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RICHTLIJN NR. V006 BELEID STARTENDE ZELFSTANDIGEN  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

Gelet op artikel 2 derde lid en artikel 29 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004) 

 

Besluit  

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. V006  Beleid startende zelfstandigen 

 

Artikel I 

Richtlijn nr. V006 wordt als volgt ingevuld: 

 

1.  Voornemen tot starten:  

Wanneer een belanghebbende kenbaar maakt dat hij interesse heeft voor het zelfstandig ondernemerschap 

wordt beoordeeld of dit het meest wenselijk te achten traject is. De belanghebbende wordt gevraagd naar 

zijn plannen omtrent het zelfstandig ondernemerschap. 

 

2.  Voorselectie:  

Door de klantbegeleider Bbz wordt vervolgens beoordeeld of er een onderzoek naar 

ondernemersvaardigheden kan plaatsvinden.  

 

De klantbegeleider Zelfstandigen beoordeelt eerst of een onderzoek naar de ondernemersvaardigheden van 

de belanghebbende überhaupt plaats hoort te vinden. Hierbij wordt gekeken naar de volgende punten:  

-  het bedrijfsidee is zodanig concreet dat met de voorbereiding van de realisering van dat idee  

 daadwerkelijk kan worden aangevangen;  

-  de belanghebbende hoort tot de doelgroep en de echtgenote/partner heeft geen bezwaar tegen het  

 zelfstandig ondernemerschap;  

-  het traject naar het zelfstandig ondernemerschap is de snelste en de goedkoopste weg naar duurzame  

 uitstroom. Ook de partner van de belanghebbende heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt;  

-  de belanghebbende heeft de cognitieve vaardigheden, die noodzakelijk zijn om op termijn zelfstandig  

 ondernemer te worden (onder andere goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  

 (in beginsel NT3), geen alcohol-/drugs/gokprobleem, e.d.);  

-  de belanghebbende verkeert niet in een problematische schuldsituatie en vertoont een correct  

 betalingsgedrag naar schuldeisers (Woningbouwvereniging, gas/water/licht, CJIB, e.d.);  
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-  de belanghebbende doorloopt (nog) niet een traject of scholing gericht op arbeid in loondienst, welke de  

 deelname aan een voorbereidingstraject doorkruist.  

 

Bij deze beoordeling spelen de volgende factoren een rol: 

1.  de individuele omstandigheden van de belanghebbende; 

2.  de eisen die aan de ondernemer worden gesteld; 

3.  de bedrijfseconomische aspecten (o.a. de marktsituatie; wettelijke vestigingseisen); en  

4.  de financiële inspanningen in relatie tot het resultaat, m.n. de hoogte van noodzakelijke investeringen  

 die tot het doel moeten leiden.  

 

De klantbegeleider Zelfstandigen neemt een besluit over het toelaten tot de oriëntatiefase met 

hieraan gekoppeld het standpunt over een ontheffing van arbeidsverplichtingen (en het eventueel gevraagde 

voorbereidingskrediet). Als de belanghebbende wordt toegelaten tot het voorbereidingstraject zelfstandigen 

dan wordt de begeleiding voortgezet door de klantbegeleider Zelfstandigen.  

 

3.  Selectie:  

Van de belanghebbende wordt vervolgens een zogeheten entreetoets/intake afgenomen, waarmee de 

voorbereidingsperiode een aanvang neemt. De entreetoets wordt gemaakt door één van de 

begeleidingsorganisaties waarmee een contract is afgesloten. Deze begeleidingsorganisatie beoordeelt o.a.:  

-  de motivatie en ambities van de belanghebbende; 

-  de vakbekwaamheid van de belanghebbende dan wel de verwachting dat hij die bekwaamheid na het  

 begeleidings- en opleidingstraject van maximaal één jaar bezit.  

 

Indien uit het onderzoek een positief MDI-profiel komt, start voor de belanghebbende officieel het 

zelfstandigentraject. De belanghebbende ontvangt een besluit omtrent de rechten en plichten van de 

oriënteringsfase en hieraan gekoppeld een besluit over een ontheffing van de arbeidsvoorwaarden. De 

uitstroom naar zelfstandigheid en de uitgaven van de hiermee samenhangende kosten komen voor 

verantwoordelijkheid van de klantbegeleider zelfstandigen, aan wie de belanghebbende is overgedragen. De 

klantbegeleider inkomen blijft in deze periode verantwoordelijk voor de uitkering voor het levensonderhoud.  

 

4.  Voorbereidingsperiode:  

Het zelfstandigentraject (voorbereidingsperiode) duurt maximaal 1 jaar en omvat verschillende fasen: 

-  Oriëntatiefase: de belanghebbende wordt bewust gemaakt van de consequenties voor het eigen leven  

 bij een keuze voor het zelfstandig ondernemerschap. 

-  Ontwikkelfase: gericht op het zoeken naar een passend eigen ondernemersconcept. Er kan gebruik  

 gemaakt worden van branche-informatie van het IMK en Kamer van Koophandel. De combinatie van  

 persoonlijke mogelijkheden en marktoriëntatie concretiseren de keuze van de branche.  

-  Planvormingfase: de ondernemer in spé kan aan de slag om het ondernemersconcept te vervatten in  

 een ondernemersplan. 

-  Beslissingsfase: gaat de ondernemer wel of niet starten. Een goed ondernemingsplan, vestigingspunt  
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 en personeelsaanbod zijn ondermeer wegingsfactoren.  

 

Deze deelfasen komen in de voorbereidingsperiode aan bod. In de loop van de opeenvolgende deelfasen 

wordt duidelijker of er slagingskansen zijn. Een beslissingsmoment is ingebouwd voor elke overgang naar de 

volgende fase. Tijdens het traject wordt de belanghebbende (eventueel verplicht) begeleid door een daartoe 

geëigende externe deskundige of organisatie en de klantbegeleider zelfstandigen. 

De beschikbaarstelling geschiedt middels een besluit van de klantbegeleider zelfstandigen. 

Begeleidingskosten worden gefinancierd uit het Participatiefonds. 

 

5.  Werkzaamheden tijdens voorbereidingsperiode:  

Wordt na de selectie positief besloten dan vangt de voorbereidingsperiode aan. 

 

Tijdens de voorbereidingsperiode is de belanghebbende verplicht (art. 2 derde lid Bbz 2004):  

a.  mee te werken aan begeleiding door een door het college aangewezen derde. Indien de  

 belanghebbende niet meewerkt dan volgt een passende maatregel; 

b.  vooraf toestemming te vragen bij de klantbegeleider voor het verrichten van werkzaamheden als  

 zelfstandige op bescheiden schaal. Indien er werkzaamheden van meer dan bescheiden omvang  

 worden verricht, zijn de bepalingen van het Bbz 2004 toepasselijk en eindigt de voorbereidingsperiode. 

Deze opsomming van verplichtingen is niet limitatief en kan nog aangevuld worden met op het concrete 

geval gespecificeerde verplichtingen. 

 

Voorts is de belanghebbende ontheven van de volgende arbeidsverplichtingen (art. 9 WWB):  

a.  proberen arbeid in dienstbetrekking te vinden;  

b.  aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid in dienstbetrekking;  

c.  ervoor zorgen dat belanghebbende geregistreerd staat als werkzoekende bij het UWV.  

 

De voorbereidingsperiode bedraagt maximaal 12 maanden. Wegens onvoorziene omstandigheden kan de 

klantbegeleider Zelfstandigen in overleg met de begeleidende instantie de voorbereidingsperiode tijdelijk 

opschorten. Het moet gaan om omstandigheden op grond waarvan het traject enige tijd redelijkerwijs niet 

voortgezet kan worden.  

 

In de voorbereidingsperiode kan bijstand worden verleend ter voorziening in de met de voorbereiding 

samenhangende kosten (art. 29 eerste lid Bbz 2004). Die bijstand wordt alleen verstrekt als zij noodzakelijk 

is en als dit door de begeleidende instantie wordt onderschreven. De wetgever heeft gemeend per 1 januari 

2010 de omvang van het voorbereidingskrediet niet langer aan een wettelijk maximumbedrag te binden 

omdat de gemeente belang heeft bij een doelmatige besteding van het participatiebudget, waaruit deze 

kosten voortaan worden gefinancierd.  

Ingevolge artikel 29, tweede lid, van het Bbz 2004 heeft deze bijstand voorlopig de vorm van een renteloze 

geldlening, die ingevolge artikel 29, derde lid, van het Bbz 2004 in aansluiting op de voorbereidingsperiode 

wordt omgezet:  
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a.  in een bedrag om niet indien de belanghebbende geen bedrijf of beroep als zelfstandige begint, dan wel  

b.  in een rentedragende geldlening indien de belanghebbende wel een bedrijf of beroep als zelfstandige  

 begint. Een ogenblik geduld, bezig met zoeken.. 

 

Artikel II 

De invulling van deze gewijzigde richtlijn treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan in 

het Gemeenteblad. 

Met ingang van deze datum wordt de eerder op 27 april 2004 vastgestelde richtlijn ingetrokken. 

 

Besloten in de vergadering van 18 januari 2011. 

 

Burgemeester en wethouders van Helmond, 

De burgemeester,   De secretaris, 

Drs. A.A.M. Jacobs.  Dhr. A.A.M. Marneffe R.A. 

 

 

 

 

 

 

Bekend gemaakt op:  

21 januari 2011 

De gemeentesecretaris, 

Dhr. A.A.M. Marneffe R.A. 


