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1. Vertel uw plannen
aan uw werkcoach
Weet u niet wie uw werkcoach is?
Mail dan uw naam, geboortedatum
en uw plannen naar info@bwri.nl.

2. Schrijf uw plan op papier
Dit hoeft nog niet heel uitgebreid, maar we
willen in ieder geval het volgende weten: 
Wat wilt u gaan doen? Hoe gaat u dit doen? 
Waarom bent u geschikt om dit te doen? 
Vervolgens heeft u een gesprek met uw eigen 
werkcoach en de werkcoach Zelfstandigen over 
uw plan. Het is belangrijk dat u zich goed heeft 
voorbereid op dit gesprek en uw plan goed kunt 
uitleggen. BWRI beslist op basis van dit gesprek en 
uw plan of u door mag naar stap 3.

3. U zit nu in de ‘Voorbereidingsperiode’
In deze periode gaat u een echt ondernemingsplan 
schrijven en alle zaken regelen die nog nodig zijn 
om te kunnen starten als ondernemer. U wordt 
in deze periode begeleid door de werkcoach 
Zelfstandigen en andere deskundigen. 
U bent verplicht mee te werken en 
u maximaal in te zetten tijdens 
deze periode. Dit houdt in 
dat u afspraken na komt 
en gebruik maakt van de 
adviezen die u krijgt.

4. Financiering
Bij deze stap doet u een aanvraag 
voor een uitkering en eventueel 
bedrijfskrediet op grond van de 
Bbz. Het bedrijfskrediet is een 
bedrag dat u kunt lenen om uw 
bedrijf te starten (met een rente 
van 8%). De Bbz-uitkering is 
hetzelfde als uw huidige uitkering, 
maar is in eerste instantie ook een 
lening (zonder rente).

Denkt u er wel eens aan om als 
zelfstandige aan de slag te gaan?

Wij kunnen u hiermee 
helpen! Om als zelfstandige 
te kunnen beginnen moet 
u wel eerst een aantal 
stappen doorlopen. U moet 
bij stap 1 beginnen. Na elke 
stap wordt door iemand 
van BWRI beoordeeld of u 
door kunt naar de volgende 
stap. In totaal zijn er 4 
stappen. U kunt geen stap 
overslaan. Pas na schriftelijke 
toestemming van BWRI 
kunt u zich inschrijven bij 
de Kamer van Koophandel. 
Schrijft u zich zonder 
toestemming in? Dan 
heeft dit gevolgen voor uw 
uitkering. Begin dus niet 
zomaar als zelfstandige.
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Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
esther.zuidema@bwri.nl

Wilt u op de hoogte blijven? 
Dan kunt u ons volgen op social media.
BWRI staat op facebook en LinkedIn.

Hoewel deze nieuwsbrief met veel zorg 
gemaakt is, kunt u aan de inhoud ervan 
geen rechten ontlenen.
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Heb je een laag inkomen en kun je de reis- 
en/of studiekosten voor je opleiding of de 
opleiding voor jouw kind niet betalen? Dan kan 
het Studiefonds misschien helpen. Je kunt nu 
je aanvraag indienen voor het schooljaar ‘22/’23.

Bekijk voor een toelichting ook
het � lmpje op de website: 
www.provinciegroningen.nl/subsidies/
wonen-en-welzijn/studiefonds-2022/2023

Kies een club!

Meer geld
in de knip 
houden?

Studiefonds
2022/2023

Geen geld voor de voetbalclub, 
muziekles, dansles, kickboksen, 
turnen of judo? Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur betaalt de 
contributie of het lesgeld.
Wil je weten of het Jeugdfonds 
kan helpen? 

Doe de check op
www.kieseenclub.nl

Handige besparingstips zijn 
te vinden op de website 
kleinebesparingen.nl. Je vindt 
er tips om te besparen op de 
boodschappen, het huishouden, 
energie, verzekeringen en bij 
belastingen/toeslagen.

Geen geld voor de voetbalclub, 
muziekles, dansles, kickboksen, 
turnen of judo? Het Jeugdfonds

Wil je weten of het Jeugdfonds 

HEB JIJ GEEN COMPUTER
OF INTERNET?

Dan kun je in de bibliotheek in het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand ook gebruik maken van de computers. Het Huis van Cultuur en Bestuur zit aan de Gorecht-Oost 157 in Hoogezand. 


