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Kern mededeling:

Op 11 juni 2014 hebben Provinciale Staten besloten tot instelling van het MKB
Doorstartfonds Flevoland. Het fonds heeft als doel een kredietfaciliteit te maken
voor MKB ondernemingen die kampen met tijdelijke financieringsproblemen en
hiermee banen te behouden en toegankelijk te maken voor mensen, al of niet
met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Bij motie E32 heeft Provinciale
Staten gevraagd om een terugkoppeling. De gedeputeerde Economie heeft toegezegd hierover de Staten te informeren. Via deze mededeling worden de Staten
op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken van het MKB Doorstartfonds
Flevoland. De evaluatie en besluitvorming over de verdere toekomst van het
fonds is gepland in 2018.
Mededeling:

Inleiding
Ondernemers hebben de natuurlijke neiging te laat om hulp te vragen, waardoor
de mogelijkheden worden beperkt om het bedrijf een doorstart te geven. Het
MKB Doorstartfonds Flevoland is een Fonds dat bij de Stichting Kredietbank
Nederland is geoormerkt om leningen te verstrekken als laatste redmiddel aan
ondernemers van, in de kern gezonde bedrijven, die zonder deze hulp failliet
zouden gaan of hun bedrijf zouden moeten stoppen.
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In Flevoland is de organisatie rond ondernemingen die in de financiële problemen
(dreigen te) komen goed georganiseerd. Hierin ligt een centrale rol voor de
gemeenten, die binnen het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) samenwerken in
onder meer de uitvoering van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz).
Ook de publiek private samenwerking met de Stichting MKB Doorstart, de provincie Flevoland, Start Foundation, de Belastingdienst, enkele Accountants en een
aantal banken maakt dat er een systeem van vroegsignalering is georganiseerd in
Flevoland. Vroegsignalering is gericht op het tijdig kunnen bieden van hulp aan
ondernemers. Dit ter voorkoming van onnodige faillissementen en het verlies aan
werkgelegenheid.
Momenteel wordt door de Stichting MKB Doorstart hard gewerkt deze Flevolandse
samenwerking landelijk uit te rollen. De provincie Flevoland ondersteunt hierbij
met bestuurlijke en ambtelijke contacten.
Doel van het MKB Doorstartfonds is om ondernemingen die in de kern gezond
zijn, te laten voortbestaan en daarmee werkgelegenheid te behouden, waaronder werkgelegenheid van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarktV Tevens is het MKB doorstartfonds een instrument om een deel van de
falende kapitaalmarkt voor deze doelgroep te dichten.
In het onderstaande wordt ingegaan op de zaken die door MKB Doorstart in Flevoland zijn bereikt en op het MKB Doorstartfonds Flevoland (tevens: Het Fonds).
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Resultaten MKB Doorstart
MKB Doorstart is in maart 2014 gestart. De cijfers lopen vanaf de start van het
project in april 2014 tot en met maart 2016. Deze cijfers over een periode van 2
' Werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt zijn die groepen die moeilijk opnieuw
zelfstandig werk kunnen vinden.
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jaar laten zien dat er 266 ondernemers in Flevoland^ zijn geholpen via MKB Doorstart.
Deze ondernemers hadden in totaal ongeveer 900 medewerkers in dienst. Van deze groep kunnen
227 worden gekwalificeerd als kwetsbare werknemers. Dit is een kwart (25%) van alle medewerkers. Op verschillende manieren wordt gewerkt aan het behoud van deze werkgelegenheid. Dat kan
door coaching, door juridisch advies, door te helpen bij (extra) financiering en door bedrijfseconomisch advies.
Resultaten vanuit het Fonds
Voor het door de provincie Flevoland opgezette MKB Doorstartfonds hebben zich in de afgelopen 2
jaar 17 Flevolandse ondernemers gemeld met het verzoek er een beroep op te kunnen doen. Tot en
met 31 maart 2016 zijn er 5 ondernemers die daadwerkelijk een lening uit het fonds hebben gekregen.

Geholpen met doorstart via coachingijuridisch advies
Geholpen met doorstarten via financiering vanuit de markt
Geholpen met doorstarten via financiering vanuit het Bbz 2004
Geholpen met doorstarten via financiering vanuit het MKB Fonds
Niet levensvatbaar en inzet schuldhulpverlening
Nog in behandeUng
Eindtotaal

4
3
1
5
1
3
17

Waarvan kwetsbaar personeel

Aantal medewerkers

Aantal

(Eind)resultaat melding

startdatum (1-4-2014) MKB Doorstart tim 31-3-2016

32
34
8
27
0
14
115

1
12
0
20
0
0
33

In de tabel is aangegeven dat de overige bedrijven op een andere manier zijn geholpen. Het zijn 17
individuele casussen met elk een eigen verhaal. Daarvan hebben 4 ondernemers via coaching /
juridisch advies hun doorstart kunnen maken zonder verdere financiering nodig te hebben. 3 ondernemers konden worden geholpen met financiering vanuit de markt. Doelstelling van het Fonds is
ook een laatste redmiddel te zijn. Eén ondernemer kwam in aanmerking voor de Bbz^-regeling en
kon op die wijze aan financiering worden geholpen.
Van 1 ondernemer, zonder personeel, bleek dat de onderneming niet levensvatbaar was. Deze
ondernemer is geholpen via de schuldhulpverlening met het doel de schadelast voor zowel de
ondernemer als de gemeenschap zoveel mogelijk te beperken. Drie aanvragen zijn nog in behandeling op 31 maart 2016.

Ondernemer woont in Flevoland, onderneming is gevestigd elders, onderneming is gevestigd in
Flevoland ondernemer is gevestigd elders of beide zijn gevestigd in Flevoland.
' Besluit bijstandverlening zelfstandigen
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Financieel
Een eerste tranche van € 400.000 van de beschikbare € 2.000.000 is uitgezet bij de Kredietbank
Nederland ten behoeve van het MKB Doorstartfonds Flevoland. Per 31 maart 2016 was voor een
totaalbedrag van € 386.700 aan kredieten uit het Fonds verstrekt. Aan 5 verschillende ondernemers
zijn leningen verstrekt. De persoonlijke leningen variëren in grootte tussen de € 6000 en € 190.000.
Een bedrag van afgerond € 60.100 is inmiddels al afgelost. Bij 2 kleinere leningen is een betalingsregeling getroffen, waardoor een kleine achterstand is opgelopen van afgerond € 3400. Dit komt
neer op 0,9% van de uitstaande gelden. Het betreft geen default omdat er vanuit wordt gegaan dat
de lening via een langere looptijd alsnog kan worden afgelost.

Branche

1

Personeel

Verstrekt

Huidig sal(

Achterstal

•O

Waarvan 1(wetsbaar perse)neel

O
-n

king

Datum veirstrek-

Naam ondlernemer

startdatum MKB Doorstart t/m 31-3-2016

A

26-09-2014

€

190.000,00

€

145.287,53

B
C

16-12-2014
04-02-2016

€
€

20.000,00
20.700,00

€
€

14.246,70
20.320,24

€ 1.266,85
€

6
0

D
E
Totaal

27-10-2015
27-11-2014

€
€
€

150.000,00
6.000,00
386.700,00

€
€
€

142.241,60
4.504,95
326.601,02

€
€2.113,65
€ 3.380,50

8
0
27

€

13

12 Industrie
Zakelijke en persoonlijke dienst0 verlening
0 Bouwnijverheid
Detailhandel, groothandel en
8 ambachten
0 Horeca, recreatie en catering
20

Sectoren
De sectoren zijn breed. Kijken we naar de werkgelegenheid die ermee is gemoeid dan valt 90% van
het betrokken aantal arbeidsplaatsen binnen de sectoren detailhandel, horeca, industrie en kinderopvang.
(Werknemers (al of niet in een kwetsbare positie)
Naast de ondernemers zelf gingen de aanvragen voor hulp uit het fonds over 115 medewerkers.
Ruim een kwart hiervan (33/115) kan worden getypeerd als medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Van 115 medewerkers, waarvan 33 als kwetsbaar is te typeren, kan worden
gesteld dat hun baan behouden is gebleven mede dankzij MKB Doorstart en het Fonds.
Maatschappelijke kosten en baten
Dankzij de ondersteuning van MKB Doorstart en de betaling daarvan door de gemeenten in Flevoland en de leningen uit het Fonds en de hulp die de ondernemers op andere wijze wordt geboden is
deze werkgelegenheid behouden gebleven. Los van het feit dat bij ieder faillissement ook de toeleveranciers en schuldeisers in de problemen (kunnen) komen en er daarmee additionele schade
ontstaat.
Verwachtingen
Het fonds dat een maximale omvang heeft van € 2.000.000 in Flevoland is vooralsnog groot genoeg.
Het aantal aanvragen loopt mede dankzij de verbeterde economie enigszins terug. Het fonds voldoet aan het doel waarvoor het is opgericht. Het is een laatste vangnet voor die ondernemers die
een in de kern levensvatbaar bedrijf hebben en die op andere wijze geen financiering kunnen
krijgen en die willen doorgaan.

PROVINCIE

Mededeling

FLEVOLAND

Bladnummer

4
Registratienummer
1911393

Enkele concrete voorbeelden
Geholpen met doorstart via coaching/juridisch advies
Mevrouw A exploiteert een kinderdagverblijf. Vanwege het te hoge inkomen van de partner is
mevrouw A geadviseerd een beroep te doen op het MKB Doorstartfonds om zodoende de geplande
reorganisatie binnen het bedrijf te kunnen doorvoeren. Mede dankzij de inzet van een via MKB
Doorstart aangebrachte 2^ lijns advocatenkantoor en de diverse gevoerde gesprekken met een 1^
lijns bedrijfsadviseur van MKB Doorstart is in het kader van het MKB Doorstartfonds verzocht een
bedrijfseconomisch adviesrapport op te stellen. Op grond daarvan is de reorganisatie doorgevoerd
zonder het beschikbaar stellen van een krediet vanuit het Fonds. Het bedrijf kon doorgaan met 24
medewerkers op 4 verschillende locaties.
Geholpen met doorstarten via financiering vanuit de markt
De heer G. exploiteert een Café restaurant en zalencentrum. De Deutsche Bank heeft in 2012
eenzijdig de hypotheek op het pand van de heer G. omgezet in een rekening-courantkrediet. Vervolgens is hij gesommeerd deze vóór 31 december 2015 volledig in te lossen.
Voor een financiële ondersteuning wenst de heer G. een beroep te doen op het MKB Doorstart
Fonds. Ter sanering van de schulden adviseert uiteindelijk de 1^ lijns bedrijfsadviseur van MKB
Doorstart een krediet van € 75.000,00 te verstrekken. Mede dankzij de bemoeienissen van deze
bedrijfsadviseur weet de heer G. van familie en vrienden het benodigde krediet te verkrijgen.
Het bedrijf heeft met 21 medewerkers, waarvan 9 kwetsbaar, een doorstart kunnen realiseren
waarbij tevens de hulp van 'De Raedsheeren' is ingeschakeld voor verdere begeleiding in beter
inkopen, andere concepten, investeringen en verdere besparingen.
Geholpen met doorstarten via financiering vanuit het MKB Doorstart fonds
De heer B. exploiteert een industrieel bedrijf. Het bedrijf maakt producten en halffabricaten uit
kunststof. Vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten en te hoge personeelskosten is het bedrijf in
financiële problemen geraakt. Betalingsafspraken met ABNAmro en de Belastingdienst konden niet
meer worden nagekomen waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar was.
Op basis van een 'uitgebreide quickscan', opgesteld door een 2^ lijns bedrijfsadviseur, wordt ter
verbetering van de financiële positie van het bedrijf een krediet van € 190.000,00 vanuit het MKB
Doorstartfonds verstrekt. Mede dankzij de inzet van een 2^ lijns advocatenkantoor en het MKB
Doorstartfonds is de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd. Na verstrekking van het krediet is
het personeelbestand inmiddels van 13 naar 25 medewerkers doorgegroeid.
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