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Wat is het ZLF? 
• Gemeentelijk loket voor alle ondernemers 
• Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk, 

Zeewolde en Lelystad  
• (Micro-) financiering 
• Advies- en begeleiding 
• Schuldhulpverlening 
• Samenwerking 

ondernemersnetwerken/werkgeverservicepunt 
• Ondernemersplein Almere en Lelystad 
  

 
 



Doel ZLF. 

• Bevorderen van zelfstandig 
ondernemerschap  

• Behoud en uitbreiding werkgelegenheid 
 
De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf. 
Er is meer bedrijvigheid, maar beduidend minder groeiende 

bedrijven. Ondernemers komen moeilijk aan kapitaal en 
het ontbreekt vaak aan vaardigheden. 

(Nlgroeit januari 2016) 



Beleid 

- Er is een integraal aanbod voor vele vormen van 
    ondernemerschap 
- Er wordt ingezet op bekendheid en imago 
- Er is een sterke verbinding met het economisch domein 
• Publieke en private partijen hebben beiden een rol in de 
     integrale aanpak 
- Flevolandse gemeenten en provincie bieden gezamenlijk  

(financiële) ondersteuning aan zelfstandigen  
- Schuldhulpverlening is een onderdeel van de aanpak 

van financiële problemen  
 



Fonds 

- Maximaal € 195.000,-- 
- Rente 8-10 % 
- Kredietbank Nederland beslist en bankiert 
- ZLF aanvraagproces 
- Gemeenten uitvoeringskosten 

haalbaarheid, nazorg, coaching- en advies 
    



Vroegsignalering 

- Stichting MKB Doorstart 
- Flevoland,, Zeeland, Overijssel, Noord 

Holland, Noord Brabant. 
- Landelijke uitrol ondersteuning provincie 

Flevoland en St. GAK en Start Foundation 
 



Financiering 

- Gevestigde ondernemer met      
   financieringsproblemen: st. MKBDoorstart 
-  Gevestigde ondernemer met financiële        
   problemen:  ZLF 
- De markt en het Besluit bijstandverlening  
   Zelfstandigen bieden geen mogelijkheden: 
   MKBDoorstartfonds  
-  Startende ondernemers naar het ZLF 



Resultaten 

• Verstrekt 6 kredieten (2016-2) 
• Totaal € 430.000,-- 
• Saldo 31 december 2016 € 311.639,-- 
• 2 ondernemers hebben een regeling 
• 2 aanvragen in behandeling 
• Werknemers 119 
• Waarvan 34 kwetsbaar 



Resultaten 

• Horeca 2x 
• Zakelijke en persoonlijke dienstverlening 
• Bouwnijverheid 
• Detailhandel 
• Industrie 

 
• Almere, Emmeloord, Urk, Zeewolde, 

Lelystad 



Resultaten 

•       18     aanvragen (2 in behandeling) 
•        11    geholpen met financiering 
•        4     geholpen met coaching/advies 
•        1      geholpen met beëindigen 

 
 
 
 



Vraagstukken 

• Behoud werkgelegenheid door gerichte 
ondersteuning te bieden aan MKB/ZZP 

• Verbinden met economisch beleid 
• Vroegsignalering 
• Toename starters  
• Preventie 
• Financiering groei en starters 

 



Vragen? 

• www.zelfstandigenloketflevoland.nl 
• info@zelfstandigenloketflevoland.nl 
• www.mkbdoorstart.nl 
• info@mkbdoorstart.nl 

http://www.zelfstandigenloketflevoland.nl/
http://www.mkbdoorstart.nl/
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