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Financiële ondersteuning aan ondernemers  - sept 2022 

 
 

Heroriëntatie ondernemers 
 
 

Doelgroep 
De ondersteuning bij heroriëntatie is voor alle zelfstandigen die moeite hebben om hun huidige 
onderneming rendabel te krijgen.  
 
Dienstverlening 
Er zijn drie routes waarlangs ondernemers zich kunnen richten op een nieuwe toekomst: 
 
1. versterken van de eigen onderneming; 
2. zoeken van een oplossing voor financiële problemen; 
3. kiezen voor een baan of bijbaan in loondienst, inclusief om- en bijscholing. 
 

Ingang Activiteiten 

Geldloket Amersfoort. 
 
Aanmelding via de website 
van het Geldloket.  
Ondernemer kan zelf een 
afspraak inplannen.  
 
Bij doorverwijzing vanuit de 
gemeente en klantmanager 
wil op de hoogte gehouden 
worden:  diens 
contactgegevens plaatsen bij 
de omschrijving van de 
hulpvraag. 
 
Telefonische hulplijn en chat 
beschikbaar (website) voor 
laagdrempelige directe 
communicatie.  

Integrale intake/adviesgesprek (telefonisch of op kantoor Amersfoort) 
Met consulent Geldloket. Op basis van rapportage een vervolg 
bepalen.  
 
Begeleidingsgesprek 
Verdiepen van een thema (b.v. privebegroting, 
besparingsmogelijkheden, optimaal gebruik voorzieningen).  
 
QuickScan (eventueel op locatie van ondernemer) 
Inzicht in prestaties van het bedrijf.  
Toekomstperspectief bepalen.  
 
Doorverwijzing via een warme overdracht. 
 

 

Route 2: Zoeken van een oplossing voor financiële problemen 

Doorverwijzing naar Menzing en partners 

 

Ingang Activiteiten 

Werkgeversservicepunt (WSP) 
Amersfoort.  
 
Contactformulier invullen  
www.wspregioamersfoort.nl/voor-
werkzoekenden 
 
Doelgroep: inwoners met en 
zonder een uitkering  

Faciliteren (tijdelijk) betaald werk.  
 
Brede intake door recruiter van WSP  
Op basis hiervan een adviesgesprek en het vervolg bepalen.  
 
Ondersteuning richting werk 
Vacatures | matching | banenmarkten en speedmeets | 
laagdrempelig contact met werkgevers.  
 

Leerwerkloket Amersfoort 
 
Vragen en aanmelden voor 
adviesgesprek:  
amersfoort@leerwerkloket.nl 
  
Benthe Goes 06 15148467 
 
Landelijke informatie:  
www.leerwerkloket.nl   
 

Mogelijkheden om- en bijscholing. 
 
Adviesgesprek 
Maximaal drie adviesgesprekken en inzet van competentietesten.  
Advies en in vervolg in kaart brengen (bv doorverwijzen andere 
partijen).  
Informatie: links en flyers.  
 
Inzicht mogelijkheden leren en werken (trajecten via 
Leerwerkloket).  
  

http://www.wspregioamersfoort.nl/voor-werkzoekenden
http://www.wspregioamersfoort.nl/voor-werkzoekenden
file://///nijkerk.org/dfs/Files/DATA/Inwoners/AZA/Schuldhulpverlening/SHVO%20%20Ondernemers/Producten/amersfoort@leerwerkloket.nl
http://www.leerwerkloket.nl/
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Doelgroep: 
iedereen ouder dan 16 jaar met 
en zonder een uitkering 

Mogelijke oriëntatievragen:  

- Ik wil wat anders  en ben bereid om mezelf te laten om-
/bijscholen maar ik weet nog niet precies wat ik wil en kan/wat 
past er bij mij. 

- Ik weet wat ik wil: wat zijn de mogelijkheden voor Leren en 
werken of bij- en omscholing 

- Welke opleiding past het beste bij wat ik wil gaan doen. 

- Wat zijn de kansen voor zij-instromers in de richting waarin ik 
wil gaan. 

- Hoe kan ik mijn kansen vergroten voor het krijgen van een 
leerwerkbaan? 

 
Leerwerkbanen 
Vacatures op de site van Leerwerkloket.  
 
Wanneer aan de orde een warme overdracht: klantmanagers team 
Werk. 
 

 

Werkwijze: inwoners melden zichzelf bij het Geldloket of verwijzing door klantmanagers zelfstandigen, 
contactpersoon is Brigitte van Bennekom; 
Kosten: regionale dekking of t.l.v. van het re-integratiebudget (maatwerk), zie bovenstaande tabel; 
Factuur Geldloket: ten laste van het re-integratiebudget. 


