
Ik ben zelfstandig ondernemer 

Steun na 30 september 2021 
Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met een aantal 

steunmaatregelen. (Zelfstandig) ondernemers, werknemers 

en werkzoekenden kunnen gebruik maken van andere 

ondersteuning, zoals advies over ondernemen, begeleiding 

naar ander werk of hulp bij schulden en het terugbetalen van 

financiële steun.
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Ben je zelfstandig ondernemer? En vraag je je af hoe je verder moet met 

je bedrijf? Neem contact op met je gemeente voor hulp. Daarnaast kun 

je  gebruik maken van de volgende soorten ondersteuning:

Advies over ondernemen
Wil je hulp bij het toekomstbestendig maken van je onderneming? Of 

overweeg je te stoppen, maar weet je niet hoe? Dan kan je gemeente 

helpen. Ook kun je het Kv K adviesteam bellen via 0800-2117 of anoniem 

de KVK Zwaar weer Routewijzer invullen. 

Begeleiding naar ander werk 
Ben jij sinds de coronacrisis je baan verloren of dreig je deze te verliezen? 

En lukt het niet om zelf werk te vinden? Dan kan één van de 35 

 regionale mobiliteitsteams helpen. Met een persoonlijk plan helpen zij 

werkzoekenden op weg naar een nieuwe baan. Bijvoorbeeld via een 

loopbaangesprek, omscholing of persoonlijke begeleiding. Of een advies 

over de mogelijkheden van praktijkleren in het mbo.

Subsidies voor bij-en omscholing
Om- en bijscholing zorgen er voor dat je wendbaar blijft, je baan kunt 

behouden of nieuw werk kunt vinden. Om je daarbij te helpen kun je 

gebruik maken van de volgende subsidies en regelingen:

• Levenlanglerenkrediet: hiermee kun je maximaal een bedrag lenen ter 

hoogte van het wettelijk collegegeld of lesgeld.

• Nederland leert door: via HoeWerktNederland.nl kun je gratis diverse 

cursussen en opleidingen volgen. Bijvoorbeeld om te leren 

fotobewerken of om aan de slag te gaan als beweegcoach.

• STAP-budget: (vanaf 1 maart 2022) werkenden en werkzoekenden 

kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal 

1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

Overzicht van ondersteuning voor  zelfstandig ondernemers

https://almanak.overheid.nl/Gemeenten/
https://almanak.overheid.nl/Gemeenten/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/routewijzer/?step=klantenenmarkt
https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionale-mobiliteitsteams
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/levenlanglerenkrediet
https://www.hoewerktnederland.nl/werknemen/leren-en-ontwikkelen/online-scholing
https://www.hoewerktnederland.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget


Hulp bij (dreigende) schulden
Heb je financiële problemen? Of drei g je in de schulden te komen? Neem 

dan contact op met je gemeente voor hulp of doe anoniem de test op  

geldfit.nl. Dan krijg je direct advies over je financiële situatie en welke 

organisaties kunnen helpen.

Financiële regeling aanvragen
Ben je op zoek naar actueel overzicht van de financiële regelingen?  

Kijk op rijksoverheid.nl/overzicht-steunpakket 

Je kunt ook de Bijstand voor Zelfstandigen aanvragen. Kijk op  

krijgikbbz.nl om te zien of je hiervoor in aanmerking komt.

Hulp bij terugbetalen financiële steun
Heb je hulp nodig bij het terugbetalen van de financiële steun, zoals de 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)? Wil je 

bijvoorbeeld een betalingsregeling treffen? Neem dan contact op met de 

overheidsinstantie waar je de steun hebt aangevraagd.

https://geldfit.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/overzicht-steunpakket
https://www.krijgikbbz.nl/

