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Financiële ondersteuning voor (startende) ondernemers
Zit u in de bijstand en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of heeft u een 
onderneming en verdient u niet genoeg om rond te komen of moet u investe-
ren en kunt u het geld hiervoor niet rond krijgen? In deze folder staat wat de 
gemeente voor u kan doen. 

Wie kunnen we helpen?
1. startende ondernemers met een uitkering;
2. ondernemers die tijdelijk niet rond kunnen komen;
3. personen geboren vóór 1960 met een bedrijf dat onvoldoende 
 inkomsten oplevert;
4. ondernemers die hun bedrijf moeten beëindigen

1. startende ondernemers 
Zit u in de bijstand en wilt u een eigen onderneming starten? Wij kunnen u 
helpen als uw bedrijf na verloop van tijd levensvatbaar is en u voldoende 
inkomsten uit uw bedrijf kunt halen om van te leven, te investeren en de 
kosten van te kunnen betalen. 
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1.1 voorbereidingsperiode
Het kan zijn dat u een onderneming wilt opzetten maar u bent er nog niet 
helemaal klaar voor. In dat geval kunnen wij u maximaal een jaar de tijd 
geven. U kunt zich voorbereiden op het zelfstandig ondernemerschap. 
In die periode doet u bijvoorbeeld een marktonderzoek of u volgt een 
cursus. U krijgt begeleiding van één van onze werkcoaches en/of van een 
bureau dat hierin is gespecialiseerd. U stelt in deze periode een onderne-
mingsplan (zie folder ondernemingsplan) op. 
In de voorbereidingsperiode blijft u bijstand ontvangen maar vervalt uw 
arbeidsplicht. U bent wel verplicht om u in deze periode te laten begeleiden 
door de werkcoach, accountmanager Bbz en/of een bureau dat gespeciali-
seerd is in het begeleiden van zelfstandigen. 
De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een voorbereidings-
periode. We beoordelen of u ondernemerscapaciteiten heeft en of uw idee 
haalbaar is. 
Voor de kosten die u moet maken in de voorbereidingsperiode kunt u moge-
lijk een renteloze lening krijgen van de gemeente. Zodra uw bedrijf van start 
gaat moet u wel rente over dit bedrag betalen. De geldlening bedraagt maxi-
maal € 2.500*. Dit bedrag is onderdeel van het bedrijfskapitaal voor starters 
(zie 1.2) zodra u het bedrijf start. Daarnaast vergoeden we maximaal € 2.000* 
voor begeleiding, studie etc. 
Aan het eind van de voorbereidingsperiode heeft u het ondernemingsplan 
klaar. Op basis van dit plan beoordeelt de gemeente of u verder kan als 
startende zelfstandige. Is dit niet zo dan blijft u in de bijstand en moet u weer 
aan de arbeidsverplichtingen voldoen.

1.2 startende ondernemers
Voordat u start met uw bedrijf doet de gemeente een uitgebreid onderzoek 
naar uw ondernemerskwaliteiten én naar de levensvatbaarheid van uw 
bedrijf. Wij onderzoeken of uw onderneming op termijn voldoende kan ople-
veren om van te leven, de bedrijfskosten van te betalen en van te investeren. 
Natuurlijk moet uw onderneming wel aan de wettelijke vereisten voldoen en 
moet u minimaal 1.225 uren per jaar in uw bedrijf werkzaam zijn. 
Als u ondernemerskwaliteiten heeft en uw bedrijfsidee is haalbaar kan de 
gemeente u helpen met bedrijfskapitaal en/of een uitkering voor levenson-
derhoud. Als u bij een bank of bij familie terecht kunt gaat dit voor. 
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Voor bedrijfskapitaal kunt u maximaal € 37.398* lenen tegen een rente van 
8%*. Daarnaast kunt u nog maximaal 36 maanden een uitkering voor levens-
onderhoud ontvangen. Hierop worden de inkomsten gekort en het wordt 
eerst verstrekt als renteloze geldlening. Na afloop van een boekjaar stellen 
we op basis van uw boekhoudverslag een uitkering definitief vast. Heeft u 
teveel gehad vorderen we terug en heeft u te weinig gehad dan betalen we 
u het tekort aan uitkering alsnog.

2. ondernemers die tijdelijk niet rond kunnen komen
Heeft u al een tijdje een eigen onderneming? En kunt u tijdelijk niet zo goed 
rond komen? Dan kan de gemeente u misschien helpen. Wij kunnen uw in-
komen tijdelijk aanvullen tot bijstandsniveau. Dit kan maximaal 12 maanden. 
Als het probleem ligt bij een externe omstandigheid kunnen we de aanvul-
ling soms maximaal met nog 2 x 12 maanden verlengen. 
Dit doen we als renteloze geldlening. Na afloop van een boekjaar kijken we 
welk deel van deze lening eventueel kwijtgescholden kan worden. We kijken 
dan naar de inkomsten die u heeft gehad en hiervoor hebben we uw boek-
houdverslag nodig. Is uw totaal inkomen hoger dan de bijstandsnorm dan 
vorderen we de geldlening terug (voor het meerdere boven de norm). 
Als het voorbestaan van uw bedrijf gevaar loopt kan de gemeente u helpen 
aan bedrijfskapitaal. Maximaal is dit € 203.135*. Dit verstrekt de gemeente als 
geldlening tegen een rente van 8%*. Deze lening moet u in maximaal 10 jaar 
terug betalen. 
Uw onderneming moet wel levensvatbaar zijn na de bijstandsverlening én 
u moet wel minimaal 1.225 uren per jaar in uw onderneming werken om 
hiervoor in aanmerking te komen. Als u hulp kunt krijgen van een bank of 
van familie gaat dat voor. 

3. geboren vóór 1 januari 1960 met een bedrijf dat onvoldoende 
 inkomsten oplevert

Bent u geboren vóór 1 januari 1960 en levert uw bedrijf minder op dan de 
bijstandsnorm? Dan kunt u van de gemeente een aanvulling krijgen tot uw 
Aow-leeftijd. Ook kunt u een bedrag krijgen voor bedrijfskapitaal als dat 
nodig is om uw bedrijf voort te zetten.
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Wat zijn de voorwaarden?
	• uw inkomen is lager dan de bijstandsnorm;
	• u heeft al minstens 10 jaar een onderneming gehad waarin u meer dan 1225 

 uren per jaar werkte;
	• uw bruto inkomen uit uw onderneming is per jaar gemiddeld tenminste 

 € 8.068*.
Soms kunt u ook nog een bedrag aan bedrijfskapitaal krijgen als dit nodig is 
om te investeren in het bedrijf om de vereiste inkomsten te blijven houden. 
Maximaal is dit € 10.157*. Als uw vermogen lager is dan € 136.848* hoeft u 
het bedrag aan bedrijfskapitaal niet terug te betalen. 

4. ondernemers die hun bedrijf moeten beëindigen
Moet u het bedrijf beëindigen omdat het onvoldoende oplevert? Soms 
kunnen we uw inkomsten maximaal 12 maanden aanvullen tot de bijstand-
snorm. Dit kan als u al een tijd ondernemer bent en u per jaar minimaal 1.225 
uren in uw onderneming heeft gewerkt. U moet stoppen omdat uw bedrijf 
niet meer levensvatbaar is. U kunt uw bedrijf niet direct beëindigen omdat u 
bijvoorbeeld nog leveringsafspraken heeft, moet oogsten of voorraden moet 
verkopen. Mogelijk heeft u na beëindiging van het bedrijf recht op IOAZ. Let 
op: IOAZ moet u bij de gemeente aanvragen voordat u het bedrijf beëindigd. 
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Als u na bedrijfsbeëindiging aanvraagt heeft u geen recht. 
U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende 
opbrengt om van te leven. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
	• U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
	• U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als  

 zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst. 
	•  U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is 

gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf 
moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 
525 uur. 

	• De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest 
     dan  € 25.909*. Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten  
 gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee.  
 Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf en daarvoor een  
 meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw  
 partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
	• Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 26.760*. 
	• De gemeente zal dit onderzoeken.

Waar kunt u aanvragen
Voor het aanvragen van bovengenoemde financiële ondersteuningen kunt u 
contact opnemen met de afdeling Inkomen en Voorzieningen van BWRI van 
de gemeente Midden-Groningen. Voor het onderdeel voorbereidende zelf-
standigen kunt u contact opnemen met de afdeling re-integratie van BWRI 
van de gemeente Midden-Groningen. 
Contactgegevens: 
BWRI Postbus 50, 9610 AB Sappemeer
0598-37 37 00
info@bwri.nl

*normen 2020

Deze folder is met veel zorg gemaakt. U kunt hieraan geen rechten ontlenen 
omdat de folder informatief is bedoeld. Om het leesbaar te houden is de folder 
beperkt tot hoofdlijnen. 
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