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Samenvatting
Dit onderzoek is een onderdeel van de pilot AmsterdamZZP. De pilot is een co-creatie
met stadsdeel Amsterdam West om in het kader van het Amsterdams aanvalsplan
Armoede bewustwording van financiële problemen bij zzp’ers, overheid, organisaties en
bedrijfsleven te vergroten. De pilot loopt van januari tot en met september 2016.
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de keten van voorzieningen rondom
armoedeproblematiek en financiële ondersteuning omtrent zelfstandig ondernemers –
de zzp’er. Hieronder valt zowel het in kaart brengen van het aanbod aan voorzieningen
en het functioneren als het zoekproces en verwachtingen van zzp’ers betreffende deze
voorzieningen.
Het onderzoek is vormgegeven aan de hand van diepte-interviews focusgroepen met
aanbieders en zzp’ers in Amsterdam-West en een enquête onder zzp’ers in AmsterdamWest. Het bereiken van zzp’ers is een langzaam proces. Dit heeft te maken met het feit
dat financiële problematiek voor ondernemers een gevoelig onderwerp is, waar omheen
veel schaamte hangt.
De zzp’ers die hun ervaringen, kennis en ideeën met ons hebben willen delen zijn we
dan ook zeer erkentelijk en willen we bij deze uitdrukkelijk bedanken.

Aanbodkant
Het aanbod aan voorzieningen ter ondersteuning van zzp’ers wordt in Amsterdam
voornamelijk vormgegeven aan de hand van de wettelijke taken vanuit het Besluit
Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ). Dit betekent in de praktijk dat ondernemers
die een vraag hebben die of probleem dat niet direct aansluit bij de BBZ niet echt
geholpen kunnen worden. Dit heeft tevens tot gevolg dat niet-wettelijke producten als
vouchers voor coaching bij de meeste zzp’ers onbekend is, ook bij de groep die daar
potentieel gebruik van zou kunnen maken.
Tegelijkertijd heeft de gemeente moeite om zzp’ers te bereiken met het aanbod dat er
wel is. De gemeentelijke website fungeert daarin niet optimaal en bovendien heeft de
gemeente weinig zicht op het zoekproces van zzp’ers, hetgeen een effectief bereik- en
activeringsbeleid in de weg staat.
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Evenmin is er sprake van voldoende zicht op het aanbod van de diverse overheids- en
private partijen die een rol (kunnen) spelen in het bereiken en ondersteunen van
zzp’ers. Een sociale kaart, die het volledige voorzieningenaanbod in kaart brengt kan
daarbij helpen, zowel de zzp’ers als de aanbieders.
De samenwerking tussen Team Zelfstandigen (TZ) en de maatschappelijk dienstverleners
(MaDi’s) behoeft verbetering. Ondanks de beste bedoelingen aan beide zijden loopt TZ
aan tegen het feit dat er per stadsdeel met een andere MaDi moet worden samengewerkt, waardoor eenduidige afspraken niet lastig blijken te zijn. ABC-West, de MaDi in
West, geeft aan aangeeft geen zicht te hebben op wat er gebeurt met mensen die zij
verwijzen naar TZ. Daarnaast gebeurt het dat zelfstandigen met een te laag inkomen, die
niet voor BBZ in aanmerking komen nul op het rekest krijgen als ze bijstand aanvragen,
omdat ze inkomsten uit onderneming hebben. De focus lijkt bij de betrokken partijen
meer te liggen op formele regels dan actie te ondernemen om tot een gezamenlijke
afsprakenkader en werkwijze te komen, waarmee de betrokken zelfstandigen geholpen
zijn.
De gesproken organisaties aan de aanbodzijde zijn het er unaniem over eens dat
startende ondernemers over het algemeen slecht voorbereid beginnen aan het
ondernemerschap. Dit heeft te maken met het feit dat in Nederland weinig tot geen
eisen gesteld worden aan het starten van je eigen onderneming.

Vraagkant
De feedback van zzp’ers op de dienstverlening van de gemeente geeft aan dat de
gemeente meer extra effect kan behalen in het bereiken van zzp’ers. De meningen over
BBZ en ondersteuning in het algemeen, en specifiek de begeleiding van de starterstrajecten vanuit Eigen Werk zijn over de breedte genomen positief. Wel is veel vraag
naar duidelijker informatievoorziening over de wet- en regelgevingen betreffende de
BBZ. Ook is er een grote behoefte naar meer maatwerk in het opzetten van de
onderneming vanuit een traject.
Gevestigde zzp’ers die van de BBZ-regeling gebruik maken, hebben gemaakt of wilden
maken geven aan dat de drempel tot contact met de gemeente groot is. Eenmaal in het
traject ervaren ze stress en angst als er contact nodig is; angst voor stopzetten of
moeten terugbetalen, stress over verantwoording en administratie en beiden vanwege
het niet goed begrijpen wat nou eigenlijk van hen wordt gevraagd.
Het feit dat ze in verschillende fases van de BBZ met verschillende ambtenaren te
maken krijgen (zeker als er ook nog een Eigen-Werktraject aan vastzit) vergroot de
stress. Werken met één casusregisseur zou helpen. Deze zou de zzp’er moeten
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begeleiden in de onduidelijkheden, procedures en valkuilen van de BBZ, waarvan de
gemiddelde zzp’er, uiteraard, weinig kaas gegeten heeft.
Er is relatief veel aandacht/aanbod voor starters vanuit een uitkering, maar minder voor
ondernemers die net anderhalf tot drie jaar bezig zijn. Terwijl dat juist de periode is
waar het vaak duidelijk wordt of de zaken goed lopen. Het KvK/Ondernemersplein zou
hier een actievere rol in kunnen spelen als aanvulling op het aanbod voor de gevorderde
starters.
Hoewel de Eigen Werk-trajecten van de gemeente ook in principe openstaan voor de
niet-uitkeringsgerechtigden (de nuggers), weten zij het meestal niet te vinden. De
gemeente zou moeten beslissen of zij zich ook actiever wil in zetten op begeleiding
startende ondernemers, die tot de niet-uitkeringsgerechtigden behoren, en aandacht
besteden aan een vorm van nazorg van ondernemers die een traject bij de gemeente
hebben gevolgd. Dit hoeft overigens niet door de gemeente zelf te worden uitgevoerd
volgens de respondenten.
Voor een zzp’er maakt het niet uit bij wie hij aanklopt, àls hij maar bij iemand
aankloppen en het bekend is bij wie hij kan aankloppen. Zzp’ers in Amsterdam hebben
behoefte aan ondersteuning op het gebied van administratie, ICT, informatie over
financiële hulp en, zoals blijkt uit de bijeenkomsten van de GeldZaak, thema’s als
marketing, presentatie en innovatieve samenwerkingsvormen. De zzp’er denkt er
daarbij niet aan dat het voor de organisaties die dat aanbod leveren heel belangrijk is
wie waarvoor verantwoordelijk is en wie waarvoor wordt ingezet. De zzp’er wil gewoon
één aanspreekpunt bij wie hij met al zijn vragen en behoeftes terecht kan.
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Hoofdstuk 1: Achtergrond en methode
1.1.

Aanleiding onderzoek

De zzp’ers, wie kent ze niet? Over zzp'ers lopen de meningen sterk uiteen. De één denkt
aan een Zelfbewuste Zelfstandig Professional: de vrijgevochten onafhankelijke
ondernemer die zich prima redt en vooral geen betutteling van de overheid wil. De
ander ziet een Zielepoot Zonder Poen: de uitgebuite schijnzelfstandige of kansloze
dromer, die vroeg of laat de samenleving op kosten jaagt.
Om uiteenlopende redenen lukt het inderdaad zzp'ers soms niet of nauwelijks financieel
het hoofd boven water te houden. Door teruglopende opdrachten vanwege
ontwikkelingen in een branche, tarieven die onder druk komen te staan of ziekte. Ook
kunnen onderontwikkelde ondernemersvaardigheden in administratie of acquisitie
leiden tot het opdrogen van inkomsten.
En de ervaring leert, dat als het misgaat, de zpp’ers meestal laat aan de bel trekken. De
gemeente Amsterdam heeft verschillende instrumenten om ondernemers die in
financiële problemen verkeren te ondersteunen, maar uit een uit onderzoek van OIS in
2014 blijkt dat slechts 20% van de zzp’ers bekend is met deze
ondernemerschapsregelingen.
Het bureau voor Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam
presenteert de volgende cijfers (factsheet mei 2014):





1.2.

Amsterdam telt bijna 50.000 zzp’ers, meer dan 11.000 zzp’ers daarvan zijn in
West1 gevestigd
Er is een sterke groei van het aantal zzp’ers: van 11% in 2011 > 19% in 2013
Er is een concentratie van zzp’ers in stadsdeel Oost en West
Amsterdamse zzp’ers zitten iets vaker (13%) in de laagste inkomensgroep (<€
1.000) dan mensen in loondienst (10%)

Scope onderzoek

De opdracht die we ons zelf hebben gesteld en waarmee de gemeente ons heeft
gevraagd ‘de boer’ op te gaan, is inzicht te krijgen in de keten van voorzieningen

1

Op 1 januari 2016 telde Amsterdam volgens de cijfers van OIS: 60.414 zelfstandigen, waarvan 13.098 in AmsterdamWest. https://www.ois.amsterdam.nl/popup/1414
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rondom armoedeproblematiek en financiële ondersteuning omtrent zelfstandig
ondernemers – de zzp’er.
De afdeling Economie van de gemeente Amsterdam, verantwoordelijk voor o.a. het
scheppen van gunstige voorwaarden voor ondernemers is buiten beschouwing gelaten
in dit onderzoek, ondanks dat zzp’ers ook voor die afdeling een factor van belang zijn.
De focus in het onderzoek lag bij de afdeling Werk, Inkomen en Participatie (WPI) omdat
het uitgangspunt voor dit onderzoek het Aanvalsplan Armoede Amsterdam 2015 is.
In dit onderzoek zijn de de algemene minimavoorziening in kader van Pak je Kans
buiten beschouwing gelaten omdat het onderzoek vooral gericht was op specifieke
ondersteuning aan ondernemers.
Allereerst is er gekeken hoe de wettelijke taken ten aanzien van zzp’ers worden
vormgegeven en hoe het bereik richting de zzp’er vorm krijgt. Vervolgens is getracht om
zicht te krijgen in de formele en informele samenwerking tussen verschillende
aanbieders van ondersteunende diensten aan zzp’ers. Hieronder valt zowel het in kaart
brengen van het aanbod aan voorzieningen en het functioneren daarvan, als het
zoekproces en verwachtingen van zzp’ers betreffende deze voorzieningen.
De volgende voorzieningen/diensten zijn in dit onderzoek meegenomen:
-

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ
Levensvatbaarheidtoets
Schuldhulpverlening
IOAZ
Minimavoorzieningen (niet perse gericht op zzp’ers)
Begeleiding en advisering bij starten, doorgroeien of stoppen door nietgemeentelijke aanbieders

De benadering van de ondernemers is breed ingezet zonder een onderscheid te maken
naar gender, leeftijd, branche of aantal werkzame uren. Het niet hebben van personeel
was uiteraard het enige criterium dat gesteld werd.

1.3. Opzet en methode onderzoek
Het bereiken van zzp’ers is een langzaam proces. Het doen van een oproep en het actief
benaderen van mensen, betekent niet dat als vanzelf een blik zzp’ers wordt opengetrokken. Het gaat hier om een gevoelig onderwerp, waar veel schaamte omheen
hangt. Naarmate de bekendheid en het bereik van AmsterdamZZP toeneemt, nam de
vindbaarheid en animo tevens toeneemt. Bekend maakt bemind.
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De onderzoeksmethode omvatte:
-

Elf diepte-interviews met zzp’ers
Twaalf diepte-interviews met aanbieders.
Focusgroep met vier zzp’ers.
Focusgroep met vijf aanbieders.
Koude mailing naar 150 zzp’ers.
Enquête met 82 respondenten.
Gesprekken en reacties van deelnemers aan de Geldzaak. 2

De aanbieders waarmee gesproken is:














Team Zelfstandigen, gemeente Amsterdam
Eigen Werk, gemeente Amsterdam
WPI (Armoede en Flying Squad)
Gemeentelijke Kredietbank
ABC-West, Maatschappelijk Dienstverlener (MaDi) in Amsterdam-West
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK )
MKB-Doorstart
Zuidweg & Partners
Qredits.
UWV
ZZPNederland, belangenorganisatie voor zzp’ers
PZO-ZZP, de aan VNO-NCW gelieerde belangenorganisatie voor zzp’ers.
ROZGroep, de ambtelijke dienst die ondernemersdiensten verzorgd voor
ongeveer alle gemeentes in Twente en het oosten van de Achterhoek.

2

Ander deelproject van AmsterdamZZP: bijeenkomsten voor zzp’ers over verschillende financiële
onderwerpen.
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Hoofdstuk 2: De Aanbodkant
2.1. Aanbod van diensten
Tijdens het onderzoek blijkt dat de onderlinge contacten tussen de aanwezige
organisaties verlopen langs de lijnen van incidentele ontmoetingen, contractuele
afspraken en wettelijke/beleidsmatige taken. De aanbieders zijn over het algemeen wel
op de hoogte van elkaars bestaan, maar een structureel overleg lijkt te ontbreken. Een
dergelijk overleg zou het afstemmen van elkaar diensten naar een hoger niveau brengen
omdat er dan makkelijker (voor de ondernemer) naar een andere aanbieder kan worden
verwezen omdat men meer bekend is met het bredere aanbod. De suggestie die ter
tafel kwam in de focusgroep komt om een sociale kaart te maken, waarop het totale
voorzieningenaanbod in kaart is gebracht.
De taakopvatting vanuit de gemeente is gericht op het uitvoeren van de formele
opdracht en taakomschrijving. Ondersteuning Ondernemers is opgezet vanuit de
wettelijke BBZ-taak, met daaronder diensten gericht op startende ondernemers en het
verstrekken van middelen aan gevestigde ondernemers met problemen en een aanbod
van vouchers ter ondersteuning. Een ondernemer die niet strikt binnen de regels van de
BBZ past kan niet goed terecht bij de gemeente.
De gemeente biedt vouchers voor coaching aan, maar biedt dit enkel aan ondernemers
aan, die al contact hebben gehad met de gemeente. Daarmee wordt de gemiddelde
ondernemer die buiten de BBZ valt , maar wel tot 120% van bijstandsniveau verdient (de
eis die aan gebruik van de vouchers wordt gesteld), de kans ontnomen hiervan gebruik
te maken.

2.2. Bereik zzp’ers

Team Zelfstandigen worstelt met de vraag waarom zzp’ers de BBZ niet weten te vinden.
Wat betreft de directe vindbaarheid via internet is dit op zich geen specifiek BBZ- of TZgerelateerd probleem: het is een bekend fenomeen dat de website van de gemeente
Amsterdam slecht scoort als het gaat om de zoekfunctie en het vinden van producten.
Het besef dat die zoekfunctie verbetert dient te worden is aanwezig bij Ondersteuning
Ondernemers (Teams Zelfstandigen en Eigen Werk) van de gemeente Amsterdam,
evenals de beperkte invloed die zij daarop hebben.
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Een succesvolle zoekopdracht via internet is echter niet specifiek gekoppeld aan de
gemeentelijke website. De gemiddelde zzp’er denkt, bij de start van een zoektocht naar
hulp bij financiële problemen niet in eerste instantie aan de gemeente. Dat laat onverlet
dat, op het moment dat helder is dat gemeente de juiste instantie is om bij aan te
kloppen, de ingang helder en makkelijk te vinden moet zijn.
Team Zelfstandigen doet wel klantenonderzoek en is bezig om zichtbaarheid te
vergroten, maar vraagt nu niet expliciet aan een ondernemer die hen wel heeft
gevonden, hoe en waar deze hen heeft gevonden. Deze informatie kan het zicht op het
zoekproces van de zelfstandige die hulp nodig heeft, vergroten.
Uit het gesprek met Team Zelfstandigen komt duidelijk naar voren dat om een afspraak
te maken het contact digitaal verloopt. Hiervoor kon men telefonisch een afspraak
maken. De mogelijkheid om te bellen is nog wel aanwezigheid, maar om tot een fysieke
afspraak te komen, zal de ondernemer eerst een online checklist moeten invullen.
Hierna volgt een mail met het verzoek informatie op te sturen voor dossiervorming,
waarna het eerste persoonlijke contact plaatsvindt. De overgang naar de online checklist
heeft niet geleid tot minder aanmeldingen. Uit gesprekken met ondernemers blijkt
echter dat het toch als een drempel wordt ervaren.
Uit het onderzoek blijkt dat de andere aanbieders drie manieren benoemen om
gevonden te worden:
1. Meerdere communicatiekanalen inzetten en testen wat werkt .IMK heeft hier
veel ervaring mee.
2. Ondernemersavonden in de regio organiseren. ROZGroep en Zelfstandigenloket
Flevoland hanteren deze methode en vergroten op die manier hun
zichtbaarheid.
3. Herkenbaar aanspreekpunt zijn voor instellingen en mensen rondom de zzp’er.
MKBDoorstart bouwt actief een netwerk van huisarts tot bank.

2.3. Samenwerking gemeente en Maatschappelijke Dienstverleners
De samenwerking tussen Team Zelfstandigen en de maatschappelijk dienstverleners
(MaDi’s) op het gebied van ondernemers verloopt niet altijd vlekkeloos. MaDi’s richten
zich op sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie van bewoners in
het algemeen. Specifieke kennis over problematiek en oplossingen voor ondernemers is
juist meer aanwezig bij team Zelfstandigen.
ABC-West, de MaDi voor Amsterdam-West is sinds november 2015, onderdeel van de
pilot “Uitbreiding schuldhulpverlening aan zzp’ers”, die loopt in Centrum, Oost en West.
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Het doel hiervan is kleine ondernemers, die buiten de BBZ en het schuldhulpverleningstraject via Zuidweg & Partners vallen, te helpen, door te kijken of er afgeweken kan
worden van de gebruikelijke trajecten bij de Kredietbank.
Nadat een zzp’er door Team Zelfstandigen is afgewezen voor het BBZ-traject (omdat de
onderneming vanwege te lage inkomsten niet als levensvatbaar wordt gezien), dient TZ
de zzp’er door te verwijzen naar de MaDi. Hierop volgend wordt een casus ingebracht
in het multidisciplinair overleg (gemeente, MaDi’s, Kredietbank).
Deze casussen hebben betrekking op verschillende soorten ondernemers, ook exondernemers, die geen BBZ kunnen aanvragen, bijvoorbeeld vanwege het niet kunnen
afronden van de financiële administratie of afwijzing op basis van levensvatbaarheid
bedrijf. Hoewel ondernemers uit de creatieve sector in deze groep sterk
vertegenwoordigd zijn, betreft dit ook hybride zzp’ers , met daarnaast een
dienstverband.
Uit de gesprekken blijkt dat de samenwerking tussen TZ en de MaDi’s verbetering
behoeft. De geïnterviewde medewerkers van TZ geven aan dat er inhoudelijke kennis
ontbreekt bij de MaDi’s over ondernemerschap en er blijkt met name ergernis over het
grote aantal MaDi’s waarmee afspraken gemaakt moet worden. Omgekeerd blijkt bij
ABC-West er behoefte te zijn aan terugmelding over wat er is gebeurd met mensen die
zij hebben doorverwezen. Tegelijk geven zij aan juist behoefte te hebben aan
kennisopbouw omtrent zzp’ers.
Dat er per stadsdeel een andere MaDi is, maakt het er niet gemakkelijker op om tot een
structurele werkwijze te komen, omdat de MaDi’s in principe per stadsdeel los van
elkaar functioneren. Dit terwijl MaDi’s een belangrijke toegang kunnen zijn voor zzp’ers.
Uit de enquête kwam naar voren dat zzp’ers bekender zijn met de term
“schuldhulpverlening” dan met BBZ en zodoende sneller in de buurt bij
maatschappelijke dienstverlening kunnen aankloppen. Nu blijkt dat zij daar niet met hun
specifieke ondernemersproblemen terecht kunnen en bij afwijzing BBZ nog net teveel
ondernemer zijn om door uitsluitend maatschappelijke dienstverlening uit de
problemen te komen.
Bestaande beleidsregels, bureaucratische procedures en houding van medewerkers
bemoeilijken in bovengenoemde voorbeelden hulp aan zelfstandigen met lage
inkomsten. De eis de onderneming te moeten uitschrijven, maar niet kunnen helpen op
het moment dat de administratie niet is afgerond; niet in aanmerking komen voor een
uitkering vanwege inkomsten uit ondernemerschap, terwijl Team Zelfstandigen je
vanwege te lage inkomsten niet als ondernemer aanmerkt – het zijn zo een paar
voorbeelden waarbij een zelfstandig ondernemer, zeker als deze niet assertief genoeg
is, niet tijdig de hulp krijgt die nodig is.
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Dit onderzoek richt zich niet hoe deze samenwerking het beste kan worden
vormgegeven, maar een serieuze verkenning naar verbetering in de afstemming tussen
lokaal maatschappelijke diensteverlening en ondersteuning ondernemers biedt kansen
in het bereiken en ondersteunen van ondernemers die nu tussen “wal en schip” dreigen
te vallen. In het belang van zzp’ers is een besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid
en constructieve samenwerking essentieel. De realiteit van een verschillende MaDi per
stadsdeel en het periodiek opnieuw aanbesteden van het maatschappelijk werk mag
daarbij geen beletsel zijn.

2.4. Begeleiding en contact
“Nederland is kampioen starten, maar scoort slecht als het gaat om het percentage
bedrijven dat na 5 jaar nog overeind staat.”3 De aanbieders geven allen aan dat dit
samenhangt met het volledig afschaffen, zo rond het jaar 2000, van eisen omtrent
ondernemerschap. Er is geen ondernemersdiploma nodig, geen vakdiploma’s en er
worden geen eisen gesteld aan ondernemersplan, kennis of financiering.
Iedereen kan zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en het idee leeft dat een
aanzienlijke groep (er worden geen percentages genoemd) begint zonder goede
voorbereiding. In elk gesprek komt naar voren dat het goed zou zijn wanneer aspirantondernemers beter voorbereid aan het ondernemerschap zouden beginnen, zeker
gezien het feit dat veel van deze ondernemers op het moment dat ze stoppen een
schuldenlast hebben.
In sectoren als de bouw en de zorg neemt het zelfstandig ondernemerschap sterk toe en
begint steeds meer de norm te worden. Daarmee ontstaan sectoren waar het
zelfstandig ondernemerschap niet zozeer een keuze is, maar een gevolg van de
arbeidsmarktsituatie. Dat betekent een toename van het aantal zzp’ers in die sectoren,
die het eigenlijk aan ondernemersvaardigheden ontbreekt, zoals boekhouding,
marketing en bedrijfsvoering.
Ook voor beëindiging van het ondernemerschap dient er aandacht te zijn. Begeleiding
van starters, in ieder geval vanuit bijstand of werkloosheidsuitkering, is volledig
ingericht. Echter het ondernemerschap houdt ooit op en daarna volgt doorgaans nog
een groot deel van het leven. Dat kan pensionering zijn, maar ook een werkend bestaan.
De meeste ondernemers hebben echter geen exit-strategie en zijn slecht voorbereid op
bedrijfsbeëindiging. Meer aandacht hiervoor, hetzij, voor startende ondernemers,
binnen de trajecten van Eigen Werk en het UWV, hetzij, voor gevestigde ondernemers,
vanuit bijvoorbeeld het Ondernemersplein is gewenst.

3

Quote van Zuidweg & Partners.
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2.5. De keten, preventie en vroegsignalering
Als een ondernemer in een BBZ- en schuldhulpverleningstraject terechtkomt, dan krijgt
hij of zij te maken met verschillende schakels en procedures, waarbij veel eigen initiatief
van de ondernemer wordt verwacht. Het is al bekend, maar tijdens dit onderzoek werd
andermaal bevestigd dat voor ondernemers die diep in de schulden zitten, dat teveel
gevraagd is. Financiële problemen leiden vaak tot psychische problemen en bewustzijnsvernauwing, waardoor iemand niet meer dan één stap vooruit kan denken. De
keten in Amsterdam is daar nu niet voldoende op ingericht. Weliswaar mag van een
ondernemer eigen initiatief worden verwacht, maar de vraag is of dat, wanneer iemand
de bodem raakt, een realistische verwachting is.
Voor het onderzoek is gesproken met het Zelfstandigenloket Flevoland in Lelystad en
Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZGroep) in Hengelo. Dat is bewust gedaan;
voorbeelden van elders kunnen immers inspirerend werken. De gemeenten daar staan
een integrale aanpak voor en hebben een gerichtheid op preventie en vroegsignalering.
Uit de gesprekken komt een manier van werken en denken naar voren, die in
Amsterdam minder sterk ontwikkeld is, vooral vanwege het verschil in visie op nut en
noodzaak van vroegsignalering en de rol die de overheid hierin heeft.
Zowel het Zelfstandigenloket Flevoland als de ROZGroep bieden een breed pakket aan
advies, begeleiding, coaching, hulp bij boekhouding en schuldhulpverlening aan
ondernemers vanuit één “loket”. Deze vorm is ontstaan doordat kleinere gemeenten
een samenwerkingsverband zochten in het uitvoeren van de BBZ en IOAZ, en heeft in de
praktijk geleid tot een all service plek voor ondernemers die met de meest
uiteenlopende vragen naar binnen kunnen stappen. De lijnen zijn kort en er wordt
integraal gewerkt aan de hulpvraag.

2.6. Voorlopige conclusies
Actief zzp-beleid: Veel ondernemers starten onvoorbereid zonder of met een slecht
bedrijfsplan om verschillende redenen. Zzp’er worden kan soms een arbeidsmarktstrategie zijn om toch te blijven werken bij gebrek aan banen, of vanuit de overtuiging
dat men het wel vallend en opstaand leert.
Er zijn geen wettelijke belemmeringen meer voor het starten van je eigen onderneming.
Gecombineerd met het onvoorbereid zijn, kan dit bij deze ondernemers later voor
problemen zorgen, die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Deze
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om een actief zzp-beleid. De samenwerkende partners (gemeente, UWV, organisaties op het Ondernemersplein) willen
graag actief de zzp’er kunnen benaderen.
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Acceptatie gevolgen toename zzp’ers: Belangrijker is echter dat de sterke groei van het
aantal zzp’ers in Amsterdam zal leiden tot een toename van het aantal zelfstandig
ondernemers die op welke wijze dan ook het risico lopen om tijdelijk of langdurig tegen
financiële problemen aan te lopen. Amsterdam kan door een actief beleid, gericht op
zzp’ers, kan veel doen om deze problemen te voorkomen of niet groter te laten worden
dan noodzakelijk. Zzp’ers zijn echter, wat ondernemerszaken betreft, niet gericht op de
gemeente als informatieverstrekker of ondersteuner
Gaandeweg het proces, tijdens en na evaluatie van de gevoerde gesprekken en de
georganiseerde focusgroep ontvouwt zich een beeld van een keten die niet zozeer
formeel en procedureel gebreken vertoont – al zijn ook daar verbeteringen mogelijk –
als wel van een mentaliteit, focus en organisatorische inrichting van gemeentelijke zijde,
die niet volledig aansluit bij dat wat zelfstandig ondernemers verwachten, vragen en
beleven in de praktijk.
Contact: Persoonlijk contact met de organisaties wordt als belangrijk gezien. Het UWV is
deze stap al(weer) aan het zetten. Met het Ondernemersplein ligt er ook een kans om
dit voor de gemeente en faciliterende organisaties en bedrijven op te pakken. Het idee
dat met een goede online-dienstverlening het aanbod goed geregeld is, is een
misvatting.
Signalen vanuit zowel aanbieders als zzp’ers maken duidelijk dat ondernemers in de
problemen vaak het overzicht kwijt zijn en door online formulieren afgeschrikt worden.
Internet is wel een belangrijk onderdeel van de zoektocht van zzp’ers, dus onder ideale
omstandigheden vullen internet en persoonlijk contact elkaar aan. Oftewel, een goede
contactpagina op de website doet wonderen, met daaraan gekoppeld een goede
bereikbaarheid en ruimte om afspraken te maken.
Vroegsignalering: In gesprek met organisaties als ROZGroep, MKB-Doorstart, het IMK en
ZZP-Nederland komt een beeld naar voren dat de keten breder is dan gemeentelijke
diensten en op schuldhulpverlening gerichte organisaties. Het netwerk rondom de
zzp’er (van bank en Belastingdienst tot boekhouder en zelfs huisarts) is belangrijk om
zzp’ers tijdig te bereiken, of in veel gevallen, om ze überhaupt te bereiken. In het kader
van vroegsignalering is dit relevant, maar ook in het geval daarop niet de focus ligt, is
het een effectieve manier om zzp’ers te bereiken.
De wijze waarop de wettelijke taken in Amsterdam worden uitgevoerd is over het
algemeen professioneel en efficiënt. Een aanpak enkel vanuit formele (wettelijke of
beleidsmatige) taken is echter niet afdoende. Evenmin is een breed aanbod van
meerdere partijen voldoende. Cruciaal is een benadering, die uitgaat van de behoefte
van de ondernemer en deze vooropstelt. Dat zal tot uiting moeten komen in de wijze
van organisatie, maar vooral ook in de manier van denken en handelen van de
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betrokken medewerkers. Een infrastructuur die kanalen aanboort die aansluiten bij de
natuurlijke manier van denken en werken van ondernemers; afstappen van het idee dat
gemeente het eerste aanspreekpunt moet zijn; de interne organisatieperikelen niet
leidend laten zijn en een aanbod van diensten dat aansluit bij de behoefte van de
ondernemer, ook als die nog niet voor BBZ in aanmerking komt.
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Hoofdstuk 3. De vraagkant
Korte inleiding en wat we gaan behandelen

3.1 Bekendheid gemeente en BBZ
De gemeente als gesprekspartner, medestander en financiële ondersteuner is goeddeels
onbekend bij gevestigde ondernemers. De mensen die hebben deelgenomen aan het
onderzoek kennen de gemeente in deze functie enkel wanneer ze zelf van het BBZtraject hebben gebruik gemaakt of via bijstand met het starterstraject bij Eigen Werk in
aanraking zijn gekomen. Zelfstandigen die in financieel zwaar weer verkeren of hebben
verkeerd zijn vaak onbekend met de mogelijkheden die de gemeente biedt.
Dit is direct gekoppeld aan de instelling van de zzp’er; je bent een ondernemer, je lost je
problemen dus zelf ook. Dat is echter niet het hele verhaal. Zzp’ers staan namelijk wel
degelijk open voor hulp. Echter, doordat ze, vaak al jaren, zelfstandig zijn is ‘de overheid’
een blinde vlek en geen vanzelfsprekende gesprekspartner. Hulp wordt eerder gezocht
bij vrienden, familie en collega-zzp’ers. Aan de overheid wordt simpelweg niet gedacht.
Een deel van de respondenten is actief op zoek naar informatie (geweest), met name in
de opstartfase van het bedrijf. Zij hadden graag informatie gekregen over BBZ, ter
voorbereiding op eventueel moeilijke tijden. Dat had gekund via de Kamer van
Koophandel, bij inschrijving, maar ook via de boekhouder, de Belastingdienst, etc.
Voor gevestigde zzp’ers die wel in aanraking zijn gekomen met het BBZ-traject is het
netwerk de manier waarop ze ermee in aanraking zijn gekomen. Iemand in de omgeving
attendeert hen hierop. Vaak is het een ‘bijvangst’ van een zoektocht naar iets anders.
Ondernemers die positief zijn over de BBZ en van mening zijn dat de BBZ in zijn huidige
vorm goed functioneert, zien punten voor verbetering in meer duidelijkheid te vooraf te
verschaffen over de verrekening van inkomsten en de mogelijke lening. Men verwacht
meer een houding van adviseur dan van controleur, omdat de ambtenaar degene is met
de kennis over de wetgeving.
Ter verduidelijking hierbij twee voorbeelden waar uit blijkt dat de zzp’er verwacht dat
er sprake is van advies en samenwerking om tot een efficiënte oplossing te komen:
Bij een tweede jaar te lage jaaromzet, dreigt de BBZ te worden stopgezet en men zal
terugvallen op de Participatiewet, vanwege een niet-levensvatbare onderneming.. De
zzp’er zou moeten stoppen met ondernemen terwijl de kans op een baan, gezien de
leeftijd, erg laag is. In het algemeen blijkt uit gesprekken dat zelfstandigen dit stuk niet
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begrijpen: vanuit de formele regels iemand het niet toestaan om eigen inkomsten, hoe
laag ook, te verdienen, wat de gemeente uiteindelijk minder kost dan de zzp’er in de
bijstand te laten vervallen.
Een andere zzp’ers is een jaar bezig geweest om het ondernemingsplan, in
samenwerking met de gemeente, fijn te slijpen. Aan het eind van het traject vertrouwde
de gemeente het eigen oordeel, ondanks de eigen betrokkenheid, niet voldoende om op
basis daarvan BBZ te verstrekken. Een extern bureau is vervolgens gevraagd nogmaals
het plan te beoordelen. Hieruit kwam een afwijkend advies over de hoogte van de toe te
kennen BBZ, waarna de ondernemer moest gaan onderhandelen over de kredietbehoefte. De startende ondernemer was hierdoor onaangenaam verrast, omdat het
maken van het plan en bepalen van bijbehorend BBZ-budget een gezamenlijke
inspanning leek te zijn.
Ook op inhoudelijk vlak kan met name het starterstraject van Eigen Werk meer
maatwerk leveren. Ook ondernemers die met hun bedrijf internationaal georiënteerd
zijn (hetzij verkoop, hetzij inkoop) en ervaarden vanuit het starterstraject niet de
gewenste ondersteuning en kennis.

3.2. Omgang met/bejegening door de gemeente
Angst en vernedering zijn twee emoties die genoemd worden in associatie met
financiële problematiek en het zoeken van hulp. Angst voor wat er gebeurt als
problemen onder ogen worden gezien, angst voor contact met Team Zelfstandigen,
angst voor contact met schuldeisers. Vernedering omdat financieel de billen bloot
moeten. In de gesprekken maken meerdere mensen duidelijk dat dit speelt. Daarnaast
wordt herhaaldelijk vertelt dat de angst met name zit in de onduidelijkheid waar men
aan toe is en dat de problemen alleen groter kunnen worden: in de verantwoording, in
het moeten overleggen van grote hoeveelheden informatie, in berichtgeving dat
mogelijk terugbetaald moet worden of dat de BBZ stopgezet zal worden vanwege te
weinig inkomsten.
De formele houding van de gemeente gekoppeld aan een gebrek aan inzicht in de
criteria en het functioneren van de BBZ-regelgeving aan de kant van de ontvangende
zorgt voor onzekerheid en angst. Uit de verhalen blijkt dat de betrokkenen de BBZambtenaren vooral als boekhouders en, inderdaad, ambtenaren ervaren. Ambtenaren
die bezig zijn hen langs een, voor hen onbegrijpelijke meetlat te leggen in plaats van
iemand die, vanuit een ondernemende manier meedenkt.
Echter uit alle gevoerde gesprekken blijkt dat financiën maar een deel van het verhaal
zijn. De problemen worden namelijk pas urgent op het moment dat het financieel niet
langer gaat. Zodra zzp’ers in de problemen komen is er eigenlijk ook bijna altijd sprake
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van psychische problemen, zoals burn-outklachten, schaamte, stress. Dit kan aanleiding
zijn voor de financiële problemen, maar ook een gevolg. Het heeft in ieder geval
gevolgen voor de wijze waarop de ondernemer omgaat met instanties en de
ontvankelijkheid voor informatie. Hier is een dilemma: later of aan het einde van een
BBZ-traject
Daarnaast spelen ondernemersvaardigheden een rol, evenals de branche. Regelmatig
komt terug dat mensen niet goed zijn in acquisitie, dat traditionele inkomstenbronnen
(bijvoorbeeld subsidies in de kunstsector) opdrogen, men niet goed is in marketing, etc.
Echter zijn er ook zelfstandigen uit de creatieve sector die al jaren gewend zijn rond
bijstandsniveau te verdienen en zelden extra financiële ondersteuning nodig hebben
gehad. Dit maakt ze weliswaar kwetsbaar en als men door onvoorziene zaken toch de
weg weet te vinden naar BBZ, kan het gebeuren dat ze als een niet-levensvatbare
onderneming worden beschouwd, terwijl zij jaren zonder hulp hun eigen broek weten
op te houden. Het huidige systeem is niet in staat hier een adequaat antwoord op te
geven. Het probleem ligt dus vaak niet sec op financieel vlak of levensvatbaarheid van
een onderneming, maar is ingebed in branche-ontwikkelingen en mores. Zzp’ers missen
dat aspect in het levensvatbaarheidsonderzoek.
Een specifiek fenomeen is de overdracht en samenwerking tussen de betrokken
afdelingen. Het blijkt dat dit regelmatig als problematisch wordt ervaren. De problemen
op zich zijn anekdotisch. In het ene geval loopt iemand vanuit het Eigen-Werktraject
vast bij TZ, omdat de vaststelling van het BBZ-bedrag een jaar op zich liet wachten. In
een ander geval is er veel tevredenheid over Team Zelfstandigen, maar wordt de
opstelling van Eigen Werk als tegenwerkend ervaren. In een derde geval heeft iemand
met meerdere contactpersonen te maken, waarbij terugvordering van BBZ door een
andere ambtenaar wordt gedaan dan degene die het heeft verstrekt. Dit zorgt voor
verwarring en onbegrip bij de zzp’er, omdat deze ambtenaar het dossier niet persoonlijk
kent. Uit het onderzoek blijkt dat er in de praktijk grote verschillen zijn tussen
contactpersonen en het geeft de zzp’er een gevoel van willekeur.

3.3. Verwachtingen van zzp’er over hulp vanuit de gemeente
Op de algemene vraag: “Wat verwacht jij van de gemeente bij ondersteuning als
zzp’er?”, blijft het vaak opvallend stil. Het antwoord dat zzp’ers geven is doorgaans:
“Goede vraag, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht.”
Hoewel het aantal organisaties in Nederland dat zich richt op belangenbehartiging van
zzp’ers groeit, is er in de besluitvorming of beleidsvorming onvoldoende aandacht voor
de stem van de zpp’er. Voor de ondernemers zelf is het ook een dilemma: de
combinatie van (verkozen) zelfstandigheid en een collectieve belangenbehartiging voor
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een groep dat heel divers, staat voor zzp’ers nog n de kinderschoenen. De
geïnterviewden gaven aan dat ze wel een behoefte hebben aan meer aandacht vanuit
beleidmakers voor zzp’ers en mogelijkheden om mee te praten op welke vlakken zij een
actieve, ondersteunende rol verwachten van de gemeente.
Doorvragen leert namelijk dat Amsterdamse zzp’ers wel degelijk vinden dat er op
gemeentelijk niveau meer en beter georganiseerd zou kunnen worden Een structureel
platform door en voor zzp’ers dat als scharnierpunt kan fungeren tussen de gemeente
en de zzp’ers, zou hier een goede oplossing voor zijn.
Tijdens de focusgroep is uitgesproken dat de gemeente een rol zou kunnen spelen bij
inkoop van diensten (softwarepakketten, boekhoudprogramma’s, e.d.), waardoor
ondernemers met een laag inkomen via pakketkorting hier toegang kunnen krijgen.
Verder blijken zelfstandig ondernemers behoefte te hebben aan ondersteuning in
praktische vaardigheden; van acquisitie tot boekhouding tot het beheren van de
website. Voor een grote groep blijkt het aan beide voorwaarden moeten voldoen een
grote opgave.
In deze kwestie speelt het vraagstuk in hoeverre de gemeente in de ondersteuning een
taak heeft. Immers zelfstandigen maken immers de keuze om te gaan ondernemen. Een
deel van de groeiende groep zzp’ers is echter gaan ondernemen als een
arbeidsmarktstrategie, omdat wellicht anders alleen de bijstand rest en men dat juist
niet wil vanwege het gevoel van afhankelijkheid. Onder deze groep is de worsteling te
vinden en een behoefte naar een nieuwe vorm van ondersteuning vanuit de gemeente.
Starters vanuit de bijstand krijgen in het Eigen Werk traject tools aangereikt om aan de
slag te gaan. De gemeente heeft hier een belang in, omdat men anders een beroep zou
moeten doen op de bijstand en door het traject wordt een potentieel zelfstandige
aangemoedigd om voor eigen inkomsten te zorgen. Deze beleidsvisie kan ook worden
toegepast op de bredere groep zzp’ers in Amsterdam.

3.4. Voorlopige Conclusies
Positieve framing: Amsterdam is een stad met veel zzp’ers. Dat biedt kansen,
uitdagingen, maar geeft ook soms zorgen. Een focus vanuit de gemeente op het
positieve van éénpitters en het ontwikkelen van een visie waarin de zpp’er wordt
betrokken in beleidsvorming, haalt het stigma van de zpp’er als zorgenkind weg en
maakt ruimte voor een realistische kijk op de Amsterdamse arbeidsmarkt.
Luwere en flexibele BBZ: een BBZ-regeling die is afgestemd op de behoefte van de
ondernemer. Voor gevestigde ondernemers kan dit in de vorm van een BBZ-light; BBZ
voor een paar maanden, waar je met minder bureaucratische eisen op in kunt haken. De
BBZ, als onderdeel van het starterstraject, zou flexibel beschikbaar moeten kunnen zijn,
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afhankelijk van de snelheid van starten en de duur van de voorbereidingsfase; voor de
een na drie maanden, voor de ander pas na een half jaar. Verder wordt als advies
meegegeven: geef vertrouwen. Reken éénmaal af, na een jaar, in plaats van maandelijks
voortgang te vragen, in de vorm van ingevulde formulieren met omzetgegevens. Denken
vanuit een wettelijk denken blijft weliswaar belangrijk, maar is tevens de oorzaak dat
ondernemers niet naar de gemeente kijken als een samenwerkingspartner in het
economische verkeer van Amsterdam.
Eén casusregisseur: In de ondersteuning van de ondernemers, die in de BBZ zitten, kan
binnen Ondersteuning Ondernemers al het nodige verbeterd worden door te werken
met een casusregisseur. Starterstraject, BBZ-verstrekking, terugvordering van BBZ,
schuldhulpverlening en minimavoorzieningen; de ondernemer zou ermee geholpen zijn
als hij voor elk onderdeel en elke vraag bij dezelfde ambtenaar terecht kan.
Brede benadering: De keten is, zeker vanuit de gemeente Amsterdam, bijna volledig
ingericht vanuit de financiële invalshoek en het juridisch kader van de BBZ-regeling. Het
huidige aanbod in Amsterdam laat onvoldoende ruimte voor een brede benadering van
ondernemers en hun vragen. Het Ondernemersplein biedt hiertoe de kans.
Dat vraagt om een bredere taak- en rolopvatting van de gemeente dan enkel vanuit een
wettelijke financiële regeling (de BBZ).
Vertegenwoordiging en bereik van zzp’ers: voor het succesvol vergroten van
bekendheid en bereik van de BBZ dient niet alleen vanuit de gemeente met zzp’ers
gecommuniceerd moet worden. Het vergroten van de bekendheid binnen het netwerk
rondom de zzp’er zal meer effect sorteren, omdat het oriëntatieproces van de zzp’er
daar plaatsvindt. Een onafhankelijk platform van waaruit de interactie tussen gemeente
en de zzp’ers kan worden gefaciliteerd zou hier een toegevoegde waarde hebben.
Deze voorstellen maken de regeling behulpzamer, omdat een ondernemer tijdelijk er op
in kunt haken en er ook makkelijk weer uit kunt, terwijl het papierwerk tegelijkertijd
beperkt blijft. De zzp’er verwacht adviserende rol van de gemeente en niet zozeer een
alleen een controlerende houding.
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Hoofdstuk 4. Aanbevelingen
De conclusies uit hoofdstuk 2 en 3 worden hieronder vertaald in aanbevelingen, die
concreet opgepakt kunnen worden.

4.1 Bereik en bekendheid
Externe communicatie gemeente
Duidelijk is dat het aanbod aan gemeentelijke voorzieningen (naast BBZ, IOAZ en schuldhulpverlening gaat het dan om algemene armoedevoorzieningen zoals de Flying Squad
die aanbiedt) vaak onbekend is en de zzp’er niet voldoende bereikt. Dit hangt samen
met de wijze van aanbieden. Anders gezegd: een zelfstandig ondernemer die op zoek
gaat naar hulp zoekt eerst in zijn eigen omgeving (familie, vrienden, collegaondernemers), zoekt online en denkt pas in allerlaatste instantie aan ‘de overheid’. Hij
of zij zal niet snel denken aan de website van de gemeente.
De inzet van de gemeente op een verandering, waarbij meer dan nu actief de boer op
wordt gegaan, betekent het bezoeken van bijeenkomsten van zzp-netwerken. De Open
Coffee Westerpark is reeds bezocht, dus de eerste aanzet hiervoor is gegeven.
Voor een effectief activeringsbeleid is dus tevens continuering van een gedegen
netwerkanalyse, een goede contactenlijst en een actief relatiebeheer nodig.
Onderdeel van deze gedragsverandering (van passief naar actief) zal ook moeten zijn dat
er een besef doordringt dat, om de ondernemer te bereiken, niet enkel de ondernemer
zelf benaderd moet worden, maar de pijlen juist op het netwerk rondom de
ondernemer gericht moeten worden. Boekhouders, ontmoetingsplekken van zelfstandig
ondernemers, broedplaatsen en bedrijfsverzamelgebouwen zullen onderdeel moeten
zijn van het activeringsbeleid van de gemeente.
Interne communicatie gemeente
Collega-ambtenaren van andere afdelingen zijn doorgaans onbekend met voorzieningen
voor ondernemers. Als de gemeente het bereik en de bekendheid van voorzieningen wil
vergroten, adviseren we daar verandering in te brengen. Niet iedere ambtenaar hoeft
uiteraard van alles op de hoogte te zijn, maar er zijn binnen de ambtelijke organisatie
van de gemeente Amsterdam veel ambtenaren die dagelijks contact hebben met
bewoners, ondernemers, bedrijven en instanties. Zij zijn de eerste lijn van de gemeente,
zij vangen signalen op en zij daarom belangrijke partners in het bereiken van de
zelfstandig ondernemer.
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Een goede sociale kaart, waarop het voorzieningenaanbod (niet alleen van de
gemeente) is gevisualiseerd, zou een goede basis zijn voor het communicatie- en
activeringsbeleid.

4.2. Vraaggestuurd werken
De huidige werkwijze van de gemeente Amsterdam en de manier waarop zij haar
ketenpartners om zich heen heeft georganiseerd, is gedegen en professioneel en bezien
vanuit de wettelijke taken van de gemeente. Daarmee lijkt wel een urgentie te
ontbreken, ondanks het instellen van het Ondernemersplein, om de samenwerking
tussen de ketenpartners te stroomlijnen volgens de vraag vanuit de Amsterdamse
ondernemer.
Wat van cruciaal belang is dat er een mentaliteitsverandering komt in de manier van
denken en werken. Zoals opgemerkt tijdens de focusgroep: “De ondernemer moet het
gevoel hebben dat hij zo spoedig mogelijk geholpen wordt en niet bij honderd partijen
zijn gegevens moet inleveren.” In de huidige situatie is dat niet het geval. Er wordt vaak
gedacht van binnen naar buiten. De ondernemer dient zich aan te passen aan de
werkprocessen van de gemeente.
Wil Amsterdam krachtige, innovatieve ondernemers, die in staat zijn zichzelf overeind te
houden, dan zal de ondersteuning vanuit de gemeente zelf actief en ondernemend
dienen te zijn en vanuit samenwerking met ketenpartners. Dit betekent een stadsbrede
aanpak. Het betrekken van de ondernemer in het vormgeven van het ondernemersplein
kan een eerste stap zijn in het overbruggen van de kloof. Binnen de gemeente
Amsterdam is het daarbij belangrijk dat er een optimale samenwerking is tussen WPI en
Economische Zaken, die zich vertaalt in een ondernemersgerichte manier van denken en
handelen.

4.3. Centraal aanspreekpunt en het Ondernemersplein
Cruciaal punt voor de zzp’ers in Amsterdam is dat ze bij één loket terecht kunnen. Er
wordt momenteel gewerkt aan de uitrol van het Ondernemersplein, maar voorlopig is
dat (nog) geen plek waar de ondernemer bij één adviseur terechtkunt. Eén duidelijke
organisatie, met één duidelijk aanspreekpunt, online en in persoon, bestaande uit
mensen met een ondernemersachtergrond moet het uitgangspunt zijn.
Hoewel deze wens wordt uitgesproken , speelt aan de andere kant wel het gevoel bij
ondernemers dat ambtenaren, hoe professioneel en welwillend ze ook zijn, niet
wezenlijk begrijpen wat een ondernemer is en waar een ondernemer mee wordt
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geconfronteerd. Één aanspreekpunt, lokaal georganiseerd (bijvoorbeeld op
stadsdeelniveau), met mensen die jouw taal spreken.
Wat uit alle gesprekken met zzp’ers en met organisaties buiten Amsterdam naar boven
komt is dat de organisatie van het aanbod ondergeschikt moet zijn aan de vraag. Zzp’ers
hebben behoefte aan een aanbod, online en offline, dat aan twee eisen voldoet:



een breed pakket, dat verder gaat dan enkele wettelijke taken en regelingen;
één aanspreekpunt, waarbij het de zzp’er niet interesseert hoe de back-office
geregeld is.

Hoewel deze wens wordt uitgesproken , speelt aan de andere kant wel het gevoel bij
ondernemers dat ambtenaren, hoe professioneel en welwillend ze ook zijn, niet
wezenlijk begrijpen wat een ondernemer is en waar een ondernemer mee wordt
geconfronteerd.
Bij de ambitie in het realiseren van een brede benadering waar de zzp’er om vraagt, zal
gemeente Amsterdam een keuze moeten maken: het zelf vanuit eigen organisatie
organiseren voorbij de wettelijke taak of het inhuren van deze expertise bij
marktpartijen. Overigens geldt dit ook voor de overdrachtsprocedures naar of van
andere instanties. Een warme (actieve) overdracht, waarbij de medewerker zelf de
controle houdt is cruciaal om juist die ondernemers te helpen, die wachten met het
leggen van contact na een doorverwijzing.
Het Ondernemersplein zal zijn naam waar maken als er een eenduidige presentatie naar
buiten is ongeacht welke partijen betrokken zijn. Zolang de zzp’er bij een aanspreekpunt
kan aankloppen, is het doel gerealiseerd.
Los van de wijze waarop deze aanbeveling organisatie-overschrijdend wordt opgepakt
en uitgewerkt kan binnen de gemeente Amsterdam, op het gebied van BBZ, al het
nodige worden verbeterd door het instellen van een casusregisseur. Één regisseur,
klantmanager (zo zijn er wel meer termen), iemand die in te allen tijde, in elke fase en
voor elk product aanspreekpunt is voor de betreffende zzp’er.

4.4. Procedures en psychische vermogens
Op procedureel vlak blijkt de bestaande keten van armoedevoorzieningen goed te
functioneren. De uitvoering van de wettelijke taken is goed heeft geregeld.
De knelpunten die ondernemers tegenkomen in de keten zijn vooral een uitvloeisel van
de manier van denken, die niet voldoende is ingericht vanuit de ondernemer en
specifiek niet vanuit de ondernemer met problemen. De meeste zelfstandigen kiezen
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bewust voor het zzp-schap, redden zich prima en zijn er gelukkig mee. Echter, wanneer
iemand onverhoopt in de problemen komt, dan tast het doorgaans de zelfredzaamheid
van mensen aan. Zoals door meerdere partijen wordt opgemerkt kan bijvoorbeeld de
checklist voor de BBZ een drempel zijn voor mensen die in de problemen zitten. De
begeleiding van gevestigde ondernemers in het BBZ-traject zou in ieder geval ingericht
moeten zijn vanuit het besef dat, zeker in de aanvangsfase, het vermogen meerdere
stappen vooruit te denken beperkt is.
In de communicatie naar ondernemers in de problemen leiden zal rekening moeten
worden gehouden met de volgende kenmerken:




Zelfoverschatting (“Ik red het wel.”)
Hoop (“Als deze opdracht nou doorkomt, dan…”)
Schaamte (“Ik heb gefaald als ondernemer”)

4.5. Preventie en voorlichting
Ondersteuning van ondernemers is een breed gedragen wens van de organisaties en
ondernemer. Op allerlei terreinen kunnen het bieden van informatie, ondersteuning en
bijeenkomsten een preventief effect hebben. Goed geïnformeerde en voorbereide
ondernemers komen minder snel in de problemen.
De events van de GeldZaak van AmsterdamZZP blijken in de praktijk in deze behoefte te
voorzien. Deze events zijn laagdrempelig, omdat het georganiseerd wordt door zzp;ers
zelf en de nadruk op ondernemen ligt en niet op armoede. Het advies is om een
continuering mogelijk te maken van deze events waarbij stapsgewijs een uitrol over heel
Amsterdam plaatsvindt. In die periode kan geleidelijk ervaring worden opgedaan met
andere stadsdelen dan West, zodat uiteindelijk heel Amsterdam bediend kan worden.
Het biedt tevens de tijd de financiële basis onder de events te verbreden.

4.6. Maatwerk
Dé zzp’er bestaat niet. Er is een verschil in de aard van het werk (‘traditionele’
ondernemers, zzp-professional, flexibele werknemer) en urenbesteding (100%
ondernemer en hybride ondernemer). Vanuit voorzieningen en beleidsmaatregelen
zouden deze groepen anders moeten worden benaderd.
Zzp’ers die onder de bijstandsnorm leven kunnen in het huidige systeem slecht uit de
voeten, omdat de BBZ geen uitkomst biedt en dan, financieel gesproken, slechts de
bijstand resteert. Sommige zzp’ers hebben, vanwege de branche of hun vakmanschap
(bijvoorbeeld kunstenaars), nooit iets anders gekend dan een bestaan als zelfstandige.
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Dit maakt de bijstand een extra valkuil; een baan in loondienst zal moeilijk te vinden zijn.
Deze ondernemers zijn meer gebaat bij een benadering die gericht is op vergroten van
vaardigheden en inkomsten.
Specifiek voor zelfstandigen die qua inkomen onder de toetsingsnorm vallen moet qua
denken en handelen er een knop om. Het handelen van de gemeente en MaDi’s richting
ondernemers vraagt in ieder geval een procedureverbetering, zodat een zzp’er niet van
het kastje naar de muur wordt gestuurd. Heel specifiek kan het gaan om het voldoen
van openstaande rekeningen en belasting (met name administratie is bij deze groep een
probleem) aan de boekhouder tot het rekenen met netto-inkomsten in plaats van brutoinkomsten voor vaststelling van de bijstandsuitkering.

4.7. De zzp’er als partner
Dit onderzoek heeft de nodige inzicht opgeleverd in het zoekproces van de zzp’er met
financiële problemen. Bijvoorbeeld het inzicht dat de overheid niet voorkomt in de
manier van denken van de ondernemer. Het beeld is echter nog allerminst compleet.
Amsterdamse zzp’ers hebben echter, als assertieve Amsterdammers, natuurlijk wel
degelijk een mening en een visie, maar is nog niet uitgenodigd om die te kunnen
formuleren en uit te dragen naar de gemeente op een hoger niveau dat de individuele
ondersteuning.
Met ruim 60.000 zzp’ers verdeeld over de stad, kan de gemeente haar vindbaarheid en
wederzijds begrip voor elkaars wereld bevorderen, door te ondersteunen in de opbouw
en uitrol van een structureel zzp-platform. Een platform door en voor zzp’ers dat als
scharnierpunt kan fungeren tussen de gemeente en de zzp’ers. Hiermee is in de vorm
van AmsterdamZZP reeds de basis gelegd. In eerste instantie uit te rollen over twee
aanvullende stadsdelen (naast West) in 2017, waarna in 2018 uitrol over de hele stad
kan plaatsvinden.
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Bijlage: hoofdresultaten enquête
Om goed te starten met het onderzoek naar het voorzieningenaanbod in Amsterdam en
specifiek Amsterdam-West, zijn we begonnen met een enquête. De enquête is ingevuld
door 82 mensen in de periode april t/m juni 2016. Bij deze willen we allen die de moeite
hebben genomen om onze enquête in te vullen nogmaals hartelijk danken.

Wonen en werken
De meerderheid (54,4%) is afkomstig uit West. De aangrenzende stadsdelen NieuwWest en Centrum zijn ieder goed voor 24,1%. Daarbij is de overgrote meerderheid van
degenen die de enquête hebben ingevuld vrouw (70,9%)
en is de leeftijdsgroep 46-55 jaar het best vertegenwoordigd (46,48%), gevolgd door de
groep 36-45 jaar (25,32%).

Van deze groep werkt een ruime 26 % in West. Het werkgebied van de zzp’er blijkt
verder divers. Uit open antwoorden in de categorie “Anders” wordt ook “Nederland”,
het buitenland of “anywhere the jobs takes me” genoemd.
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In welk stadsdeel/regio werk je vooral?

Amsterdam West

Amsterdam Nieuw-West
Amsterdam Centrum
Amsterdam Noord
Amsterdam Oost
Amsterdam Zuid
Amsterdam Zuidoost
Amsterdam algemeen
Buiten Amsterdam
Anders, namelijk:

Hoeveel uur per week ben je (gemiddeld) werkzaam als zzp'er?
Answer Options

Response Percent
6,1%
12,2%
25,6%
24,4%
15,9%
8,5%
2,4%
2,4%
2,4%

Minder dan 16 uur
16-24 uur
25-32 uur
33-40 uur
41-50 uur
51-60 uur
Meer dan 60 uur
Op dit moment niet werkzaam
Anders, namelijk:

Ruim 53% is 32 uur of meer actief als zzp’er. Zo’n 30% is inmiddels langer dan 10 jaar
zelfstandig. Ruim 60% is echter korter zelfstandig, hetgeen dat, conform de landelijke
ontwikkelingen, een grote groep is gestart tijdens de jaren van de financiële crisis.
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Meer dan de helft van de respondenten geeft aan bewust de keuze te hebben gemaakt
en een zelfde percentage geeft aan dat de keuze is vanwege de aard van het beroep.
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Een kwart van de respondenten geeft echter ook aan dat de keuze komt door gebrek
aan banen.

Acquisitie
Ruim 40% van de respondenten werkt vanuit huis werkt. Ondanks de groei van
bedrijfsruimtes voor kleine ondernemers is een groot deel dus blijkbaar actief vanuit
huis. Het eigen netwerk van mensen is verreweg de belangrijkste bron is.
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Hoofdkostwinner en inkomen

Bijna 42% is hoofdkostwinner. De gegevens zijn verder gebruikt om te zien hoe hoog de
netto-winst is van de hoofdkostwinner. Er is niet verder gevraagd naar aanwezigheid
van kinderen of welke lasten men moet betalen. Voor 2015 wordt een modaal inkomen
door CPB4 op € 34.500 geschat. Van de zzp’ers die hoofdkostwinner zijn en onder
modaal verdienen is het percentage ongeveer 91 %.
Netto inkomen 2015
Minder dan € 10.000
€ 10.000 - € 15.000
€ 15.000 - € 23.000
€ 23.000 - € 35.000
€ 35.000 - € 50.000
Meer dan € 50.000
Geen antwoord/weet het
niet

Hoofdkostwinner

Hoofdkostwinner, niet
alleenverdiener

Geen
Hoofdkostwinner

35,3%
26,5%
17,6%
11,8%
5,9%
0,0%

17,4%
13,0%
21,7%
13,0%
13,0%
4,3%

36,0%
16,0%
32,0%
4,0%
4,0%
0,0%

2,9%

17,4%

8,0%

https://www.cpb.nl/cijfer/kerngegevenstabel-2012-2015-voor-het-centraal-economisch-plan2014
4
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Inkomsten, tevredenheid en verwachtingen

Zo’n 40% geeft aan onvoldoende inkomsten uit werk te halen en zo’n 42% haalt er net
voldoende uit. Geld opzij zetten voor een buffer, pensioen en arbeidsongeschiktheid
lukt waarschijnlijk niet.
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De respondenten zijn wel hoopvol betreffend volgend jaar. Merendeel geeft aan een
toename in winst te verwachten, gevolgd door een groep die verwacht dat het gelijk zal
blijven.
Uit kruisanalyse van de gegevens blijkt de groep ontevredenen en zeer ontevreden ook
optimistisch zijn voor het komende jaar. Van de ‘zeer ontevredenen’ verwacht 42% een
toename in inkomsten voor volgend jaar. Bij de ‘ontevredenen’ is het percentage 36 %.
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Welke verwachtingen heb je voor het komende jaar m.b.t. inkomen?

9,8%

4,9%
Ik verwacht dat mijn inkomen zal
toenemen

8,5%

39,0%

Ik verwacht dat mijn inkomen
ongeveer gelijk zal blijven
Ik verwacht dat mijn inkomen zal
dalen
Geen antwoord/weet het niet
Anders, namelijk:

37,8%

Ondersteunende voorzieningen
Uiteraard hebben we in ons onderzoek gevraagd in hoeverre zzp’ers bekend zijn met
voorzieningen die vanuit de overheid en ondersteunende instanties worden
aangeboden om ondernemers met een (tijdelijk) financieel probleem te ondersteunen.
Het algemene beeld dat hierover bestaat wordt in ons onderzoek bevestigd; ook de
zelfstandig ondernemers in Amsterdam-West zijn nauwelijks bekend met de wegen die
voor hen openstaan, op het moment dat het, helaas, economisch en financieel tegenzit.
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In de enquête is geen navraag gedaan naar samenstelling huishouden (kinderen, partner
etc.). Ook zijn de algemene minimavoorziening in kader van Pak je Kans buiten
beschouwing gelaten omdat het onderzoek vooral gericht was op specifieke
ondersteuning aan ondernemers. Op basis van een voorzichtige aanname gebaseerd op
deze cijfers komt een overgrote meerderheid van zzp’ers die hoofdkostwinner zijn in
aanmerking voor een stadspas.
Schuldhulpverlening – dat kent de zzp’er over het algemeen nog wel. Maar
fundamentele voorzieningen als BBZ en IOAZ of het bestaan van Qredits als verstrekker
van leningen is zo goed als onbekend. De ‘uitschieter’ qua bekend, BBZ, komt niet

35

AmsterdamZZP:
Zzp’ers en armoedevoorzieningen in Amsterdam-West
verder dan zo’n 26%. Tegelijk geeft 30% van de respondenten aan van het bestaan van
geen enkele regeling op de hoogte te zijn. De grote meerderheid, 77% van de
respondenten, heeft nog nooit op welke regeling of welke dienstverlener dan ook een
beroep heeft gedaan.
Op welke voorziening heb je ooit een beroep gedaan?
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Gezien de inkomenspositie van de respondenten en het feit dat een groot percentage
aangeeft moeite heeft rond te komen de volgende tabel blijkt, dat maar liefst ruim 50%
aangeeft graag gebruik te willen maken van ondersteunende voorzieningen en diensten.
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De vraag was of onder de zpp’ers met net voldoende of te weinig inkomsten de
behoefte en wil om gebruik te maken van een financiële voorziening groot zou zijn. Uit
een kruisanalyse van de gegevens blijkt dat onder de personen met zeer weinig
inkomsten een groot deel aangeeft het niet te weten of ze er een beroep of willen doen.
In de groep met zeer weinig inkomsten is zelfs het antwoord “nee, nooit” sterker dan bij
de zzp’ers met iets meer inkomen.
Uit eerder vergelijkingen blijkt dat degenen dia aangeven weinig inkomsten te hebben,
een groot deel kostwinner is. Het is interessant om verder te onderzoeken naar de
achterliggende motivaties van deze zzp’ers geen beroep willen doen en hoe zij wellicht
mogelijke hulp organiseren in hun omgeving.
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