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Het landelijke Programma 
Groeiversneller helpt ambitieuze 
ondernemers met een omzet van 
enkele miljoenen in vijf jaar te 
laten doorgroeien naar een omzet 
van meer dan € 20 miljoen.

In januari 2009 zijn twee groepen 
van ruim twintig ‘groeionderne-
mers’ met het programma gestart. 
Zij krijgen vijf jaar lang intensieve 
begeleiding en ondersteuning door 
een team van ervaren professionals. 
Bedrijven konden vanaf september 
2008 hun belangstelling kenbaar 
maken. Uit de 1461 belangstellen-
den zijn 126 bedrijven geselecteerd. 

Uiteindelijk bleven er 43 bedrij-
ven over. Eén van die bedrijven  is 
Fockert Glasvezeltechniek uit Vuren. 
Directeur Peter de Fockert: “Wij zijn 
bijzonder verheugd dat wij uit de 
vele aanmeldingen zijn geselecteerd 
om als één van de eerste bedrijven 
mee te kunnen doen aan dit ambi-
tieuze project.” Ook Jobwerkt uit 
Utrecht doet mee. Marieke van Heek, 
Managing Partner: “Het is een kroon 
op het harde werken en enorm 
inspirerend en motiverend voor het 
hele team.”
Groeiversneller is een initiatief van 
het ministerie van Economische 
Zaken en het Innovatieplatform.

Nieuwegein
Nieuwe horeca-afspraken 
voor Nieuwegein
Horeca Nederland afdeling 
Nieuwegein, de politie en de ge-
meente Nieuwegein hebben een 
horeca-overeenkomst getekend. 
Hierin staan afspraken om de 
veiligheid in de horeca te verbe-
teren en overlast te voorkomen.

iI www.nieuwegein.nl

‘Kredietcrisis? Het is 
als zzp-netwerk ge-
woon moeilijk om nu 
een bijeenkomst te 
organiseren, omdat 
iedereen het zo druk 
heeft’
Gert-Jan Jansen van onderne-
mersnetwerk Zolo.
AD, Utrechts Nieuwsblad, 3 februari 2009

Gorinchem/Utrecht
Sterren uitgereikt voor 
Veilig Ondernemen
Het Piazza Center in Gorinchem 
heeft de eerste ster van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen 
binnen. Ondernemers, gemeen-
te, brandweer en politie hebben 
een plan van aanpak opgesteld 
om criminaliteit en overlast aan 
te pakken.
Winkelcentrum Parkwijk (Leid-
sche Rijn) heeft een tweede en 
derde ster behaald. De tweede 
ster staat voor een extra veilige 
en schone omgeving (parkeer-
voorzieningen, fietsenstalling). 
De derde ster staat voor de indi-
viduele veiligheid van winkels. 
De certificaten worden uitgereikt 
door het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel (HBD).

iI www.winkelcriminaliteit.hbd.nl

Regeling bij financiële nood in trek

‘Glimpieper of Eigenheimer’ 
beschrijft een leven lang leren

Naam Willemijn Berg (l) & 
Monique van der Meer (r)
Functie Eigenaars
Bedrijf Berg & Van der Meer

Waarom een boek schrijven over 
hoe je leren in organisaties kan 
inrichten? Het boek is juist in 
deze crisistijd een pleidooi om 
werknemers blijvend te laten 
leren. Er wordt veel gepraat over 
arbeidstijdverkorting, maar min-
der over het investeren in men-
sen. Als mensen minder te doen 

d  Veel zzp’ers uit de bouw kloppen aan voor bijstand.

d  ‘Sommige gemeenten geven bewust geen ruchtbaarheid 
aan het BBZ’.

Het stukje over het Besluit Bijstand-
verlening Zelfstandigen (BBZ) in de 
Kamerkrant van februari heeft veel 
reacties opgeroepen. Ondernemers-
adviseur Hans Litjens van de KvK 
Midden-Nederland heeft zo’n zeven-
tig mails en telefoontjes gekregen van 
ondernemers die geen weet hadden 
van deze regeling en er graag gebruik 
van willen maken. Bij de gemeente 
Tiel wordt dit beeld bevestigd. Marcel 
Simons, coördinator bij de afdeling 
Werk, Inkomen en Zorg, kan de toe-
loop nauwelijks aan. “In de afgelopen 
vier maanden hebben we meer dan 
zestig aanvragen gehad. Dat aantal 
hebben we normaal gesproken in een 
jaar.” Het zijn veelal kleine onder-
nemingen, zzp’ers en VOF’s, die een 
beroep doen op het BBZ, zegt Simons. 
Er kloppen nu veel zzp’ers uit de 

bouw aan, zoals schilders en klussers, 
alsmede veeboeren en tuinders. Deze 
laatste groep had het al moeilijk en 
dat wordt nu alleen maar erger.” 

Schrijnend Simons komt schrij-
nende situaties tegen. “Soms hebben 
mensen geen geld meer voor hun 
dagelijkse boterham. Die geven we 
dan een voorschot zodat ze even uit 
de brand zijn.” De gemeente Tiel voert 
het BBZ ook uit voor Neder-Betuwe, 
Neerrijnen en West Maas en Waal. “De 

indruk bestaat dat sommige gemeen-
ten weinig kennis hebben van de 
regeling en deze zien als iets dat geld 
kost, waarvoor de gemeentebelasting 
verhoogd moet worden. Zij geven er 
bewust geen ruchtbaarheid aan.”
In de gemeente Utrecht voert het Bu-
reau Zelfstandigen de BBZ- regeling 
uit, ook voor nabijgelegen plaatsen 
zoals Houten en Woerden. Huub 
van den Haselkamp van het Bureau 
Zelfstandigen merkt ook een toename 
van aanvragen, veelal van  klusbe-
drijfjes. De verwachting is dat het nog 
veel drukker gaat worden.

Uitkomst Het BBZ kan uitkomst 
bieden voor ondernemers die in 
financiële problemen zijn gekomen, 
terwijl de bank extra financiering 
weigert. Iedere ondernemer met een 
bedrijf met een Nederlandse rechts-
vorm (behalve de NV) kan een beroep 
doen op het BBZ. De regeling wordt 
uitgevoerd door de gemeente en geeft 
toegang tot een eenmalig krediet 
met een maximum van 173.677 euro. 
Daarnaast biedt de regeling de moge-
lijkheid voor een periodieke uitkering 
in de vorm van een renteloze lening 
ter hoogte van een bijstandsuitkering 
(voor levensonderhoud).

iI  Meer informatie over het BBZ: 
kijk op www.kvk.nl (overdracht en 
overname), stuur een mail naar 
hlitjens@middennederland.kvk.nl 
(Hans Litjens, ondernemersadvi-
seur KvK) of vraag bij uw gemeente 
(voor Utrecht: www.utrecht.nl/bu-
reauzelfstandigen).

hebben, is een stevige opleiding 
dan geen goed alternatief?

Hoe voelt het schrijven en 
uitgeven van je eigen boek? 
Spannend, omdat je niet weet 
wie je boek leest en wat men 
ervan vindt. Leuk, omdat we via 
het boek in contact komen met 
mensen die we anders niet zo 
snel hadden ontmoet.

Hoe was de boekpresentatie? 
Toegegeven, we waren enorm 
zenuwachtig, maar dat ging snel 
over. De hoge opkomst en de 
superleuke reacties waren voor 
ons echt onvergetelijk.

Waar te verkrijgen? Via internet 
en de boekhandel, maar ook bij 
onze lezingen. Binnenkort komt 
eveneens een Engelse versie uit.

iI www.glimpieper.nl
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Uitvoerders Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen maken overuren 

Herman IJzerman uit Haaften 
(56) had een cafébedrijf in Tricht, 
dat hij in 1995 verruilde voor een 
montagebedrijf genaamd Hijmont. 
Hij bleef echter zitten met een 
belastingschuld van ongeveer 
tachtigduizend euro. Hierdoor liep 
zijn montagebedrijf gevaar en was 
hij bijna failliet. De bank wei-
gerde krediet. De Belastingdienst 
adviseerde hem schuldsanering 
aan te vragen, maar dat is tegen 
zijn principes. “Dan wordt alles 
geregeld door een extern bureau 
en kun je geen kant meer op.” Ver-
volgens wees de Belastingdienst 
op de BBZ-regeling. “Zo kwam ik 
terecht bij Marcel Simons van de 
gemeente Tiel. Met een krediet van 
zo’n 35.000 euro heb ik in 2007 

de schuld af kunnen lossen en 
sindsdien loopt mijn bedrijf beter 
dan ooit.”

IJzerman werkt in de gevelmon-
tage van kantoorgebouwen en 
zorginstellingen. Hij draait een om-
zet van een miljoen euro per jaar. 
Van de kredietcrisis heeft hij totaal 
geen last. “Sinds de brand in Volen-
dam zijn de brandveiligheidseisen 
strenger geworden. We werken nu 
bijvoorbeeld in een parkeergarage 
in Nijmegen waar we kozijnen met 
brandvertragend glas plaatsen.”
Hij is dankbaar dat de gemeente 
Tiel hem met de BBZ-regeling uit 
de brand heeft geholpen. “Het is 
me prima bevallen. Marcel Simons 
heeft me perfect geholpen!”

Herman IJzerman uit Haaften, eigen montagebedrijf (zzp’er):

‘Mensen hebben geen 
geld meer voor hun 
dagelijkse boterham’

‘De gemeente Tiel heeft me 
perfect geholpen!’

Omzetboost met Groeiversneller


