
Aanbod ondersteuning (zelfstandig) ondernemers. 

Door corona zitten veel ondernemers en bedrijven financieel in zwaar weer. Er is een groot aanbod 
aan instrumenten ontwikkeld waar ondernemers gebruik van kunnen maken. In dit overzicht vindt u 
interessante instrumenten voor ondersteuning. Wanneer u de naam van een instrument aanklikt, 
wordt u doorgeleid naar de website.  

1. Landelijk aanbod van publieke partijen  

MKB Diagnosetool 

Deze tool  geeft ondernemers inzicht in de prestaties van hun bedrijf en helpt bij het maken van de 
juiste keuze: vernieuwen, groeien, versnellen en uitbreiden, hervormen of stoppen. Ook vindt de 
ondernemer op deze website goede praktijkvoorbeelden, tips en mogelijkheden voor coaching en 
training. Handig is dat de ondernemer inzicht krijgt in de toepassing van overheidsmaatregelen die 
voor hem relevant zijn.. 

KvK Zwaar weer routewijzer  

Dit instrument van de Kamer van Koophandel is er voor de ondernemer die direct wil ontdekken 
hoe het ervoor staat met zijn bedrijf. De ondernemer analyseert vier belangrijke bedrijfsaspecten en 
kan hiermee vervolgstappen bepalen. Wie behoefte heeft aan een persoonlijk advies en een 
stappenplan, kan contact opnemen met het KvK Adviesteam zwaar weer op telefoonnummer 0800 
21 17. Is er verdere hulp nodig, dan verwijst het adviesteam u door.  

Qredits: Toekomstgericht ondernemen  

Dit online trainingsprogramma helpt zelfstandigen bij het hervormen of vernieuwen van hun 
onderneming. Zij maken een nieuw businessmodel en gaan daarmee ook aan de slag. De training 
wordt in een kleine groep gevolgd. Daarnaast is er individuele coaching mogelijk. Gemeenten en 
arbeidsmarktregio’s kunnen de training Toekomstgericht ondernemen inkopen tegen kostprijs. 

Ondernemersklankbord  

De ondernemer wordt een half jaar lang begeleid door een andere ondernemer. Het traject is 
mogelijk in elke fase van het bedrijf en kan onder meer gericht zijn op het voorkomen van een 
faillissement. Deze ondersteuning is tijdelijk gratis vanwege de coronacrisis.  

NL leert door  

NL leert door is een onderdeel van de steunpakketten van de overheid, waarvan onder meer 
zelfstandigen kosteloos gebruik kunnen maken. De ondernemer kan een ontwikkeladvies krijgen bij 
een loopbaanadviseur. Ook is het mogelijk om online scholing te volgen.  

Praktijkleren  

Het gaat hierbij om het leren in de praktijk tijdens het werk, eventueel gecombineerd met een 
theoretisch deel. Dit praktijkleren wordt aangeboden vanuit het mbo. Deze mogelijkheid voor 
scholing staat ook open voor ondernemers met een Tozo- of Bbz-uitkering.  

 

 



 

 

2. Landelijk en regionaal aanbod van andere partijen  

Dienstverlening door zelfstandigenorganisaties  

De organisaties voor zelfstandig ondernemers bieden hun leden een breed scala aan diensten aan, 
zoals een helpdesk, juridische dienstverlening, trainingen en webinars. Daarbij is nu veel aandacht 
voor de gevolgen van de coronacrisis. Niet aangesloten ondernemers kunnen soms ook 
gebruikmaken van delen van de dienstverlening. Meer weten? Kijk dan op de websites van CNV 
Zelfstandigen, FNV Zelfstandigen, ONL voor Ondernemers, Platform Zelfstandige Ondernemers, 
Vereniging van Zelfstandigen Zonder Personeel, ZZP Nederland en ZZP Netwerk Nederland.  

Good Company score  

De Good Company score is een online gezondheidstest voor kleine ondernemingen. Tien 
bouwstenen worden beoordeeld en dat resulteert in een gericht advies. Er zijn drie opties: 
doorgaan, behoud van onderneming maar wel aan de slag met het aspect dat onvoldoende scoort 
of bedrijfsbeëindiging en heroriëntatie in de loopbaan. Het instrument wordt aangeboden door 
Stichting 155, het nationaal hulploket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het 
Midden- en Kleinbedrijf.  

Andere gratis online hulpmiddelen zijn een geldnoodscan, een financieringswijzer en een 
overnamewijzer. De ondernemer kan ook webinars volgen en coaching in de vorm van 
ontwikkeladviezen krijgen. Deze zijn gericht op onder meer marktontwikkeling, de inzet van de 
competenties van de ondernemer, het op orde krijgen van het huishoudboekje en de aanpak van 
mentale problemen. Meer informatie is te vinden op de websites van het Instituut voor het Midden- 
en Kleinbedrijf en Stichting 155.  

MKBDoorgaan.nl  

Deze landelijke stichting richt zich op ondernemers die een op zich levensvatbaar bedrijf hebben, 
maar ondersteuning nodig hebben om het bedrijf gezond te houden. De ondernemer kan hier voor 
een gratis gesprek terecht. MKBDoorgaan.nl heeft een groot netwerk van gespecialiseerde partijen, 
waarnaar vervolgens kan worden doorverwezen. 

Brabant leert 

Tijd voor een nieuwe toekomst? Momenteel werkt bijna iedereen thuis. Dat brengt uitdagingen met 
zich mee, maar schept ook kansen. Juist nu wordt het duidelijk dat werk en de arbeidsmarkt 
veranderen. Dat betekent dat ook het tijd is om stil te staan  de eigen ontwikkeling. Brabant Leert 
biedt alle Brabanders toegang tot meer informatie en een groot aanbod van onlinecursussen. 
 

Business Bootcamp 

Drie lokale ondernemers uit de gemeente Altena willen  ondernemers uit de regio in deze tijd helpen 
om faillissement te voorkomen.  Zij willen getroffen Covid ondernemers vrijblijvend helpen met hun 
expertise en meer dan 40 jaar ervaring. Een creatieve denktank, die kan schakelen en kansen en 
oplossingen ziet, met een breed netwerk. 
Contactpersoon: Sven van Ingen. Mail voor meer informatie naar contact@motivatedbysven.nl. 



 

3. Lokaal aanbod van de gemeente 

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (Tozo) 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt extra ondersteuning aan 
ondernemers die financieel worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. 

 Tot en met 30 juni 2021 kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen ter hoogte van 
het sociaal minimum (bijstandsnorm); 

 Tot en met 30 juni 2021 kunt u  een lening bedrijfskapitaal aanvragen tot een maximum van 
€ 10.157,- (tenzij u dit maximale bedrag al geleend heeft onder Tozo 1, 2 en/of Tozo 3). 

Woont u in de gemeente Altena en verkeert u als ondernemer in zwaar weer, maar is dit niet het 
gevolg van het coronavirus? Kijk dan bij Aanvullende uitkering voor zelfstandigen aanvragen of u in 
aanmerking komt voor een sociale regeling. 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk) 
Heeft u door de coronacrisis minder inkomen dan voorheen? Kunt u hierdoor uw woonlasten niet 
meer betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een TONK-uitkering. 

In aanvulling op de Tozo is nu ook de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
beschikbaar. Deze regeling is erop gericht om te voorkomen dat huishoudens door omstandigheden 
in ernstige financiële problemen komen.  

Daarnaast bieden we ook hulp bij: 

 De zorg voor u en uw gezin; 
 Bij de bekostiging van schoolspullen, kinderkleding of lidmaatschappen van verenigingen 

voor uw kinderen (tussen de 4 en 18 jaar); 
 Bij het in kaart brengen en aanpakken van uw (privé) geldproblemen; 
 Bij het voorzien in de eerste levensbehoefte. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar  Ons@Altena.nl. of bellen naar 0183-516060. 

Aanvullende ondersteuning 

Mocht bovenstaand aanbod voor u niet voldoende zijn, dan kijken we graag samen met u in een 
persoonlijk gesprek op welke manier we u dan kunnen ondersteunen. Hiervoor zetten wij 
instrumenten in vanuit het IMK en OverRood. Stuur een mail naar zzp@gemeentealtena.nl voor het 
aanvragen van uw gesprek.  

 


