
Ontvang je een uitkering vanuit de 
Participatiewet of ga je deze op korte termijn 
ontvangen? En wil je in deeltijd starten als 
ondernemer?  
 
Wanneer je op korte termijn niet direct een eigen 
inkomen uit je onderneming kunt halen, kun 
je in aanmerking komen voor een aanvullende 
uitkering voor parttime ondernemerschap! 
 
Het starten van een onderneming is een van de 
manieren om weer aan het werk te komen.  

 

Hierbij kun je gebruik maken van (financiële) 
regelingen. Een van deze regelingen is PTO: 
Parttime Ondernemen met een Participatiewet 
uitkering.  
 
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je 
wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo 
moet je bijvoorbeeld een kort ondernemingsplan 
schrijven. Voordat je begint, moet dit plan 
goedgekeurd worden door de gemeente waarin 
jij woont. Ook mag je maar een maximaal aantal 
uren per week besteden aan jouw onderneming, 
zodat je nog voldoende tijd overhoudt voor een 
eventuele baan in loondienst.

Wil je meer weten over de voorwaarden en welke mogelijkheden er zijn?
Namens de gemeente Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn zetten wij ons dagelijks in voor 
ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben of geadviseerd willen worden over
hun bedrijfsvoering. 

PART TIME 
ONDERNEMERSCHAP 
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Ontvang je een uitkering vanuit de 
Participatiewet of ga je deze op korte termijn 
ontvangen? En wil je starten als ondernemer?  
 
Wanneer je op korte termijn niet direct een 
eigen inkomen uit je onderneming kunt halen,  
kun je in aanmerking komen voor een 
aanvullende uitkering! 
 
Heb je een ondernemingsplan en is de 
verwachting dat jouw bedrijf binnen maximaal 
drie jaar levensvatbaar is? Heb je nu nog niet 
genoeg inkomen en kan je nergens anders geld 
lenen? Dan helpen wij je graag op weg! 

Namens de gemeente Emmen, Coevorden en  
Borger-Odoorn zetten wij ons dagelijks in 
voor ondernemers die starten vanuit een 
uitkeringssituatie (of hier binnenkort gebruik van 
moeten maken) en die financiële ondersteuning 
nodig hebben of geadviseerd willen worden over 
hun bedrijfsvoering. 

Wij adviseren je en kunnen je begeleiden bij het 
opstellen van jouw ondernemingsplan. We doen 
een levensvatbaarheidsonderzoek naar jouw 
bedrijf en begeleiden je in de mogelijkheden  
die dit biedt.  

HULP VOOR DE  
STARTENDE ONDERNEMER

Ook kun je bij ons terecht voor ondersteuning van één van onze netwerkpartners op onderwerpen als 
(online) marketing, debiteurenbeheer, marktonderzoek en financiën. We brengen je graag met hen in 
contact! 
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Heb je een onderneming in de gemeente Emmen, Borger-Odoorn of Coevorden en sta je voor 
financiële uitdagingen? Kan je niet (meer) rondkomen en zijn belangrijke (bedrijfs) investeringen 
daardoor niet meer mogelijk?  Menso Ondernemen is er voor ondernemers die rond of onder het 
sociaal minimum inkomen leven en steun nodig hebben. 

Wat doen wij? 

• Wij adviseren ondernemers. 
• Wij zijn een sparringpartner voor 

ondernemers. 
• Wij doen onderzoek naar de 

levensvatbaarheid van jouw bedrijf. 
• Indien jouw bedrijf levensvatbaar wordt 

geacht, gaan we onderzoeken welke 
financieringsmogelijkheden er voor jou zijn. 
Dit kan een aanvulling zijn op jouw inkomen 
of een lening om grotere investeringen te 
doen.  

• Indien jouw bedrijf niet levensvatbaar 
is, kunnen we begeleiden bij 
bedrijfsbeëindiging.

• Wij bieden financiële oplossingen voor 
ondernemers met tijdelijke problemen. 
 
  

• 

Ook kan je bij ons terecht voor 
ondersteuning via één van onze vele 
netwerkpartners voor bijvoorbeeld   

• Ondersteuning bij het opstellen van een 
ondernemingsplan of doorstartplan. 

• Ondersteuning op administratief gebied.  

• Ondersteuning op commercieel gebied. 

• Hulp bij (online) marketing. 

• Hulp bij schulden en saneringen.  

• Hulp bij debiteurenbeheer.  
 

OPLOSSINGEN VOOR DE 
GEVESTIGDE ONDERNEMER
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ALGEMENE 
INFORMATIE  BBZ    

Ontvang je een uitkering vanuit de Participatiewet en wil je je oriënteren op het ondernemerschap? 
Of ben je al ondernemer, maar heb je tijdelijk financiële problemen? Het BBZ is een financiële 
regeling voor zelfstandige ondernemers wanneer zij tijdelijk weinig inkomen hebben.  

Je kan gebruik maken van deze regeling 
als je  

• Een Participatiewet-uitkering ontvangt en 
je wilt oriënteren op ondernemerschap.   

• Vanuit een Participatiewet-uitkering gaat 
starten met een eigen onderneming.  

• Een gevestigde ondernemer bent en 
tijdelijke financiële problemen hebt. 

• Een oudere ondernemer bent (geboren 
voor 1 januari 1960) en je bedrijf niet langer 
levensvatbaar is.  

• Een gevestigde ondernemer bent en je wilt 
stoppen met je bedrijf.  

Bbz heeft twee verschillende vormen; een 
uitkering en bedrijfskapitaal. De uitkering vult 
jouw inkomen aan. Het bedrijfskapitaal dient 
met rente te worden terugbetaald.  
 
Ondernemers die wonen in de gemeente 
Emmen, Borger-Odoorn of Coevorden kunnen 
contact opnemen met de adviseurs van Menso 
Ondernemen. Wij gaan graag met jou in 
gesprek om de mogelijkheden te bespreken en 
stellen vast of jij uiteindelijk voldoet aan de 
voorwaarden voor het Bbz. 
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ALGEMENE 
INFORMATIE  IOAZ    

Ben je 55 jaar of ouder en brengt jouw 
bedrijf onvoldoende op om van te leven? 
IOAZ staat voor Inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen.  
 
Dit is een financiële regeling speciaal voor 
oudere zelfstandigen (55+) die hun bedrijf 
moeten beëindigen of verkopen, omdat ze 
uit het bedrijf onvoldoende inkomen kunnen 
halen.  
 
Het voordeel van een IOAZ-uitkering ten 
opzichte van andere regelingen is dat er 
een bepaald bedrag aan eigen vermogen is 
vrijgesteld.  
 
Op de datum van aanvraag mag het bedrijf  
nog niet zijn beëindigd. De IOAZ wordt 
uitgekeerd nadat het bedrijf is beëindigd. 

Ondernemers die wonen in de gemeente Emmen, Borger-Odoorn of Coevorden kunnen contact 
opnemen met de adviseurs van Menso Ondernemen. Wij gaan graag met je in gesprek om de 
mogelijkheden te bespreken en stellen vast of je voldoet aan de voorwaarden voor de IOAZ. 

Je kan gebruik maken van deze regeling als 

• Jouw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te 
leven. 

• Je ouder bent dan 55, maar de AOW-leeftijd nog 
niet hebt bereikt. 

• Je de afgelopen 10 jaar onafgebroken hebt 
gewerkt, waarvan in ieder geval de laatste 3 jaar 
als zelfstandige. 

• Je 1225 uur of meer per jaar in jouw bedrijf 
werkt. 

• De winst uit jouw bedrijf de laatste 3 jaar 
gemiddeld minder was dan € 27.021  
(bedrag in 2022).  

• Je voor de toekomst een inkomen van minder 
dan € 27.597 per jaar verwacht (bedrag per 1 
januari 2022). 

• Het inkomen per maand, na beëindiging 
van het bedrijf, lager is dan de toepasselijke 
uitkeringsnorm. 

Bezoekadres: Abel Tasmanstraat 7, 7821 AN Emmen | 0800-1801 | menso-ondernemen@menso-emmen.nl



Jelle Brouwer

 06 52 49 02 16 

 j.brouwer@menso-emmen.nl 

Arjan Post   

 06 46 76 34 03 

 a.post@menso-emmen.nl 

Henk Horsman  

 06 15 03 67 40 

 h.horsman@Menso-emmen.nl 
 

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
Dat kan via menso-ondernemen@menso-emmen.nl of telefoonnummer 0800-1801. 

We gaan graag met je in gesprek!  
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