoppeld naar het ministerie (behoeften, plussen en minnen vanuit de regio).  
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Financiën 
 
Cruciaal hierin is natuurlijk de bekostiging en hoe deze wordt ingeregeld (waar komt het geld 
terecht?). Dit jaar komt er nog geld beschikbaar:  
• Aan het gemeentefonds zal extra geld worden toegevoegd om de re-integratie van mensen 
in de bijstand te intensiveren. Vanuit dit budget kan ook de ondersteuning van de zelfstandig 
ondernemer in de Tozo of het Bbz worden bekostigd.  
• Verder komt er een decentrale uitkering voor de voorbereiding van de integrale 
crisisaanpak en de van werk(loosheid)-naar-werk-dienstverlening in de arbeidsmarktregio. Het 
doel van deze decentrale uitkering wordt onder meer om de bestaande en de te ontwikkelen 
dienstverlening zo aan te vullen en in te richten dat ook de zelfstandig ondernemers bekend raken 
met - en gebruik kunnen maken van - deze dienstverlening. Een beoogde uitstroom naar werk als 
zelfstandige mag de toegang niet beperken. Bovendien moet er ook een aanbod ontwikkeld of 
ingekocht worden om de zelfstandige te ondersteunen bij heroriëntatie. Daarbij kan onder meer 
gedacht worden aan het aanbod dat een aantal zelfstandigenloketten al aan het ontwikkelen is. 
 
Hiernaast komt er voor 2021 nog budget voor aanvullend maatwerk vanuit de 
zelfstandigenloketten. Geschat wordt dat hiermee zo’n 10.000 zelfstandigen (dus zo’n 10% van de 
mensen met een hulpvraag) geholpen kunnen worden die echt niet vanuit het reguliere en te 
ontwikkelen aanbod geholpen kunnen worden. 
 
De definitieve besluitvorming en uitwerking volgen nog.  
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