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Motivatie voor Agendering; 

Er is bij het CDA en D66 veel waardering voor het initiatief van de provincie om onderzoek te laten 
doen naar schuldenproblematiek bij Drentse ondernemers. De onderzoeksvraag was: "Bied ons 
inzicht in welke nieuwe groepen in beeld kunnen komen bij de (gemeentelijke) schuldhulpverlening 
als gevolg van de coronacrisis en wat zij nodig hebben om uit de schulden te komen en te blijven". 
Het onderzoek is bedoeld om de gemeenten te faciliteren. Het concept-rapport geeft meer inzicht en 
laat onder meer zien dat met name kleine ondernemers en ZZP'ers risico lopen om schulden aan te 
gaan. Het rapport zal, zo schrijft het College van Gedeputeerde Staten, aangeboden worden aan de 
Drentse gemeenten. 

CDA en D66 vragen zich af of, gezien de huidige omstandigheden, de provincie niet meer kan doen 
dan faciliteren door dit onderzoeksrapport aan te bieden. We zien nu dat voor ondernemers de 
betalingen als huur/rente/aflossingen/belastingen veelal uitgesteld worden. Dat betekent dat je een 
berg aan schulden voor je uitschuift wat later weer grote problemen veroorzaakt. Via verschillende 
programma’s zijn al veel regelingen waarvan ondernemers gebruik kunnen maken. Maar specifieke 
hulp als het gaat om schuldhulpverlening is een gemeentelijke verantwoordelijkheid en juist die 
gemeenten ontbreekt het veelal aan de (financiële) mogelijkheden om de specifieke. Wij maken ons 
erg veel zorgen dat, ondanks alle steunmaatregelen die er voor ondernemers zijn, er veel kleine 
ondernemers en zzp-ers het niet redden en de groep nieuwe armen worden. 

Wij weten dat de schuldenproblematiek een gemeentelijke taak is, maar wij denken en hopen dat we 
als provincie Drenthe toch een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing of beperking van het 
probleem. De fracties van CDA en D66 willen met het agenderen van deze brief onderzoeken of het 
naar de opvatting van de andere fracties het aanbieden van het rapport voldoende is om kleine 
ondernemers en ZZP-ers te helpen. Daarom de volgende vragen aan de overige fracties: 

1. Vindt u dat de provincie, naast het initiëren van het onderzoek en het aanbieden van het 
rapport aan de Drentse gemeenten, meer steun moet bieden? 

2. Vindt u dat naast de al bestaande regelingen van Rijk en provincie, financiële steun geboden 
moet worden aan de gemeenten en/of de in het rapport bedoelde doelgroepen? 

3. Vindt u dat GS moet onderzoeken op welke wijze de provincie meer hulp kan bieden? 
4. Hoe kunnen wij als provincie de ondernemers helpen die ondanks alle steunmaatregelen 

tussen wal en schip vallen? 
5. Wat kunnen wij als provincie doen om de schade te beperken en te voorkomen dat er een 

hele nieuwe groep armen gaat ontstaan? 
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Onderwerp: Onderzoek Nieuwe Schuldengroep als gevolg van corona
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie aan het concept-rapport: "Effectievere hulp voor
Drentse ondernemers met schulden". Dit rapport is in opdracht van de provincie
Drenthe opgesteld door CMO-STAMM in het kader van de Sociale Agenda,
werkplan 2020, naar aanleiding van de coronacrisis. De onderzoeksvraag was:
"Bied ons inzicht in welke nieuwe groepen in beeld kunnen komen bij de (ge-

meentelijke) schuldhulpverlening als gevolg van de coronacrisis en wat zij nodig
hebben om uit de schulden te komen en te blijven". Het onderzoek is bedoeld
om de gemeenten te faciliteren.

Wij zien in dit rapport dat met name kleine ondernemers en ZZP'ers risico lopen
om schulden aan te gaan. Voor deze groepen biedt de Tozo (tijdelijke overbrug-
gi ngsregel i ng zelfstand ige ondernemers)-regeli ng niet a ltijd voldoende steu n. Uit
dit rapport komt naar voren dat de wereld van de gemeentelijke schuldhulpver-
lening voor deze groepen geen bekend terrein is en voor hen ook enigszins cul-

tuurvreemd is. Naast andere aanbevelingen is dan ook het meest genoemde ver-
beterpunt de genoemde werelden, schuldhulpverlening (gemeenten) en bedrijfs-
advisering (bedrijven) dichter bij elkaar te brengen. Voor verdere informatie ver-
wijzen wij u kortheidshalve naar het rapport.
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Wij zijn voornemens het rapport aan te bieden aan de Vereniging Drentse
Gemeenten, (kerngroep armoede en schulden) behept met de wettelijke taak
schuldhulpverlening. Het programma IBDO heeft meegewerkt aan het onder-
zoek. IBDO is bekend met de problematiek en verwijst ondernemers door naar de
gemeentelijke schuldhulpverlening. ln het kader van de Sociale Agenda, pijler ar-
moede, zullen wijvia CMO-STAMM vragen hierbij, in overleg met de Drentse ge-

meenten, de vinger aan de pols te houden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Conceptrapport "Effectievere hulp voor Drentse Ondernemers met
schulden"
md/coll.
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SAMENVATTING  
 

De Drentse economie krijgt flinke klappen door de coronacrisis.1 Een deel van de beroepsbevolking 

raakt haar werk of opdrachten (gedeeltelijk) kwijt. Vooral mensen die hun inkomen verdien(d)en als 

zelfstandige of met flexwerk worden getroffen. Verlies van werk of opdrachten betekent 

inkomensachteruitgang, en daardoor groter risico op betalingsproblemen en schulden. De behoefte 

aan hulp bij schulden zal toenemen, juist ook bij ‘nieuwe groepen’, die nog niet goed in beeld zijn bij 

de (gemeentelijke) schuldhulpverlening.  

Hiermee is het startpunt van dit onderzoek geschetst. Trendbureau Drenthe stelde zich ten doel 

meer inzicht te geven in de kenmerken van de bovenbedoelde ‘nieuwe groepen’ en in wat zij nodig 

hebben om uit de schulden te blijven of te komen, om vervolgens te kunnen laten zien op welke 

punten de huidige gemeentelijke dienstverlening voor mensen met schulden of financiële problemen 

aanpassing behoeft.  

Uit het onderzoek komt naar voren dat in Drenthe vooral de sectoren horeca, cultuur, sport & 

recreatie, verhuur- en overige zakelijke dienstverlening, technologische industrie en delen van de 

detailhandel lijden onder de coronacrisis. Dankzij de steunmaatregelen van het Rijk, in combinatie 

met veerkracht en innovatief vermogen van ondernemers, is het aantal faillissementen tot nu toe 

beperkt. Maar vooral veel kleine ondernemers, die vóór corona net het hoofd boven water konden 

houden, hebben het nu erg moeilijk, in het bijzonder zzp’ers met lage tarieven.  

De vraag hoe de gemeentelijke overheid in coronatijd de ondernemers kan ondersteunen, anders 

dan via de uitvoering van de Tozo, leverde in eerste instantie op dat gemeenten kunnen bijdragen 

met informatie en advies (met name over regelingen en faciliteiten), met het bevorderen van 

consumentenvertrouwen, met om- en bijscholingsfaciliteiten en met het vooruit halen van 

investeringen. Toen het later specifiek over gemeentelijke dienstverlening bij schulden en financiële 

problemen ging, kwam naar voren dat de dienstverlening op basis van de Wgs2 en het Bbz3 de 

ondernemers die er baat bij kunnen hebben, slecht bereikt. Belangrijke redenen zijn dat  

ondernemers hun gemeente geen logische partner vinden en gemeenten in hun communicatie ook 

niet de brug weten te slaan. Zo is de informatie over het aanbod versnipperd en digitaal soms 

nauwelijks te vinden. Ook kan men bij gemeenten en hun uitvoeringspartners vaak alleen tijdens 

kantooruren terecht, en vergt het gewoonlijk meerdere stappen om in gesprek te komen met een 

persoon met die echt kennis van zaken heeft. Deze kritiek betreft nadrukkelijk niet de uitvoering van 

de Tozo4 – daarover bestaat grote tevredenheid.  

Als het gaat om de aanpassingen die nodig zijn in de dienstverlening, springt één punt eruit: realiseer 

een veel betere verbinding tussen schuldhulpverlening en de bedrijfsadvisering. Schuldhulpverlening 

en bedrijfsadvisering vormen nu twee gescheiden werelden. Door deze dichter bij elkaar te brengen, 

ontstaan extra mogelijkheden om ondernemers te informeren over en (sneller) te verwijzen naar 

schuldhulpverlening. Het verlaagt de drempel naar de schuldhulpverlening en maakt de 

                                                           
1 Zoals bekend is niet alleen de Drentse economie getroffen.  
2 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, zie pagina 12 
3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, zie pagina 13 
4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, zie pagina 13 
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bedrijfsadvisering completer. De belangrijkste aanbeveling uit dit onderzoek is dan ook om de 

beoogde verbinding verder uit te (doen) werken, met hulp vanuit beide ‘werelden’. Tijdens de sessie 

die in het kader van het onderzoek is gehouden, bleek hiervoor nadrukkelijke animo te bestaan.  

Een tweede belangrijke aanpassing is meer outreachende aandacht voor de meest kwetsbare 

ondernemers, zoals de zzp’ers met lage tarieven. Dit is nodig, omdat de meest kwetsbare groepen, 

die het hulpaanbod het meest nodig hebben, deze het minst goed weten te vinden. Onder meer 

omdat zij vaak niet betrokken zijn bij netwerken en (branche)organisaties waarin informatie wordt 

uitgewisseld. Als mogelijke ingangen naar deze ondernemers zijn administratiekantoren en 

vroegsignalering van schulden genoemd. Ook dit punt is opgenomen in de aanbevelingen van dit 

onderzoek, evenals meer accurate informatieverstrekking, kaderafspraken met schuldeisers en een 

revolverend fonds voor saneringskrediet.  

 

 

 

 

   

 

De belangrijkste 

aanbeveling uit dit 

onderzoek  

is om de beoogde 

verbinding verder 

uit te (doen) 

werken, met hulp 

vanuit de twee 

‘gescheiden 

werelden’:  

schuldhulpverlening 

en de 

bedrijfsadvisering. 
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 INLEIDING 
 

De huidige economische (corona)crisis brengt ‘nieuwe groepen’ Drenten in financiële problemen. 

Een deel van de beroepsbevolking raakt haar werk of opdrachten (gedeeltelijk) kwijt, krijgt daardoor 

te maken met inkomensachteruitgang en loopt grotere kans op betalingsproblemen en schulden.  

 

Ondernemers, met of zonder personeel, zijn oververtegenwoordigd in de hierboven bedoelde 

‘nieuwe groepen’. Bij gemeenten in Drenthe speelt al langer de vraag hoe ze hun 

schulddienstverlening beter kunnen afstemmen op ondernemers met financiële problemen. Dat zijn 

de redenen waarom we hebben onderzocht wat gemeenten – met name gezien hun (wettelijke) taak 

in de preventie en hulpverlening bij schulden – (nog meer) kunnen betekenen voor ondernemers 

met (risico op) schulden.  

 

In deze rapportage lichten we toe hoe we ons onderzoek hebben uitgevoerd, en wat de uitkomsten 

zijn. Ook zijn enkele aanbevelingen opgenomen. De provincie Drenthe heeft het onderzoek financieel 

mogelijk gemaakt. Inhoudelijk sluit het aan bij de inzet van Drentse gemeenten (onder meer in VDG-

verband) om de preventie en aanpak van schuldenproblematiek in Drenthe te verbeteren.  

 

 

1.1 Vraagstelling in dit onderzoek  
 

Het onderzoek richtte zich op de volgende vragen:   

1. Wie vormen in de provincie Drenthe de ‘nieuwe groepen’, die ten gevolge van 

corona(maatregelen) groot risico lopen op schulden? Hierbij is gekeken naar 

inkomstenbronnen, sectoren en overige kenmerken.    

2. Wat hebben deze ‘nieuwe groepen’, in het bijzonder de ondernemers, nodig om uit de 

schulden te blijven of te komen?  

3. Sluit het huidige gemeentelijke dienstverleningsaanbod voor (onder meer) ondernemers 

met financiële problemen/schulden aan op deze doelgroep; wat staat effectieve 

schulddienstverlening (mogelijk) in de weg?  

4. Wat zijn de belangrijke concrete verbeterpunten en -stappen?  
 

 

1.2 Onderzoeksaanpak    
 

De benodigde informatie is als volgt verzameld:  

 Bundeling en bewerking van bestaande data (van CBS en UWV) over de gevolgen van de 

coronacrisis.   

 Interviews met negen deskundigen, die als belangenbehartiger, schuldhulpverlener, 

accountant en/of ondernemer kennis en opvattingen hebben over één of meerdere 

onderzoeksvragen. In bijlage 1 staat welke personen zijn geïnterviewd en vanuit welke 

organisaties en bedrijven. In de interviews kwamen alle onderzoeksvragen aan de orde.  
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 Groepssessie met (voormalig) ondernemers, adviseurs voor ondernemers 

schuldhulpverleners en gemeentelijke/provinciale beleidsadviseurs. De deelnemerslijst is in 

bijlage 2 te vinden. Het gesprek in de groepssessie ging met name over concrete 

verbeterpunten en -stappen.  

 Via deskresearch is aanvullende informatie verzameld. In bijlage 3 is een lijst met 

geraadpleegde publicaties en websites te vinden. 

 
 

1.3 Leeswijzer     
 

In de hoofdstukken 2 t/m 5 geven we op basis van de door ons verzamelde informatie antwoord op 

de vier onderzoeksvragen. Door puntsgewijze weergave, vetgedrukte woorden en citaten toe te 

passen, willen we de lezer faciliteren die de informatie snel tot zich wil nemen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Wie vormen in de provincie Drenthe de ‘nieuwe groepen’? 

2. Wat hebben deze ‘nieuwe groepen’ nodig?  

3. Sluit het huidige gemeentelijke dienstverleningsaanbod aan?  

4. Wat zijn de belangrijke concrete verbeterpunten en -stappen?  
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 DE ‘NIEUWE GROEPEN’ MET RISICO OP SCHULDEN   
 

In dit hoofdstuk komt aan de orde welke ‘nieuwe groepen’ bij uitstek risico lopen om door de 

coronacrisis in de schulden te komen. We geven weer wat de mensen die we hebben geïnterviewd 

hierover hebben ingebracht en illustreren dit met cijfers uit eigen (eerder) onderzoek en uit publieke 

bronnen. Hiermee schetsen we in grote lijnen de context van wat in de volgende hoofdstukken aan 

de orde komt.  

 

2.1 Wie worden bij uitstek getroffen door de coronacrisis?  
 

Onder degenen die door corona hun werk of opdrachten verliezen zijn zelfstandigen 

oververtegenwoordigd. Uit onderzoek via het Drents Panel tijdens de ‘’intelligente lockdown” in het 

voorjaar bleek dat een derde van de zelfstandigen zich zorgen maakte over zijn of haar financiële 

situatie. Ook verwachtten zelfstandigen relatief vaak flink te moeten bezuinigen (20%) of (grotere) 

schulden te krijgen (9%).  

 

 
Bron: Drents Panel 2020 

 
 
Als tweede groep die door corona zijn werk (deels) is kwijtgeraakt kunnen jongeren tussen 15 en 25 

jaar worden genoemd. Medebepalend is dat deze categorie relatief vaak flexwerk heeft en relatief 

vaak in sectoren werkt(e), die door corona zwaar getroffen zijn. De derde categorie, die naar voren 

kwam uit het Drents Panelonderzoek zijn de ‘traditioneel kwetsbare groepen’. Maar, zoals de 

benaming al suggereert, vormt deze laatste groep bepaald geen nieuwe doelgroep voor gemeenten 

en schuldhulpverlening.   

 

Volgens de mensen die we hebben geïnterviewd, ondervinden vooral de volgende sectoren de 

nadelige gevolgen van de coronacrisis: uitzendbureaus5, horeca, cultuur, sport & recreatie, sommige 

detailhandel, metaal en technologie. Verder is er in de interviews op gewezen, dat ook de 

                                                           
5 Vallen evenals reisbureaus onder ‘verhuur en overige zakelijke diensten’ 
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toeleveringsbedrijven voor deze sectoren en bedrijven die van de export of grote investeringen 

afhankelijk zijn, onder druk staan.  

Het beeld dat uit de interviews naar voren komt, sluit aan bij overzicht van UWV over de 

ontwikkeling van de werkgelegenheid in Drenthe in verschillende sectoren: 

 
Bron: UWV 2020 

 

Uit het overzicht van UWV valt op te maken dat er ook sectoren zijn die groeien in coronatijd. Deze 

sectoren zijn goed voor ruim een kwart van de werkgelegenheid in Drenthe. Ander positief nieuws is 

dat het aantal bedrijfsfaillissementen in de eerste 45 weken van 2020 wat lager is dan in dezelfde 

periode in 2019. Dit geldt voor het hele land en ook voor Drenthe. (Zie figuur pagina 8).  
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Bron: CBS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar niet alle bedrijven zullen corona overleven; vooral zwakkere ondernemers, “bedrijven en 

zpp’ers met weinig vlees op de botten”, vallen nu om, valt op te maken uit onze interviews.  

 

Het gemiddelde inkomen van een horecaondernemer is € 30.000                        

bruto per jaar, dus geen spek op de ribben.                                                              

Veel niet-levensvatbare horeca zal nu omvallen. 

Agnes Holtjer, Horeca Nederland 
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“Corona legt bloot dat het voor sommige ondernemers al een poosje vijf over twaalf is”, aldus 

Jeannette Meersma (Kram & Meersma). Meerdere geïnterviewden noemen zzp’ers met lage 

tarieven (die soms noodgedwongen zzp’er zijn) als meest kwetsbaar. Dergelijke ondernemers 

hebben vaak geen buffers opgebouwd, weten de wegen naar hulp moeilijker te vinden6 en komen 

soms niet in aanmerking voor regelingen. Ook ondernemers in getroffen sectoren, die weinig 

reserves hebben lopen nu groot risico. Dit betreft onder meer ondernemers die net zijn gestart met 

hun bedrijf, net een grote investering hebben gedaan of grote huur-/leaseverplichtingen hebben.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Wie komen deze coronaperiode (relatief) goed door?  
 

Lang niet alle bedrijven komen in ernstige problemen. De geïnterviewden noemen drie categorieën, 

die nu weten te overleven: 

 Er zijn sectoren die meer omzet maken door corona: tuincentra, woninginrichters, sommige 

maakindustrieën (zoals leveranciers van plexiglas).  

 De schade valt mee voor zzp’ers die geen kostwinner zijn, (familie)bedrijven met financiële 

buffers, horeca met een eigen pand. 

 Mensen die flexibel zijn, creatief denken, en op andere klussen of andere producten willen 

overstappen, zijn veel kansrijker. Veel jongeren behoren tot deze categorie. Marjon Linkbeek 

en Maralda Schoenmaker (gemeente Emmen) verwoordden dit als volgt: “Jongeren zijn 

innovatief en zoeken naar nieuwe mogelijkheden.” 

                                                           
6 Sommigen hebben bijvoorbeeld een beperkt (ondernemers)netwerk en geen accountant of bank die hen 
bijstaat.  

Een taxichauffeur zat met z’n handen in het haar. Hij heeft zijn taxi 

omgebouwd. Hij had een klant gehad met corona, waarna hij twee weken thuis 

moest blijven. Dat is voor een zzp’er heel heftig. Zzp’ers worden onevenredig 

hard geraakt als ze in quarantaine moeten. 

Hilda Kort, ZP-netwerk Westerveld 
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 WAT HEBBEN DE ‘NIEUWE GROEPEN’ NODIG? 
     

We vroegen in de interviews wat voor hulp mensen die nu, mede door de coronacrisis, hun werk of 

opdrachten zijn kwijt geraakt zou helpen. Hiermee wilden we te weten komen welke hulp nodig is, 

náást de huidige speciale regelingen van het Rijk. De antwoorden die we kregen legden de focus op 

de behoeften van ondernemers. We hebben ze hieronder in vijf categorieën ingedeeld.  

1. Informatie en advies  

Dit is verreweg de vaakst genoemde vorm van benodigde hulp. Het gaat vooral om 

informatie en advies over regelingen en faciliteiten voor ondernemers, maar ook om hulp bij 

creatief denken.  

2. Stabiliteit en vertrouwen  

Meerdere geïnterviewden wijzen erop dat een ondernemer gebaat is bij stabiliteit. Als de 

onzekerheid groot is, kan de ondernemer zijn koers niet bepalen en groeit de paniek. Ook 

consumentenvertrouwen is voor ondernemers een belangrijke factor. Gemeenten kunnen 

stabiliteit en consumentenvertrouwen bevorderen, door zelf vertrouwen uit te stralen en 

activiteiten die wél kunnen, gewoon door te laten gaan.  

3. Om- en bijscholing / goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt  

In drie interviews is het belang van goedgeschoold personeel genoemd. Mensen die zijn 

opgeleid voor een beroep waarin nu weinig te verdienen is, zijn gebaat bij omscholing, zodat 

ze aan de slag kunnen in sectoren met veel kans op werk, zoals de zorg, maakindustrie, 

ambachten. De ROC’s hebben hierbij een rol te spelen, zij kunnen BBL werk-leertrajecten 

aanbieden. Verder is erop gewezen dat de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt ook los van 

corona aandacht verdient van de gemeenten en de provincie Drenthe.  

4. (Extra) investeringen door gemeenten en andere overheden7  

Dit is benadrukt door Herman Idema (Ondernemend Emmen): “Gemeenten en provincie 

zouden anticyclisch moeten investeren. Dus nu investeren wat voor volgend jaar gepland 

staat. Want als een ondernemer in de Bbz8 terecht komt, kost dat de gemeente meer geld.” 

Alle overheden moeten volgens hem nu investeren in onderhoud, nieuwbouw en vervanging, 

en geplande investeringen zoveel mogelijk naar voren halen. Ook pleit hij ervoor de OZB en 

overige ondernemerslasten in ieder geval niet te verhogen.  

5. Overheden zijn beperkt verantwoordelijk    

In meerdere interviews klonk door dat ondernemers vooral zelf aan de bak moeten als ze 

(financiële) problemen hebben.  

 

 

 

                                                           
7 Kanttekening tijdens de groepssessie over de eerste uitkomsten van dit onderzoek: dit pleidooi is niet zo 
kansrijk, omdat veel gemeenten op dit moment moeten bezuinigen.  
8 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Zie voor toelichting hoofstuk 4. 
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Daarnaast is benadrukt dat ondernemers mensen nodig hebben, die hen met beide benen op 

de grond houden en erop wijzen dat het misschien niet altijd goed blijft gaan met het bedrijf. 

Dit ziet men niet zozeer als een rol voor de gemeente, maar als iets waarvoor ondernemers 

zelf, hun netwerken, accountants en banken (meer) oog zouden moeten hebben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyce 

Walstra, 

MKB 

Noord 

 

 

We moeten niet gaan pamperen. Wie in de problemen komt,                                       

moet zelf actief op zoek naar hulp. Zzp’ers zijn risicodragend,                                   

ze zijn niet voor niets ondernemer geworden. 

Joyce Walstra, MKB Noord 

Je wilt bij de start van je bedrijf de risico’s niet zien. Maar je moet                 

doordrongen zijn van de risico’s die je persoonlijk kunt lopen.                              

Zodat je als dat nodig is tijdig nieuwe activiteiten kunt organiseren.                   

Richard Lunenborg, voormalig ondernemer 
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 SLUIT DE HUIDIGE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING AAN?  
 

We hebben in de interviews gevraagd of de huidige gemeentelijke dienstverlening voor mensen met 

schulden of financiële problemen toereikend is voor ondernemers, die door corona hun werk of 

opdrachten zijn kwijtgeraakt. Hieronder geven we eerst een overzicht van de gemeentelijke 

dienstverlening voor ondernemers met schulden of financiële problemen. Daarna gaan we in op de 

factoren die maken dat de huidige dienstverlening niet altijd toereikend is.  

 
 

4.1 Gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers  
 

Gemeenten zijn op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verantwoordelijk 

voor de schuldhulpverlening voor al hun inwoners, waaronder ondernemers. Ook de uitvoering van 

twee specifieke regelingen voor ondernemers met financiële problemen is bij de gemeenten belegd. 

Het betreft het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandige ondernemers (Tozo). Hieronder lichten we toe welke dienstverlening gemeenten op 

basis van de genoemde wettelijke regelingen leveren.    

 

4.1.1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 

Deze wet biedt een ruim kader waarbinnen gemeenten eigen keuzes maken over hun beleid op het 

gebied van schuldhulpverlening en de uitvoering daarvan. Per gemeente verschilt bijvoorbeeld waar 

de uitvoering van de dienstverlening is belegd. Voor een deel van de Drentse gemeenten is de GKB in 

Assen de enige of belangrijkste uitvoeringsorganisatie. Anderen noemen onder meer de gemeente 

zelf (afdeling schuldhulp of schuldhulpcoach), Sociaal.nl, het lokaal welzijnswerk en/of 

vrijwilligersorganisaties als belangrijkste uitvoerders.9  

De schuldhulpverlening in enge zin omvat het traject waarin een inwoner met schulden hulp krijgt 

om zijn schulden af te lossen, zodat hij weer controle heeft over zijn geldzaken. Veel gemeenten 

vullen de schulddienstverlening breder in, en nemen ook achterliggende zaken zoals psychosociale 

problematiek, gezins- of gezondheidsproblemen erin mee. Daarnaast zijn het voorkómen van 

schulden en het vroegtijdig signaleren van financiële knelpunten – om erger te voorkomen – 

nadrukkelijk onderdeel van gemeentelijk beleid en dienstverlening. Gemeenten mogen inwoners met 

een onderneming niet uitsluiten van de schuldhulpverlening. Door onduidelijkheid in de Wgs 

gebeurde dit in sommige gemeenten wel. Maar de gewijzigde Wgs, die per 1 januari 2021 ingaat, 

biedt hiervoor geen grond meer en zet gemeenten aan om de schuldhulpverlening toegankelijker te 

maken voor zelfstandigen.  

 Schuldhulpverleningstrajecten   

Gewoonlijk worden twee typen schuldhulpverleningstrajecten onderscheiden: het minnelijk traject en 

het wettelijk traject (WNSP).  

In het minnelijk traject wordt eerst onderzocht of het mogelijk is een betalingsregeling te treffen met 

de schuldeisers. Het doel is dat de schuldenaar alle schulden aflost, meestal binnen 36 maanden. Lukt 

het niet binnen 36 maanden, dan wordt een finale kwijting aangevraagd voor de rest van de schulden. 

                                                           
9 Vereniging Drentse Gemeenten (2019): Uitvraag beleid integrale schuldhulpverlening Drentse gemeenten 

(intern document).   
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Hiertoe kan een saneringskrediet worden ingezet (lening waarmee alle schulden worden afgelost – 

maar dit is niet in alle gemeenten mogelijk10) of schuldbemiddeling (afspraken met schuldeisers). Met 

het oog op tijdige betaling van de vaste lasten is budgetbeheer vaak verplicht bij een schuldregeling. In 

het minnelijk traject kunnen diverse aanvullende instrumenten worden ingezet, zoals coaching en hulp 

bij budgetteren. Het verschilt per gemeente of deze beschikbaar zijn. De NVVK, de branchevereniging 

voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, heeft een minnelijke schuldregeling beschreven, 

speciaal voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. Het betreft een module, waarin rekening 

wordt gehouden met de continuïteit van de onderneming. Het betreft een optie die lang niet door alle 

schulddienstverleners wordt aangeboden.11  

Het traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wnsp) is van toepassing als het niet lukt 

een regeling te treffen met schuldeisers. De schuldenaar kan dit niet zelf aanvragen; de gemeente 

moet een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De rechter beslist of de schuldenaar wordt 

toegelaten tot het traject. De rechter kan schuldeisers verplichten mee te werken.  

 

4.1.2. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 

Op basis van dit Besluit kunnen zelfstandigen in aanmerking komen voor inkomensondersteuning of 

bedrijfskapitaal in de vorm van een lening of gift. Het Bbz richt zich op vier categorieën ondernemers: 

starters, gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen, oudere zelfstandigen met een 

niet-levensvatbaar bedrijf en zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen.  

Wie voor de Bbz in aanmerking wil komen moet kunnen aantonen dat hij tijdelijk niet zijn zakelijke 

kosten en kosten van levensonderhoud kan betalen, en afhankelijk is van de inkomsten van zijn 

bedrijf.  

 

In Drenthe loopt een beroep op het Bbz via Menso BV (Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen), 

Werkplein Drentsche Aa (Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo), het Regionaal Bureau Zelfstandigen 

(Westerveld), de gemeenten Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld en de gemeentelijke 

samenwerking Hoogeveen-De Wolden.  

 

4.1.3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)  

Dit is een regeling op basis van het Bbz. Deze is erop gericht zelfstandige ondernemers, waaronder 

zzp’ers, te ondersteunen met een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door 

de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast voorziet de Tozo in een lening voor 

bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.  

De Tozo-regeling is een noodoplossing, die bedrijven een grotere kans biedt de coronacrisis te 

overleven.  

 

Een Tozo-aanvraag moet meestal bij dezelfde organisaties worden gedaan als een Bbz-aanvraag. 

Maar in de gemeente Westerveld moet een Tozo-aanvraag bij de gemeente zelf worden ingediend 

en in de gemeente Hoogeveen voert Menso BV de Tozo uit.   

                                                           
10 Inspectie SZW (2019): Uitvoering Schuldhulpverlening nader bekeken; nota van bevindingen. Over de inzet 

van saneringskrediet in Drentse gemeenten hebben we geen compleet beeld. O.m. de gemeenten Emmen en 

Coevorden zetten het in.    
11 Blijkens de website van NVVK werken slechts zeven NVVK-partners met deze module. 
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4.2 Is het huidige gemeentelijk aanbod toereikend?  
 

In de interviews is relatief veel gesproken over de coronahulp voor ondernemers, in het bijzonder de 

Tozo en NOW. Hierover uitten de geïnterviewden zich overwegend positief. Wel wezen ze erop dat 

grotere bedrijven en ‘slimmeriken’ beter profiteren dan kleine ondernemers.12 In Drenthe is het 

nodige gedaan om ondernemers goed te informeren over de coronasteun en hen op weg te helpen 

bij het aanvragen en verantwoorden van de financiële hulp - ook hierover is men tevreden. 

Overigens betreft de tevredenheid niet alleen gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties, maar ook 

MKB Noord, VNO-NCW, accountants en ‘ikbendrentsondernemer’ (IBDO).   

Over het overige gemeentelijke aanbod bij schulden en financiële problemen leeft de opvatting dat 

dit onvoldoende wordt benut door ondernemers en dat de informatie hierover ondernemers 

onvoldoende bereikt. In twee paragrafen geven we een overzicht van de factoren die dit, volgens de 

geïnterviewden, in de hand werken.  

 

4.2.1. Waarom ondernemers met schulden niet gauw bij hun gemeente aankloppen  
 
 

 Schaamte is verreweg het vaakst genoemd als reden. Ondernemers geven niet gemakkelijk 

toe dat het niet goed gaat met hun bedrijf en willen hun problemen zelf oplossen.  

 Een tweede belemmering is dat het voor ondernemers niet logisch is om bij problemen naar 

de gemeente te gaan. Het komt gewoon niet bij ondernemers op. Soms speelt ook twijfel of 

de gemeente voldoende kennis heeft om de problemen te kunnen oplossen.     

 De derde genoemde belemmering is negatieve beeldvorming over schuldhulpverlening. 

Ondernemers zijn huiverig voor bemoeienis. Sommigen denken dat ze al hun vrijheid 

verliezen als ze in de schuldhulpverlening zitten en moeten rondkomen van een minimaal 

leefgeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
12 Meerdere geïnterviewden vertelden dat sommige grote bedrijven hun omzet kunstmatig omlaag brachten 
door het uitstellen van facturering.  

Ondernemers proberen zo lang mogelijk zelf het hoofd boven                              

water te houden of kloppen aan bij familie. (1) Als je al lang zelfstandig bent, 

dan heb je geleerd je eigen broek op te houden en denk je: “ik ga er weer even 

tegen aan.” (2) 

(1) Jeannette Meersma, schuldhulpverlener en ondernemer 

(2) Hilda Kort, zzp’er en secretaris ZP-netwerk 
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Gemeenten zouden sneller en beter moeten doorverwijzen naar de best 

passende hulp, zoals NVVK-partners of ‘Over Rood’.  

Jeannette Meersma, schuldhulpverlener en ondernemer 

4.2.2. Waarom de gemeentelijke hulp ondernemers niet goed bereikt 
 
 

 Vaakst genoemd: de informatie over het aanbod is niet optimaal vindbaar. Gemeentelijke 

websites zijn niet heel overzichtelijk. Wie via een zoekfunctie op het internet zoekt, vindt in 

de eerste plaats commerciële partijen. Sociale media worden onvoldoende benut. (De 

doelgroep is overwegend digitaal vaardig).  

 De toegang tot de gemeentelijke dienstverlening is onpersoonlijk. Er zijn vaak meerdere 

stappen nodig voor je in gesprek komt met een persoon die voldoende kennis van zaken 

heeft en het juiste gesprek kan voeren. Aandacht voor het verhaal van de ondernemer en 

warme doorverwijzing kunnen beter. Als er al spreekuren zijn, zijn deze vaak tijdens 

kantooruren.  

 Verder is een meer outreachende manier van werken nodig. Want lang niet iedereen gaat 

zelf tijdig op zoek naar hulp. De nieuwe wetgeving (per 01-01-2021 – al genoemd in 1.1.1) 

rond vroegsignalering kan worden benut om ondernemers eerder in beeld te krijgen en 

sneller hulp aan te bieden.  
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 AANGRIJPINGSPUNTEN VOOR VERBETERING  
 

Zowel in de interviews als in de groepssessie is gesproken over de vraag hoe de gemeentelijke 

dienstverlening voor ondernemers met schulden of financiële problemen verbeterd zou kunnen 

worden. Dit leverde een flink aantal mogelijke verbeterpunten op. Tijdens de groepssessie bleek één 

verbeterpunt verreweg het belangrijkst, namelijk het veel beter verbinden van de ‘werelden’ van 

schuldhulpverlening en de bedrijfsadvisering. Een betere verbinding zal er naar verwachting toe 

leiden dat ondernemers sneller de weg naar de schuldhulpverlening vinden (als dat nodig is) én 

kunnen rekenen op een completer pakket bedrijfsadvisering. Hieronder lichten we dit verder toe. 

Daarna presenteren we de overige verbeterpunten, die vrijwel allemaal een link hebben met het 

belangrijkste punt.   

 

5.1 Verbinding schuldhulpverlening en bedrijfsadvisering   
De schuldhulpverlening en de bedrijfsadvisering vormen als het ware twee werelden, met 

verschillende perspectieven op de werkelijkheid.  

Tijdens de groepssessie spitste het gesprek zich toe op ‘ikbendrentsondernemer’ (IBDO) als 

representant van de wereld van de bedrijfsadvisering. IBDO richt zich op investeringen en groei; dat er 

ook ondernemers zijn die eerst een financieel probleem moeten oplossen en/of hun onderneming 

willen afbouwen is minder in het vizier. Die ondernemers moeten dus niet bij IBDO zijn, terwijl IBDO  

voor hen een logischer ‘loket’ is dan de gemeente. De gemeentelijke schuldhulpverlening wordt door 

ondernemers met schulden niet of pas laat herkend als aanbod dat (ook) voor hen is bedoeld. Als IBDO 

meer oog zou hebben voor de schuldenkant, bedrijfsafbouw en liquidatie, en zich zou ontwikkelen tot 

goede gesprekspartner en verwijzer (naar schulddienstverlening) voor ondernemers waar het minder 

goed mee gaat, levert dat niet alleen een breder pakket bedrijfsadvisering op, maar ook een betere 

toegang tot de schulddienstverlening.  

De schuldhulpverlening en de bedrijfsadvisering hebben kennis en perspectieven die de andere tak 

van sport niet of beperkt heeft ontwikkeld. Door samen te werken kunnen zij elkaar versterken en 

van elkaar leren. Tijdens de groepssessie vond een deel van de aanwezigen dit zo’n belangrijk punt, 

dat ze meldden zelf actief te willen meewerken aan een betere verbinding tussen 

schuldhulpverlening en bedrijfsadvisering. 
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Verschillende verbeterpunten, die tijdens de interviews zijn aangedragen, zijn in lijn met het 

bovenstaande verhaal over twee werelden. Zo werd ook in de interviews diverse keren geadviseerd 

IBDO te benutten om informatie over schulddienstverlening beter bij ondernemers terecht te doen 

komen. De schulddienstverlening kan dan worden aangeboden als onderdeel van het geheel aan 

informatie en dienstverlening voor ondernemers. Er is overigens ook geopperd dit te doen via 

aansluiting bij de regionale loketten voor de Tozo. Een (extra) pluspunt van IBDO is dat het één 

platform voor heel Drenthe is.  

In het verlengde van de gewenste verbinding tussen schuldhulpverlening en 

bedrijven/bedrijfsadvisering zijn ook deze adviezen gegeven:  

 Sluit als gemeenten aan bij de organisaties en netwerken van en voor ondernemers. Zo zijn 

brancheorganisaties, banken en accountants prima partners bij voorlichting. Zij genieten 

vertrouwen bij ondernemers, hebben zicht op het regionale bedrijfsleven en kennis van 

(financiële) zaken. 

 Stem als gemeenten nog beter af op de behoeften en cultuur van ondernemers. Hierbij 

wordt met name gedacht aan snelheid van werken, eenvoud van procedures en accurate 

informatie. Snel reageren bij schuldenproblematiek beperkt stress en escalatie van de 

problemen.  

 

 

De gemeente moet dichterbij haar ondernemers komen. Dat kan bijvoorbeeld 

via het netwerk van accountants. Dat zijn vertrouwenspersonen. De afdeling 

EZ van de gemeente nodigt de mkb’ers  uit die van de TOZO gebruik hebben 

gemaakt. Een accountant geeft informatie. De gemeente opent de dialoog via 

een chatfunctie en FAQ. 

Erik Jan Kreuze, Afier Accountants 



 
  EFFECTIEVERE HULP VOOR DRENTSE ONDERNEMERS MET SCHULDEN 

 

 
 18 
 

5.2 Overige verbeterpunten      

5.1.1 Aandacht voor de meest kwetsbare groepen 
 

Kleine ondernemers, zoals zpp’ers met lage tarieven, lopen het risico buiten de boot te vallen. Ze zijn 

niet optimaal geïnformeerd, worden niet bereikt door brancheorganisaties en kunnen vaak niet van 

de regelingen profiteren.  

 Zet als gemeenten in het bijzonder in op kleine ondernemers en zzp’ers met (verborgen) 

armoede, in het bijzonder degenen die niet zelf de juiste wegen naar hulp weten te vinden. 

Juist voor deze groepen is het outreachend werken (zie 4.2) van belang. Benut de gewijzigde  

regelgeving voor vroegsignalering (per 01-01-2021) en administratiekantoren die zich richten 

op kleine ondernemers en/of zzp’ers .    

 

5.1.2 Accurate informatieverstrekking 

Zoals eerder benoemd (hoofdstuk 3 en 4.2.2) is goede informatie over hulp bij schulden en financiële 

problemen essentieel. De voor ondernemers relevante informatie moet gemakkelijk 

verkrijgbaar/vindbaar zijn. Concrete tips: 

  Zet hiervoor speciale campagnes in, bij voorkeur 

bovenlokaal.  

 Maak slim gebruik van social media, webinar, 

chats.   

 Traditionelere methoden als het sturen van een 

brief of het organiseren van laagdrempelige 

bijeenkomsten kunnen ook werken. 

 Sluit aan bij de behoefte van ondernemers aan 

accurate informatie, toegespitst op hun situatie. 

Bijvoorbeeld: ‘waar heb ik recht op?’  

 Mensen achter het loket of aan de telefoon 

moeten goed op de hoogte zijn en up-to-date.  

 Verwijs ondernemers snel en warm door naar 

specialisten (zoals NVVK-partners), waar dat 

nodig is.  

 

5.1.3 Overige voorwaarden voor effectieve 

schulddienstverlening  

Tenslotte is een aantal verbeterpunten ingebracht voor 

een betere uitvoering van de schulddienstverlening. 

Hierop lag in dit onderzoek niet de focus. We hebben 

relatief weinig mensen gesproken, die hier goed zicht op 

hebben.  

 

 

 

De voor 

ondernemers 

relevante 

informatie 

moet 

gemakkelijk 

verkrijgbaar/ 

vindbaar zijn. 
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 Stel een revolverend fonds in voor schuldsanering voor ondernemers. Dit maakt het mogelijk 

schuldhulpverleningstrajecten te versnellen. Ondernemers kunnen sneller door met hun  

onderneming. Ze krijgen het geld dat nodig is voor de sanering van hun schulden 

voorgeschoten uit het fonds en treffen daarvoor een terugbetalingsregeling.  

 Zet in op raamafspraken met schuldeisers (waar ondernemers schulden hebben), zoals de  

Belastingdienst, leasemaatschappijen, banken en de Rijksdienst voor Ondernemingen. 

Jeannette Meersma (Kram & Meersma) heeft de ervaring dat genoemde instanties/bedrijven 

in concrete gevallen moeilijk zijn aan te spreken op hun mogelijke bijdrage, zelfs als het om 

een kleine bijdrage gaat. Wellicht kan met gezamenlijke inzet of politieke lobby een meer 

coulante houding worden bereikt?    

 Vergeet niet dat vertrouwensrelaties belangrijk zijn. Wie een ander goed wil helpen moet in 

de relatie investeren, of gebruik maken van andere dienstverleners die een 

vertrouwensrelatie hebben of kunnen opbouwen.  
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 AANBEVELINGEN  
 

De aanbeveling die we op basis van dit onderzoek kunnen doen, luidt: ga aan de slag met de 

verbeterpunten in hoofdstuk 5, nl.  

1. een betere verbinding tussen schuldhulpverlening en bedrijfsadvisering; 

2. meer en meer outreachende aandacht voor kwetsbare ondernemers, zoals zzp’ers met lage 

tarieven; 

3. meer accurate informatieverstrekking aan ondernemers (van campagnes tot informatie op maat 

en warme verwijzing); 

4. betere afspraken met schuldeisers13 en vorming van een revolverend fonds voor 

saneringskrediet voor ondernemers.  

 

Voor het eerste punt, waarvoor in de groepssessie die we organiseerden veel draagvlak bleek, 

formuleren we in 6.1 een nadere aanbeveling. Voor de overige drie punten verwijzen we naar de 

toelichtingen in het hoofdstuk 5.  

 

 

6.1 Geef ‘betere verbinding’ de hoogste prioriteit   
Aangezien ‘een betere verbinding tussen schuldhulpverlening en bedrijfsadvisering’ als verreweg 

belangrijkst ontwikkelpunt naar voren is gekomen, en een betere verbinding ook bijdraagt aan ‘meer 

accurate informatieverstrekking aan ondernemers’, bevelen we aan hier op korte termijn mee aan de 

slag te gaan.  

Heel concreet: organiseer (om te beginnen) één of twee sessies waarin mensen vanuit de wereld van 

de bedrijfsadvisering en mensen vanuit de wereld van de (gemeentelijke) schulddienstverlening de 

mogelijke verbindingen verder uitwerken. (Zoals al benoemd: tijdens de groepssessie die wij 

                                                           
13 De vernieuwde Wgs (ingangsdatum 01-01-2021) richt zich op de vier belangrijkste schuldeisers. Wellicht is 
het mogelijk hier de tien belangrijkste van te maken?  

Verbeterpunten: 

1. betere verbinding tussen schuldhulpverlening en bedrijfsadvisering 

2. meer en meer outreachende aandacht voor kwetsbare ondernemers 

3. meer accurate informatieverstrekking aan ondernemers  

4. betere afspraken met schuldeisers1 en vorming van een revolverend 

fonds voor saneringskrediet voor ondernemers 
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organiseerden bleek hiervoor nadrukkelijk animo te zijn). Werk dit vervolgens (in samenspraak met 

de betrokken partijen) uit in een plan van aanpak.  

 

 

 

 

 

  

Nadere aanbeveling: 

Organiseer (om te beginnen) één of twee sessies waarin mensen 

vanuit de wereld van de bedrijfsadvisering en mensen vanuit de 

wereld van de (gemeentelijke) schulddienstverlening de 

mogelijke verbindingen verder uitwerken.  

Werk dit vervolgens (in samenspraak met de betrokken partijen) 

uit in een plan van aanpak.  
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GERAADPLEEGDE PUBLICATIES EN WEBSITES        
 

Publicaties 

 

 Divosa (2020), Verslag Bbz-congres: De zaak op orde 

 

 Hogeschool van Amsterdam (2020): Resultaten Corona Onderzoek, Enquête-onderzoek naar 

de gevolgen van Covid-19 op de schuldhulpverlening 

 

 Inspectie SZW (2019): Uitvoering Schuldhulpverlening nader bekeken, nota van bevindingen 

  

 NVVK (2015): Module schuldregeling in het kader van schuldhulpverlening voor ondernemers 

(SHVO) 

 

 NVVK (2020): Oproep middelen vrij te maken voor financiële hulpverlening (Brief voor alle 

355 gemeenten in Nederland) 

 

 

Websites (geraadpleegd in de periode sept-nov 2020) 

 

 Cbs.nl: dossier gevolgen coronacrisis, inclusief data 

  

 Groningerondernemerscourant.nl: open brief van VNO-NCW en MKD Noord aan alle colleges 

van B&W in Noord-Nederland over hulp aan het bedrijfsleven 

 

 Juridischloket.nl: uitleg schuldhulpverlening  

 

 NVVK.nl: informatie over schuldhulpverlening in het algemeen en aan ondernemers in het 

bijzonder; NVVK-leden die de speciale module voor ondernemers aanbieden; 

nieuwsberichten over gevolgen corona voor schulden en schuldhulpverlening 

 

 Rijksoverheid.nl: financiële regelingen i.r.t. corona 
 

 Schuldenlab.nl: nieuwsberichten over gevolgen corona voor schulden en schuldhulpverlening 

 

 Wetten.overheid.nl: wetteksten Bbz en Wgs 
 

 En verder: websites van alle Drentse gemeenten, GKB Assen, Menso, Werkplein Drentsche 

Aa, Regionaal Bureau Zelfstandigen, IBDO, Stichting ROI. Al deze websites zijn geraadpleegd 

om informatie te vinden over de dienstverlening aan ondernemers en/of de 

schulddienstverlening.   
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BIJLAGE 1 INTERVIEWS       
 

Interviews zijn gehouden met:  

1. Agnes Holtjer, bestuurslid Horeca Nederland en als zelfstandig adviseur werkzaam in COVID 

team Horeca/Toerisme/Recreatie provincie Gelderland. Agnes Holtjer was hotelier in Rolde 

en woont in de gemeente Aa en Hunze.  

 

2. Erik Jan Kreuze, bedrijfsadviseur en accountant bij Afier Accountants. Afier heeft circa 200 

klanten, veelal groot MKB, geen zzp’ers. Circa 30 bedrijven uit hun klantenbestand maken 

gebruik van de TOZO en/of NOW.    

 

3. Herman Idema, directeur-bestuurder ondernemend Emmen. Ondernemend Emmen brengt 

als belangenbehartiger ondernemers in verbinding met elkaar en met iedereen die een 

bijdrage kan leveren aan een optimaal ondernemingsklimaat in Emmen.  

 

4. Hilda Kort, secretaris ZP-Netwerk Westerveld. ZP-Netwerk Westerveld is een netwerk van 

kleine ondernemers en zzp’ers. Hilda Kort is zelf zzp’er en werkzaam als grafisch ontwerper 

en webdesigner. Eerder was ze fysiotherapeut.  

 

5. Marjon Linkbeek, adviseur economie gemeente Emmen. (Duo-interview met Maralda 

Schoenmaker).  

 

6. Jeannette Meersma, eigenaar van Kram & Meersma SHVO.Coaching.Mediation. Kram & 

Meersma is gespecialiseerd in schuldhulpverlening voor (ex) ondernemers. Werkt voor de 

Drentse gemeenten Aa en Hunze, Assen, Coevorden, Midden-Drenthe en Hoogeveen, en 

incidenteel voor Emmen en Borger-Odoorn.  

 

7. Maralda Schoenmaker, accountmanager economie, gemeente Emmen. (Duo-interview met 

Marjon Linkbeek).  

 

8. Joyce Walstra, voorzitter MKB Noord. MKB Noord is een vereniging met 10.000 leden, die  

in coronatijden intensief samenwerkt met VNO NCW. Joyce Walstra is ook lid van de SER 

Noord-Nederland en directeur van de Oranjewoud Export Academy. Tijdens het interview 

sprak ze als voorzitter MKB Noord.   

De interviews met bovengenoemde personen vonden plaats in de periode juli t/m september 2020. 

D.w.z. na de ‘intelligente lockdown’ in het voorjaar en vóór de gedeeltelijke lockdown die vanaf 14 

oktober van kracht was. In november zijn twee korte aanvullende interviews gehouden: 

9. Richard Lunenborg, project- en salesmanager Newz Marketing & Media. Richard Lunenborg 

is ervaringsdeskundige als het gaat om ondernemerschap en schulden. 

10. Leon Rijfkogel, bedrijfsadviseur en schuldhulpverlener bij Stichting Regionaal 

Ondernemingsinstituut (ROI). O.m. ondernemers uit Borger-Odoorn kunnen gebruik maken 

van de dienstverlening van ROI.   
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BIJLAGE 2 GROEPSSESSIE       
 

Op 26 oktober zijn de voorlopige onderzoeksresultaten besproken tijdens een digitale sessie (via 

Zoom).  

Deelnemers:  

1. Floortje van Aken, adviseur E&E Advies en projectleider bij IBDO 

 

2. Geertje Akkerman, beleidsmedewerker provincie Drenthe  

 

3. Maud Diemer, adviseur bij CMO STAMM en voormalig ondernemer  

 

4. Hilda Kort, zzp’er en secretaris ZP Netwerk Westerveld*  

 

5. Maurice Hoogeveen, ondernemer, mede door coronacrisis even zonder bedrijf  

 

6. Peter Jansen, beleidsadviseur participatie en schuldhulpverlening bij 

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 

 

7. Marjon Linkbeek, adviseur economie gemeente Emmen*  

 

8. Jeannette Meersma, schuldhulpverlener en ondernemer (eigenaar Kram & Meersma 

SHVO.Coaching.Mediation)* 

 

9. Sanne Meijerink, beleidsmedewerker Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) 

 

10. Henk Pragt, lid Provinciale Staten Drenthe en voormalig ondernemer/ervaringsdeskundige 

 

11. Franciska Roose, manager GKB Assen (was een deel van de sessie aanwezig) 

 

12. Maralda Schoenmaker, accountmanager economie gemeente Emmen*  

 

13. Yvonne Turenhout, directeur-bestuurder CMO STAMM 

 

Verder waren aanwezig Marcel Endendijk (gespreksleiding), Marian Feitsma (presentatie onderzoek) 

en Chiem Tuil (verslaglegging), alle drie vanuit Trendbureau Drenthe  

 

Vier personen hebben zowel meegewerkt aan een interview als aan de groepssessie. Bij hun 

naam/functie staat een *. 


