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Inleiding
Heeft u als ondernemer zorgen over uw persoonlijke financiële situatie of de financiële situatie van 

uw bedrijf? Dan is het goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. De gemeente Nijkerk biedt 

op verschillende manieren ondersteuning aan ondernemers met financiële zorgen. In dit document 

ontdekt u hoe we samen kunnen zoeken naar oplossingen en nieuw perspectief. 

Het vragen van hulp kan moeilijk zijn. Toch willen we u vragen om een eerste stap te zetten en 

contact op te nemen. Want hoe eerder u aan de slag gaat met de financiële uitdagingen die voor u 

liggen, hoe groter de kans dat we ze samen kunnen oplossen. Heeft u vragen over de  

ondersteunings mogelijkheden of regelingen? We staan voor u klaar!

Met vriendelijke groet,

Mariëlle Broekman-van der Pers

Wethouder gemeente Nijkerk

     

Disclaimer

De tekst in dit document is zorgvuldig samengesteld, maar desondanks is het mogelijk dat er fouten 

en/of onvolkomenheden in voorkomen. Ook kunnen regelingen door de tijd veranderen. De gemeente 

Nijkerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg 

van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie 

afkomstig uit dit document. 
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1. Scans, analyses en advies
Wanneer?
Als het niet goed gaat met uw bedrijf, bijvoorbeeld omdat de omzet terugloopt en u steeds vaker facturen niet 
of te laat kunt betalen. Maar ook als schulden oplopen, de Belastingdienst beslag wil leggen of u door ziekte 
niet langer kunt rondkomen. 

Wat? 
• u kunt 24/7 uw vragen stellen aan de online ondernemershelpdesk;
• u kunt een online geldscan uitvoeren om te ontdekken of u in aanmerking komt voor financiële  

ondersteuning (Bbz of lOAZ) door de overheid; 
• u kunt online een eerste probleemanalyse maken en inzicht krijgen in verbeterkansen voor uw bedrijf;
• u kunt een intake doen met een adviseur van het IMK, die met u een diepgaande probleemanalyse uitvoert. 

Op basis van deze analyse ontvangt u advies en/of een doorverwijzing. 

Door wie? 
Stichting 155 en het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf.

Hoe?
Ga naar www.155.nl om gebruik te maken van de ondersteuningsmogelijkheden. 

Kosten
Kosteloos.

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

http://www.155.nl
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2.Training en workshops ondernemersvaardigheden  

Wanneer?
Als het niet goed gaat met uw bedrijf, maar er is nog wel perspectief om de bedrijfsvoering te verbeteren. 
U mist alleen specifieke kennis en/of vaardigheden om dat te doen. 

Wat?
Tijdens online trainingen en workshops ontwikkelt u uw ondernemersvaardigheden. 
Er zijn onder meer trainingen en workshops in: 

• commerciële vaardigheden
• markt en marketing (ook in tijden van crisis) 
• verkoopvaardigheden en acquisitie
• financiële bedrijfsvoering / budgetteren
• prijsbepaling en exploitatie
• ondernemersvaardigheden en marktonderzoek 

U neemt samen met andere ondernemers deel aan de online trainingen en workshops. 

Door wie? 
Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf.

Hoe?
De aanmelding verloopt via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. U voert eerst 
een intakegesprek met Menzing & Partners. Zij brengen met een quickscan uw financiële uitdagingen in 
kaart en beoordelen of de trainingen en workshops bijdragen aan het oplossen van die uitdagingen. 
Is dat het geval? Dan meldt de gemeente Nijkerk u aan bij het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf.
Aanmelden via het mailadres: economie@nijkerk.eu

Kosten
Kosteloos

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:economie%40nijkerk.eu?subject=
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3. Coachingstraject
Wanneer?
U heeft acute financiële problemen. Er is snel maatwerk nodig om die problemen op te lossen en nieuw 
perspectief voor uw bedrijfsvoering te creëren. 

Wat?
Een individueel coachingstraject kent een programma op maat. U kunt denken aan training en advies op het 
gebied van uw propositie, marketing of acquisitie. Maar ook aan het vergroten van financieel inzicht in uw 
bedrijfsvoering en het doorvoeren van rendementsverbeteringen. Het traject bestaat uit één tot drie gesprek-
ken van ongeveer een uur. Tussendoor kunt u via telefoon, whatsapp of mail sparren met uw coach. 
 
Door wie? 
Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf.

Hoe?
De aanmelding verloopt via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. U voert eerst een 
intakegesprek met Menzing & Partners. Zij brengen met een Quickscan uw financiële uitdagingen in kaart 
en beoordelen of een individueel coachingstraject wenselijk is. Is dat het geval? Dan meldt de gemeente 
Nijkerk u aan bij het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf.

Aanmelden?
De aanmelding verloopt via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. Dit kan via het mail-
adres: economie@nijkerk.eu

Kosten
Kosteloos. Zegt u een coachingsgesprek minder dan 48 uur van tevoren af? Dan wordt 50% van de  
kosten van het gesprek in rekening gebracht. 

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:economie%40nijkerk.eu?subject=
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4. Administratieve en financiële begeleiding  

Wanneer?
U wilt administratieve achterstanden wegwerken en goed inzicht krijgen in uw financiële situatie. Zodat u 
straks schulden kunt gaan aflossen en rekeningen en belastingen weer op tijd kan betalen. Of uw bedrijf op 
een goede manier kunt beëindigen.

Wat
U krijgt ondersteuning bij het op orde maken van administratie en het in balans brengen van inkomsten en 
uitgaven. Een traject begint met een adviesgesprek van zo’n 1,5 tot 2 uur. Daarin wordt gekeken wat er nodig 
is om u te helpen. Vaak volgt daarna een maatwerktraject waarin u een plan opstelt en gecoacht wordt door 
een (oud-)ondernemer of financieel specialist. Soms volgt u ook workshops of trainingen, bijvoorbeeld over 
het verbeteren van uw bedrijfsresultaat. U heeft minimaal één keer per maand een gesprek met uw begeleider. 
Een traject duurt minimaal een maand en maximaal een jaar. Lukt het niet om uw bedrijf op de rit te krijgen of 
wilt u stoppen met ondernemen? Dan wordt u geholpen om uw bedrijf op een goede manier te beëindigen.

Door wie? 

Over Rood. 

Hoe
U kunt zich aanmelden via ede@overrood.nl of via Over Rood FoodValley/Gelderse Vallei. 

Kosten 

Het eerste adviesgesprek is kosteloos. 
Voor het maatwerktraject inclusief advies, coaching, workshops en trainingen betaalt u 20 euro (excl. btw) per 
maand

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:ede%40overrood.nl%20?subject=informatie
https://www.overrood.nl/over-rood-ede/
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5. Budgetbeheer en budgetcoaching
Wanneer?
U bent het financieel overzicht in uw bedrijf kwijt. U weet bijvoorbeeld niet goed wat er inkomt en welke kosten 
u maakt. Of u hoopt elke maand dat u rekeningen kunt betalen, maar weet dat niet zeker. 

Wat?
U brengt uw financiën weer op orde met hulp van een budgetcoach of budgetbeheerder. Een budgetcoach 
geeft u advies en ondersteunt u bij het maken van een financieel plan. Een budgetbeheerder neemt aanvullend 
ook tijdelijk het beheer van uw financiën tijdelijk over. De ondersteuning bestaat uit: 

• ondersteuning bij het aanvragen van regelingen en voorzieningen;
• het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven;
• het maken van een overzicht van schulden;
• het maken van een budgetoverzicht;
• het reserveren van geld om schulden af te lossen en om aan belastingverplichtingen te voldoen
• het monitoren van de bedrijfsontwikkeling;
• het monitoren, controleren en eventueel ook beheren van uw zakelijke en privé inkomsten en uitgaven. 

Door wie? 
Menzing & Partners. De aanmelding verloopt via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. Dit 
kan via het mailadres: economie@nijkerk.eu

Hoe?
De aanmelding verloopt via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. U voert eerst een 
intakegesprek met een financieel specialist van Menzing & Partners. Samen stelt u een plan op om uw 
financiële problemen op te lossen. Het doel is dat u weer grip krijgt op uw financiën en zelfstandig uw 
geldzaken kunt beheren. 

Kosten?
Kosteloos.

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:economie%40nijkerk.eu?subject=
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6. Financiële quickscan
Wanneer?
U bent de grip op de financiën van uw bedrijf kwijt geraakt. Of u ziet de schulden oplopen en weet niet hoe u 
die nog kunt terugbetalen. 

Wat? 
Met een quickscan wordt de financiële situatie van uw bedrijf in kaart gebracht. 
De quickscan omvat: 

• een analyse van de laatste drie jaarrekeningen en aangifte IB;
• een bankanalyse van het lopende jaar: wat zijn uw omzet, uitgaven en privé-onttrekkingen;
• een berekening Vrij te laten bedrag (VTLB). Dit is het bedrag dat u nodig heeft om te voorzien in uw  

levensonderhoud;
• een analyse of uw privé-uitgaven in verhouding staan tot de omzet en het VTLB. 

De quickscan geeft inzicht in de oorzaak van uw financiële problemen en de mate waarin uw bedrijf nog 
levensvatbaar is. Ook wordt duidelijk voor welke vormen van financiële ondersteuning of schuldhulpverlening 
u in aanmerking komt.

Door wie? 
Menzing & Partners. De aanmelding verloopt via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk.
Dit kan via het mailadres: economie@nijkerk.eu

Hoe?
De aanmelding verloopt via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. U vult eerst een 
vragenlijst in. Daarna vindt een intakegesprek plaats met Menzing & Partners. Daarin worden uw situatie en 
behoeften besproken. Na afloop ontvangt u een rapport met de analyses en een advies over vervolgstappen. 
Het rapport gaat ook naar de gemeente Nijkerk. 

Kosten
Kosteloos.

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:economie%40nijkerk.eu?subject=


10

7. Boekhoudservice
Wanneer?
U heeft geen inzicht meer in uw financiële situatie en/of toegang tot uw boekhouding, omdat u facturen van 
uw administratiekantoor of accountant niet kunt betalen. 

Wat?
Er vindt bemiddeling met uw administratiekantoor of accountant plaats om uw boekhouding bij te werken en/
of vrij te geven. Als het nodig is treft de gemeente Nijkerk hier een financiële regeling voor met uw  
administratiekantoor of accountant. 

Door wie? 
De gemeente Nijkerk.

Hoe?
U meldt zich aan bij de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. Dit kan via het mailadres: 
economie@nijkerk.eu

Kosten
Kosteloos.

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:economie%40nijkerk.eu?subject=
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8.Schuldhulpverlening
Wanneer?
U heeft zakelijke schulden opgebouwd en kunt die niet meer terugbetalen. 

Wat?
• Saneringskrediet: U vraagt een Bbz-bedrijfskrediet (zie pag 15) aan waarmee u schulden kunt aflossen. 

Een professionele schuldhulpverlener probeert vervolgens overeenkomsten te sluiten met uw schuld- 
eisers. Zij werken op vrijwillige basis mee. Dat heet een minnelijke oplossing. 

• Spaarsanering: U gebruikt de maximale spaarcapaciteit uit uw onderneming om schulden af te lossen. 
Een professionele schuldhulpverlener probeert vervolgens overeenkomsten te sluiten met uw schuld-
eisers. Zij werken op vrijwillige basis mee. Dat heet een minnelijke oplossing. 

• Schuldsanering: Lukt het niet om er onderling met uw schuldeisers uit te komen? Dan blijft een wettelijke 
schuldsaneringstraject (Wsnp) over. Er wordt een saneringsplan opgesteld. Daarin staat hoe u de  
schulden gaat aflossen. Uw schuldeisers moeten aan dit plan meewerken. 

Door wie? 
Menzing & Partners. Is uw bedrijf niet (voldoende) levensvatbaar? Dan kan het nodig zijn om uw bedrijf te 
beëindigen. In dat geval zult u eventuele schulden terug moeten betalen met de inkomsten die u gaat 
verdienen met uw nieuwe baan. Uw dossier wordt dan na de beeindiging en afwikkeling van uw bedrijf 
overgedragen aan de Plangroep. Dit is een particuliere schuldhulpverleningsorganisatie. 

Hoe?
De aanmelding verloopt via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. Er wordt eerst een 
financiële quickscan (zie pag. 9) uitgevoerd om uw financiële situatie in kaart te brengen. Een bewindvoerder 
bespreekt met u de mogelijkheden en vervolgstappen. Tijdens het schuldhulpverleningstraject vinden regel-
matig controles plaats om te kijken of u zich aan de afspraken houdt. Een schuldhulpverleningstraject duurt 
meestal drie tot vier jaar. Heeft u het traject afgerond? Dan spreekt u na drie maanden nog één keer af met uw 
bewindvoerder. Samen kijkt u of het lukt om blijvend gezonde financiële keuzes te maken. 

Door wie? 
Menzing & Partners. De aanmelding verloopt via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. 
Dit kan via het mailadres: economie@nijkerk.eu

Kosten
De kosten voor schuldhulpverlening worden betaald uit het bedrag dat u aflost. De voorafgaande quickscan en 
het gesprek na afloop van het schuldhulpverleningstraject worden betaald door de gemeente Nijkerk. 

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:economie%40nijkerk.eu?subject=
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9. Tijdelijke uitkering
Wanneer?
U bent ondernemer en heeft door financiële problemen in uw bedrijf moeite om privé rond te komen. 

Wat?
U kunt een renteloze lening krijgen die uw (gezins)inkomen aanvult tot de bijstandsnorm. Dit heet een Bbz-uit-
kering. U kunt maximaal 12 maanden gebruik maken van deze uitkering. In sommige gevallen kan de uitkering 
verlengd worden, tot maximaal 24 maanden. In principe betaalt u de lening terug. Lukt dat niet? Dan kan de 
gemeente bepalen dat u de uitkering niet of slechts gedeeltelijk hoeft terug te betalen. 

Welke voorwaarden gelden er?
• uw gezinsinkomen is (tijdelijk) lager dan de bijstandsnorm;
• u werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf; 
• u bent zelfstandige in de zin van de belastingdienst en langer dan 1,5 jaar geleden gestart met uw bedrijf;
• uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dit betekent dat het verwachte inkomen in de toekomst genoeg moet 

zijn om het bedrijf voort te zetten en om te voorzien in het levensonderhoud.

Door wie? 
De gemeente Nijkerk.

Hoe?
U meldt zich aan via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. Dit kan via het mailadres: 
economie@nijkerk.eu

Kosten
Kosteloos. 

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:economie%40nijkerk.eu?subject=
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10. Tijdelijke uitkering voor oudere ondernemers
Wanneer?
U bent een oudere ondernemer en heeft door financiële problemen in uw bedrijf moeite om privé rond te  
komen. U wilt nog niet stoppen met uw bedrijf. 

Wat?
U kunt een periodieke uitkering krijgen die uw inkomen aanvult tot het bijstandsniveau. Dit heet een Bbz- 
uitkering voor oudere ondernemers. U kunt deze uitkering krijgen tot het moment dat u de AOW-leeftijd be-
reikt. U moet aan verschillende voorwaarden voldoen om zo’n Bbz-uitkering te ontvangen. 

Welke voorwaarden gelden er?
• u bent geboren voor 1 januari 1960;
• u bent al minstens tien jaar ondernemer;
• uw gezinsinkomen is lager dan de bijstandsnorm;
• u werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf;
• uw bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste € 8.425 per boekjaar (in 2022);
• met de uitkering moet uw verwachte inkomen voldoende zijn om het bedrijf voort te zetten en om te  

voorzien in uw levensonderhoud.

Door wie? 
De gemeente Nijkerk.

Hoe?
U meldt zich aan via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. Dit kan via het mailadres: 
economie@nijkerk.eu

Kosten
Kosteloos. 

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:economie%40nijkerk.eu?subject=
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11. Tijdelijke uitkering voor stoppende ondernemers
Wanneer?
Uw bedrijf is niet langer levensvatbaar en daarom wilt u uw onderneming beëindigen. U heeft tijd nodig om uw 
zaken af te ronden en kunt daardoor nog niet (volledig) focussen op het verwerven van ander inkomen, waar-
door er niet voldoende binnenkomt om van te leven. 

Wat?
U kunt een periodieke uitkering krijgen die uw inkomen aanvult tot het bijstandsniveau. U kunt maximaal 12 
maanden gebruik maken van deze uitkering. In principe betaalt u de lening terug. Lukt dat niet? Dan kan de 
gemeente bepalen dat u de uitkering niet of slechts gedeeltelijk hoeft terug te betalen. 

Welke voorwaarden gelden er?
• u wil of moet uw bedrijf stoppen omdat het niet langer levensvatbaar is;
• uw gezinsinkomen is lager dan de bijstandsnorm.
 
Door wie? 
De gemeente Nijkerk.

Hoe?
U meldt zich aan via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. Dit kan via het mailadres:
 economie@nijkerk.eu

Kosten
Kosteloos. 

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:economie%40nijkerk.eu?subject=
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12. Bedrijfskapitaal
Wanneer?
U heeft financiële problemen als ondernemer. Uw bedrijf is levensvatbaar, maar u heeft niet de financiële mid-
delen om bijvoorbeeld een doorstart te maken, crediteuren te betalen of een benodigde investering te doen. 

Wat?
U kunt een rentedragende lening krijgen van maximaal € 212.147 (2022). Dit heet een Bbz-bedrijfskapitaal. 
Het rentepercentage bedraagt 8%, de looptijd is maximaal 10 jaar. U moet aan verschillende voorwaarden 
voldoen om dit bedrijfskapitaal te ontvangen. 

 Welke voorwaarden gelden er? 
• u werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf;
• u bent zelfstandige in de zin van de Belastingdienst en langer dan anderhalf jaar geleden gestart met uw

bedrijf;
• u kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds;
• uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dit betekent dat het verwachte inkomen in de toekomst genoeg moet

zijn om het bedrijf voort te zetten en om te voorzien in het levensonderhoud.

Door wie? 
De gemeente Nijkerk.

Hoe?
U meldt zich aan via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. Dit kan via het mailadres: 
economie@nijkerk.eu

Kosten
Kosteloos. 

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:economie%40nijkerk.eu?subject=
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13. Bedrijfskapitaal voor oudere ondernemers
Wanneer?
U bent een oudere ondernemer met een bedrijf dat niet levensvatbaar is. U wilt nog niet stoppen met uw on-
derneming, maar het ontbreekt u aan financiële middelen om bijvoorbeeld een doorstart te maken, crediteuren 
te betalen of een benodigde investering te doen. 

Wat?
U kunt een bedrijfskapitaal krijgen van maximaal € 10.607 (2022). Afhankelijk van uw eigen vermogen is dit 
kapitaal een gift of een lening. U moet aan diverse voorwaarden voldoen om dit bedrijfskapitaal te ontvangen.

Welke voorwaarden gelden er?
• u bent geboren voor 1 januari 1960;
• u bent al minstens tien jaar ondernemer;
• uw gezinsinkomen is lager dan de bijstandsnorm;
• u kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds;
• uw bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste € 8.425 per boekjaar (in 2022);
• met de uitkering moet uw verwachte inkomen voldoende zijn om het bedrijf voort te zetten en om te

voorzien in uw levensonderhoud.

Door wie? 
De gemeente Nijkerk.

Hoe?
U meldt zich aan via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. Dit kan via het mailadres: 
economie@nijkerk.eu

Kosten
Kosteloos. 

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:economie%40nijkerk.eu?subject=
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14. Uitkering voor oudere ondernemers die willen stoppen
Wanneer?
U denkt erover na om te stoppen als ondernemer omdat er niet meer genoeg inkomen uit het bedrĳf komt en 
er ook geen verbetering is te verwachten. U wilt nog wel blijven werken, maar dan in loondienst. 

Wat?
U kunt een uitkering krijgen die het inkomen van u en uw eventuele partner aanvult tot het bijstandsniveau. 
Inkomen uit vermogen wordt in mindering gebracht op de uitkering. De IOAZ-uitkering stopt als u de pensi-
oengerechtigde leeftijd bereikt. In de tussentijd probeert u zo snel mogelijk ander werk te vinden. U moet aan 
verschillende voorwaarden voldoen om deze uitkering te ontvangen. 

Welke voorwaarden zijn er?
• u heeft een sollicitatieplicht en moet aangeboden werk accepteren, ook als dat niet aansluit bij uw oplei-

ding en werkervaring;
• u bent ouder dan 55 jaar, maar heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt;
• uw gezinsinkomen is lager dan de bijstandsnorm;
• u bent nog niet gestopt met uw bedrijf;
• u heeft tien jaar lang onafgebroken en in Nederland hebben gewerkt, waarvan in ieder geval de laat ste

drie jaar als ondernemer;
• u werkt 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf;
• u verdiende de afgelopen drie jaar gemiddeld minder dan € 27.021 per jaar;
• u beëindigt uw bedrijf binnen achttien maanden na de aanvraag van de uitkering.

Door wie? 
De gemeente Nijkerk.

Hoe?
U meldt zich aan via de klantmanager zelfstandigen van de gemeente Nijkerk. Dit kan via het mailadres: 
economie@nijkerk.eu 
Let op: doe dit voordat u uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel laat uitschrijven. 

Kosten
Kosteloos. 

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:economie%40nijkerk.eu?subject=
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 loondienst binnen uw vakgebied15. Terug in
Wanneer?
U bent ondernemer en heeft financiële zorgen. Daarom wilt u stoppen met uw bedrijf en weer gaan werken 
voor een werkgever. Zodat u weer kunt doen waar u goed in bent: uw vak. Nu vraagt u zich af hoe u die stap 
zet. 

Wat?
U voert een intakegesprek met een recruiter. Die kijkt samen met u welke banen bij u passen en maakt met u 
een plan om weer terug te gaan in loondienst. De recruiter wijst u op vacatures en banenmarkten en helpt u 
om in contact te komen met mogelijke werkgevers die aansluiten bij uw profiel. 

Door wie? 
Werkgeverservicepunt Amersfoort.

Hoe?
U kunt uzelf aanmelden via www.wspregioamersfoort.nl/voor-werkzoekenden

Kosten
Kosteloos.

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

http://www.wspregioamersfoort.nl/voor-werkzoekenden
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 loondienst na omscholing of bijscholing16. Terug in
Wanneer?
U bent ondernemer en heeft financiële zorgen. Daarom wilt u stoppen met uw bedrijf en weer in loondienst 
treden. Dat wilt u niet doen binnen uw vakgebied, maar juist erbuiten. Nu vraagt u zich af: welk werk past bij 
mij en hoe maak ik zo’n carrièreswitch?

Wat?
U voert tot drie adviesgesprekken met een specialist op het gebied van om- en bijscholing. Samen denkt u na 
welk type werk u aanspreekt en waar u goed in bent. Eventueel doet u een competentietest om dat in kaart te 
brengen. Bent u daaruit of weet u al precies wat u wilt? Dan krijgt u inzicht in de mogelijkheden om u te laten 
omscholen of bijscholen. Ook ontdekt u meer over leerwerkbanen. Hiermee kunt u een eerste stap zetten in 
een nieuw vakgebied. 

Door wie? 
Leerwerkloket Amersfoort.

Hoe?
U kunt uzelf aanmelden via amersfoort@leerwerkloket.nl of  
www.leerwerkloket.nl/leerwerkloket/leerwerkloket-regio-amersfoort

Kosten
Kosteloos.

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

mailto:amersfoort%40leerwerkloket.nl%20?subject=
https://www.leerwerkloket.nl/leerwerkloket/leerwerkloket-regio-amersfoort
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17. Signalen van uw medewerkers over financiële 
zorgen?
Mogelijk vangt u als werkgever signalen op van uw medewerkers over financiële zorgen en wilt u hen 
helpen om met de juiste instanties in contact te komen. Ook voor hen geldt dat de gemeente meedenkt 
waar mogelijk. We verwijzen daarbij graag naar de volgende pagina op onze website:

www.nijkerk.eu/inkomensondersteuning

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave 
(in digitaal document)

http://www.nijkerk.eu/inkomensondersteuning



