
Kijk voor voorwaarden en mogelijkheden op 
www.bureauzelfstandigenfryslan.nl
of neem contact met ons op via 14058. 
We zitten altijd bij je in de buurt, met kantoren in 
 Leeuwarden, Heerenveen, Kollum, Noordwolde, Wolvega 
en Franeker.

Bureau Zelfstandigen Fryslân
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

telefoon: 14058
www.bureauzelfstandigenfryslan.nl
info@bureauzelfstandigenfryslan.nl
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werkt naar oplossingen

Volle kracht vooruit

Voor veel mensen is een eigen bedrijf starten een droom. 
Je eigen werktijden bepalen, werken aan iets wat jij 
interessant vindt. Werken vanuit je passie! Maar vaak blijft 
het bij dromen, denken en fantaseren. 

Je werkt aan de ontwikkeling van je onder-
nemersvaardigheden. Je hebt dan niet alleen 
een ondernemingsplan, onderbouwd met 
financiële verwachtingen, maar ook inzicht in 
de haalbaarheid van je ideeën. 

Starten en dan?
Je hebt een ondernemingsplan geschreven, en 
daarmee laten zien dat je bedrijf een goede 
kans van slagen heeft. Maar hoe voorzie je de 
eerste tijd in je levensonderhoud?

Als Bureau Zelfstandigen Fryslân je onder-
nemingsplan positief heeft beoordeeld kun 
je een aanvullende uitkering krijgen voor 
levensonderhoud, gedurende maximaal 36 
maanden. 

Ook kun je misschien in aanmerking komen 
voor een krediet om investeringen te doen. 
Bijvoorbeeld als de bank de start van je be-

drijf niet wil financieren, en je niet voldoende 
eigen geld hebt. 

Het eerste jaar krijg je begeleiding, bijvoor-
beeld op het gebied van financiële adminis-
tratie of internetmarketing.

Parttime ondernemen
Ondernemen doe je met heel je hart. Maar 
het kan natuurlijk zijn dat je met je bedrijf niet 
volledig in je levensonderhoud kunt voorzien. 
Dan ben je parttime ondernemer. Als je voor 
het overige deel een beroep moet blijven doen 
op een bijstandsuitkering, neem dan contact 
op met Bureau Zelfstandigen Fryslân. 

Als parttime ondernemer blijf je solliciteren, 
om helemaal uit de uitkering te komen. Je 
staat als parttime ondernemer dichter bij de 
arbeidsmarkt, zodat de kans om uit een uitke-
ring te komen groter wordt. 

Financiën, kennis over hoe je moet starten, allemaal plannen 
die wel heel leuk zijn, maar toch vooral heel vaag blijven.

Bureau Zelfstandigen Fryslân helpt je op weg! Met hulp 
van een coach helpen we je voorbereiden op het star-

ten van je eigen bedrijf. Van dromen naar doen, 
met het vertalen van ideeën naar een concreet 
ondernemersplan. Zodat de kans op succes 

optimaal is en je volle kracht vooruit aan de slag 
kunt met je nieuwe bedrijf.

Hulp bij schrijven ondernemingsplan
Heb je op dit moment een bijstandsuitkering? Dan kun je in 
aanmerking komen voor het traject ‘de préstart’. Dit is een 
traject waarbij je begeleiding krijgt bij het schrijven van je 
ondernemingsplan. Tijdens het traject houd je je uitkering, en 
krijg je vrijstelling van sollicitatieverplichtingen. 

Rami was nèt gestart. Feestelijke opening, grootse plannen en 
vol optimisme voor de toekomst. Maar kortsluiting veranderde 
alles: brand legde zijn apparatuur en voorraden in as. Zijn plan-
nen en optimisme bleven echter overeind. Vanuit huis begon hij 
opnieuw, gesteund door een krediet van Bureau Zelfstandigen 
Fryslân.

Van hobbykok naar foodtruck-eigenaar. Maar ja, hoe start je zoiets? En hoe krijg je dan de fi -
nanciën rond? Via Bureau Zelfstandigen Fryslân kreeg Marja begeleiding bij de voorbereidin-
gen, en kwam ze tot een goed uitgewerkt ondernemingsplan. Dankzij de Bbz-starterslening 
kon ze haar eigen bestelbus kopen, en ombouwen tot foodtruck. Nu verkoopt ze zelfgemaakte 
snacks op festivals, braderieën en andere evenementen!


