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Onderwerp: 

Governance structuur Ferm Werk en uitvoering Bbz-regeling door Ferm Werk 

Kennisnemen van: 

Twee notities opgesteld door de directie van Ferm Werk die inzicht geven in de ontwikkelingen op een 
aantal relevant terreinen. De notities betreffen: 

1. de governance structuur van Ferm Werk in relatie tot het voornemen de gemeenschappelijke 
regeling aan te passen 

2. de wijze waarop Ferm Werk de BBZ-regeling wil uitvoeren nadat eerder is besloten deze 
regeling niet langer door bureau zelfstandigen van de gemeente Utrecht te laten uitvoeren 

Inleiding: 

Deze raadsinformatiebrief geeft inzicht in de stand van zaken van twee onderwerpen die Ferm Werk 
betreffen. De onderwerpen komen min of meer voort uit het eerder opgestelde verbeterplan Ferm Werk 
waarover de raad eerder is geïnformeerd. In dat plan stond het voornemen de gemeenschappelijk regeling 
te evalueren en eventueel bij te stellen. Voor een deel is dat gebeurd door een aantal technische 
wijzigingen door te voeren waarmee de raad akkoord is gegaan. Via bijgaande notitie wordt u geïnformeerd 
over het vervolg van het traject. 

De notitie over de uitvoering Bbz (Besluit Bijstand Zelfstandigen) geeft weer hoe Ferm Werk de regeling wil 
uitvoeren. Daarbij staat samenwerking met andere partijen in de regio voorop. Ontwikkeling van 
ondernemerschap wordt gezien als een belangrijke relatief nieuwe taak van Ferm Werk. 



Kernboodschap: 

De Governancestructuur Ferm Werk 
De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling vormt het sluitstuk van een lopende discussie over de 
governance structuur van Ferm Werk. Het algemeen bestuur van Ferm Werk heeft er voor gekozen 
voldoende tijd te nemen voor die discussie. In de notitie wordt aangegeven dat wordt verwacht dat media 
2017 conclusies kunnen worden getrokken en een voorstel aan de raden van de deelnemende gemeenten 
kan worden gedaan. De discussie spitst zich toe op 

het bestaan van een NV onder de GR met daaraan gekoppeld de functie van de Raad van 
Commissarissen 
de samenstelling van het algemeen bestuur (zitting van raadsleden in het AB) 
de rechtspersonen die op dit moment onder de GR en de NV zijn gesitueerd zoals De Wissel; 
in hoeverre zijn zij noodzakelijk. 

De komende periode wordt de discussie voortgezet waarbij het doel is "het ontwikkelen van een structuur 
die aan Ferm Werk maximale ruimte biedt voor ondernemerschap en anderzijds de gemeenten voldoende 
inbreng vooraf en controle achteraf." De raad wordt op verschillende momenten betrokken bij de discussie 
onder andere door het houden van raadsinformatieavonden. 
Het college is van mening dat voldoende tijd moet worden genomen voor de discussie. Er is geen 
aanleiding om een overhaaste besluitvorming te laten plaatsvinden. Beter is het goed met elkaar na te 
denken over een optimale structuur. In dat verband vinden wij in de notitie de democratische invloed vooraf 
en controle achteraf nog onderbelicht. Wij zullen de rol van de raden van de deelnemende gemeenten 
uitdrukkelijk in de discussie naar voren brengen. 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen - Bbz 
Vanaf 1 januari 2016 is de uitvoering van de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) overgegaan van 
het Bureau zelfstandigen van de gemeente Utrecht naar Ferm Werk. Reden was onder andere 
onvoldoende duidelijkheid over de mate van doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitvoering. Daarnaast 
bestond de behoefte lokale omstandigheden en partijen een grotere rol te laten spelen in de uitvoering. In 
bijgaande notitie wordt uitgelegd hoe Ferm Werk de uitvoering van de Bbz vormgeeft. 
Met het gaan uitvoeren van de bbz-regeling worden de taken van Ferm Werk breder. Aan de gerichtheid op 
diagnose en ontwikkeling van werknemersvaardigheden wordt gerichtheid op het ontwikkelen van 
ondernemersvaardigheden toegevoegd. Consulenten hebben inmiddels scholing gehad en er wordt 
nagedacht over hoe het Leer- en ontwikkelcentrum (LOC) een bijdrage kan leveren. Met het plaatselijk 
bedrijfsleven wordt gesproken over het opzetten van buddy-projecten waardoor startende ondernemers in 
staat worden gesteld een netwerk op te bouwen. 
Het college heeft met belangstelling kennis genomen van de notitie. Wij vinden dat een goede weg wordt 
ingeslagen. Die moet er toe leiden dat de dienstverlening aan startende ondernemers wordt versterkt 
waarbij nauw wordt samengewerkt met het bedrijfsleven en bijv. initiatieven die eerder zijn genomen in het 
kader van Woerden Werkt zoals de business coaches. 

Vervolg: 

Governance structuur: zoals vermeld zal de raad worden betrokken bij de discussie. Naar verwachting zal 
de discussie medio 2017 leiden tot een voorstel aan de raad om de gemeenschappelijke regeling aan te 
passen. 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen -Bbz: over de uitvoering van de regeling wordt de raad periodiek 
geïnformeerd via de kwartaalrapportages (kwartaal in beeld). 
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Bijlagen: 

1. 16.022201 Memo Ferm Werk over Governance structuur 
2. 16.022203 Memo Ferm Werk over uitvoering regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
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Memo 
G overnance Ferm Werk lţVJI| FERM W E R K 

Onderwerp Governance 

Aan Gemeenteraden in Ferm Werk deelnemende gemeenten 

CC DB en RvC Ferm Werk 

Van Bernhard Drost 

Datum 6 oktober 2016 

Aanleiding 

Dit memo wordt u voorgelegd, omdat eerder dit jaar is aangegeven dat u in het laatste kwartaal van 
2016 nader wordt geïnformeerd over de mogelijke wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) Ferm Werk. U wordt hierbij geïnformeerd over de discussie rond de GR en governance. 

Op dit moment wordt de gehele governance structuur onderzocht op haar werking. De GR maakt 
onderdeel uit van de totale governance structuur van Ferm Werk. Mogelijke wijzigingen in de GR 
raken daarom voor een deel de gehele governance-discussie. Om die reden wordt u in dit memo niet 
alleen geïnformeerd over de GR maar met name over de discussie c.q. het onderzoek rond de 
volledige governance structuur van Ferm Werk. 

Met dit memo, geeft het bestuur Ferm Werk invulling aan de toezegging de Raden van de in Ferm 
Werk deelnemende gemeenten dit jaar nader te informeren over de Gemeenschappelijke regeling, 
mogelijke formele of materiele wijzigingen en over de governance structuur. 

Overigens neemt het onderzoek en het eventuele herontwerp van de governance van Ferm Werk 
meer tijd in beslag. Het Algemeen Bestuur heeft onlangs besloten te kiezen voor een tijdpad waarin 
de zorgvuldigheid en volledigheid van onderzoek en besluitvorming, maximaal ruimte krijgt. 

Medio 2017 informeert het bestuur van Ferm Werk u opnieuw over eventuele wijzigingen in de 
governance structuur. 

In dit memo leest u daarom geen voorstellen van wijziging, maar wordt u geïnformeerd over het 
tijdpad en de inhoud van de discussie. 

Inleiding 

Tijdens de ontwikkelfase van Ferm Werk is gesproken over de meest effectieve inrichting van de 
besturing van Ferm Werk. Daarbij hebben verschillende uitgangspunten de revue gepasseerd. 
Gekozen is voor een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin een vertegenwoordiging van de 
Raden van de gemeenten die deelnemen in Ferm Werk, zitting nemen in het Algemeen Bestuur. Het 
Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de vier wethouders van de afzonderlijke gemeenten die 
portefeuillehouder zijn voor Ferm Werk. Naast de GR is de NV Ferm Werk opgericht voor de 
uitvoering van werk ten behoeve van de GR. Deze NV/GR structuur was de bestaande structuur van 
één van de rechtsvoorgangers van Ferm Werk, De Sluis Groep. 

Recentelijk hebben de Raad van Commissarissen, het Dagelijks Bestuur én het Algemeen Bestuur 
van Ferm Werk afzonderlijk én met elkaar gesproken over de huidige governance structuur van Ferm 
Werk. Het gesprek over governance speelt vanwege diverse achtergronden. Enerzijds speelt de 
hoogte van de kosten van controle jaarrekeningen door de accountant een rol. Doordat er sprake is 
van een tweetal rechtspersonen (GR en NV) die beide moeten worden gecontroleerd én deze beide 
rechtspersonen in een volstrekt ander juridisch en financieel kader vallen (bestuursrecht 
respectievelijk privaatrecht), zijn de kosten van de controle hoog. 
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Memo 
G overnance Ferm Werk lţVJI| FERM W E R K 

Bovendien geldt als argument om kritisch te kijken naar de efficiency en effectiviteit van de 
governance, dat voor deze beide rechtspersonen (GR en NV) twee verschillende administraties 
moeten worden gevoerd en twee jaarrekeningen moeten worden opgesteld. Dit is complex. Daarnaast 
is opportuun om na zekere tijd, nu Ferm Werk ruim twee jaar bestaat in het huidige construct, te 
bezien of de meest optimale en gerede governance structuur is gekozen. 

Ten aanzien van het punt van de meest optimale structuur spelen diverse aspecten. In de eerste 
plaats de positie en samenstelling van het Algemeen Bestuur. Ferm Werk heeft een zogeheten 
Raads-GR. Van drie van de vier gemeenten hebben Raadsleden (één per gemeente) zitting in het 
Algemeen Bestuur. Voor deze opzet is bij de oprichting gekozen vanwege maximale betrokkenheid 
van gemeenten én, omdat ook verordenende bevoegdheid aan Ferm Werk is overgedragen, 
gemeentelijke inbreng in het verordende proces. Bovendien zou dit construct meer evenwicht geven in 
de democratische besluitvorming. 
In de praktijk blijkt de rol van Raadsleden in het AB een lastige. In de eerste plaats levert de complexe 
overlegstructuur op dat AB leden pas laat worden betrokken in het besluitvormingsproces. Vanwege 
de snelheid waarmee verantwoordingsinformatie moet worden gedeeld of de krappe 
besluitvormingsprocedures, maken het niet gemakkelijk dit op te lossen. Bovendien ervaren 
Raadsleden spanning in hun rol als Raadslid versus AB-lid. 
Deze overwegingen hebben er toe geleid sterk te overwegen om een zogeheten College-GR te 
maken waarbij portefeuillehouders zitting hebben in het DB én AB. De komende tijd wordt onderzocht 
welke gevolgen de wijziging naar een zogeheten College GR heeft voor de besturing van Ferm Werk 
en de invloed van gemeenten in Ferm Werk. 

Tweede aspect met betrekking tot de meest optimale structuur is te bezien of beide rechtspersonen, 
de GR en de NV, nodig zijn om Ferm Werk te besturen. De komende tijd wordt onderzocht of de 
activiteiten die plaatsvinden in de NV Ferm Werk, kunnen worden ondergebracht in de GR. Een 
dergelijke beweging heeft verschillende consequenties die nader moeten worden beoordeeld. Zo moet 
worden bekeken wat de juridische, personele en financiele gevolgen zijn. Personeel van Ferm Werk is 
voor een deel in het private deel ondergebracht. Het onderbrengen van alle medewerkers in de GR 
heeft onder meer gevolgen voor het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Het gaat 
vanzelfsprekend niet alleen om de financiële aspecten. 
Zoals bekend heeft Ferm Werk NV een Raad van Commissarissen. De Raad geeft een essentiële 
dimensie aan de inhoud en aan het besluitvormingsproces. Zowel directie als bestuur hechten zeer 
aan de inbreng van de Raad van Commissarissen. Consequentie van het hebben van een 
rechtspersoon, namelijk de GR, betekent het opheffen van de Raad van Commissarissen. Daarmee 
zou Ferm Werk de belangrijke inbreng van dit orgaan missen. Om dit op te vangen kan gebruik 
worden gemaakt van de ruimte die de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling biedt, om een 
adviescommissie in te stellen. Deze adviescommissie bestaat dan bijvoorbeeld uit niet politici. De 
komende tijd wordt onderzocht of een dergelijke commissie voldoende recht kan doen aan de inbreng 
van de Raad van Commissarissen die dus verloren gaat met het opheffen van de NV. 

Ferm Werk heeft nog een aantal rechtspersonen, die overigens in het afgelopen jaar al voor een deel 
zijn verdwenen. Zo is de BV waarin de kringloopactiviteiten van Ferm Werk waren ondergebracht, 
zoals bekend, verkocht. Ook is een oude vennootschap waarin al vele jaren geen activiteiten 
plaatsvonden, onlangs opgeheven. Ferm Werk heeft onder meer nog een stichting Facilitaire 
Dienstverlening (werkgeversstichting voor Ferm Werk personeel) en stichting De Wissel. De laatste 
stichting zal blijven bestaan omdat hierin de werkgeversrol voor de detacheringsbanen en/of andere 
instrumenten in het kader van de Participatiewet in worden ondergebracht. Of voor het 
werkgeverschap niet beter een andere rechtspersoon kan worden opgericht (BV of NV) wordt nadere 
studie op verricht. Daarbij wordt ook betrokken of, indien het beter is een BV of NV te hebben voor 
deze activiteiten, of daarbij een Raad van Commissarissen nodig is. Juridisch is dat overigens geen 
verplichting, een verplichting voor een RvC geldt voor structuur NV's en dat is die rechtspersoon met 
werkgeverstaken niet. Stichting Facilitaire Dienstverlening kan in beginsel verdwijnen, afhankelijk van 
de koers die wordt gekozen of de activiteiten van Ferm Werk inderdaad kunnen worden 
ondergebracht in een GR. 
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Overige vraagstukken 

Helder is dat gekeken wordt naar vereenvoudiging van de gouvernance structuur. Vereenvoudiging 
van de governance zou er ook uit kunnen bestaat dat de GR wordt opgeheven en alle activiteiten van 
Ferm Werk worden ondergebracht in de NV. Dit idee is voorafgaand aan de totstandkoming van Ferm 
Werk onderzocht. Dit blijkt niet mogelijk, omdat de uitvoering van de P-wet (inkomensbesluiten) een 
openbaar lichaam nodig is, dat is . Een NV die weliswaar voor 10000) in handen is van gemeenten, 
voldoet niet aan die eis. Een NV blijft een privaatrechtelijke rechtspersoon, daar waar voor deze taken 
een publiekrechtelijke rechtspersoon vereist is. De NV behouden en de GR opheffen is daarmee niet 
een begaanbare route. 

De komende maanden worden diverse vraagstukken zoals in dit memo aangehaald, verder 
onderzocht met specialisten op dit terrein. Doel is vanzelfsprekend een volledig en juist overzicht te 
hebben van alle facetten die spelen rond het thema van governance. Zoals gezegd zijn niet alleen de 
financiële of juridische aspecten van belang, maar gaat het met name om het ontwikkelen van een 
structuur die aan Ferm Werk maximale ruimte beidt voor ondernemerschap en anderzijds de 
gemeenten voldoende inbreng vooraf en controle achteraf. De huidige structuur beidt dat evenwicht 
en bewegingsruimte onvoldoende. 

De studies op de verschillende deelvragen leveren in het eerste kwartaal van 2017 duidelijkheid op. 
Dan zal er door DB, AB en RvC van Ferm Werk een voorkeur worden uitgesproken over de inrichting 
van Ferm Werk. Die voorkeur wordt aan u voorgelegd in verschillende stappen. 

In de eerste plaats wordt een informatiebijeenkomst per gemeente georganiseerd over dit onderwerp 
om de verschillende mogelijkheden van inrichting gouvernance met elkaar te bespreken. Informatie 
die opgehaald wordt, betrekken we bij het gesprek en de besluitvorming met DB, AB en RvC. 

Het voorstel voor inrichting van governance van Ferm Werk wordt u kort na de zomer van 2017 
aangeboden. Dat geeft iedere gemeente naar ons inzicht voldoende tijd om via Forum of Commissie 
tijdig in 2017 te besluiten over een Raadsvoorstel. 

In het gehele proces prevaleert zorgvuldigheid en volledigheid boven snelheid. 

Proces 
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rţļļļj FERM W E R K 

Onderwerp Besluit bijstandverlening zelfstandigen - Bbz 
Aan Dagelijks Bestuur en Raad van Commissarissen Ferm Werk 
CC MT Ferm Werk 
Van Bernhard Drost 
Datum 8 september 2016 

Inleiding 

Tot 1 januari 2016 voerde de gemeente Utrecht op basis van mandaat het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) uit voor Ferm Werk, voor de inwoners van de gemeenten Woerden, Oudewater en 
Montfoort. 
Ín het Bbz wordt de financiële ondersteuning van zelfstandig ondernemers geregeld. Ondernemers 
kunnen bij hun gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen (bedrijfskrediet of een 
aanvulling op het inkomen). Doelgroepen voor de regeling zijn: 

» mensen die een bedrijf willen opstarten (vanuit een uitkering), 
» gevestigde ondernemers met een levensvatbaar bedrijf in tijdelijke financiële problemen, 
» ondernemers van 55 jaar of ouder met een niet-levensvatbare onderneming, en 
» gevestigde ondernemers die hun niet levensvatbare onderneming willen beëindigen. 

Vanaf 1 januari dit jaar is de uitvoering van Bbz teruggenomen van gemeente Utrecht en ondergebracht 
bij Ferm Werk. Aan dit besluit liggen de volgende oorzaken ten grondslag: 

» onduidelijkheid over bevoegdheden van de gemeente Utrecht, 
» onvoldoende grip op de uitvoering, 
» onduidelijkheid over de mate van doelmatigheid en rechtmatigheid, en 
» aangekondigde prijsverhoging. 

Een onderzoek uitgevoerd door de rekenkamercommissie van de gemeente Woerden bevestigde dit 
beeld. Daarnaast past uitvoering van het Bbz door Ferm Werk zelf uitstekend bij de wens om deze 
regeling innovatiever uit te voeren en een intensievere samenwerking tussen de uitvoering van de Bbz 
en de lokale arbeidsmarkt mogelijk te maken. Ook willen we de toegankelijkheid en het bereik van de 
Bbz regeling verbeteren voor de (potentiele) ondernemers en onze medewerkers. 

Zowel het dagelijks bestuur als de raad van commissarissen van Ferm Werk zijn betrokken bij de 
besluitvorming om Bbz door Ferm Werk te laten uitvoeren. Beide gremia hebben gevraagd om een 
notitie waarin inhoud van de uitvoering en de te verwachten ontwikkelingen worden geschetst. 

Innovatievere uitvoering 

Inhoud regeling 
Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) staat open voor nieuwe ondernemers en zogeheten 
gevestigde ondernemers. Beiden kunnen een beroep doen op de regeling die in hoofdzaak twee 
ondersteunende financiële regelingen kent: een kredietfaciliteit om ondernemersactiviteiten te 
financieren en een uitkering voor levensonderhoud. 

Voor startende ondernemers uit de bijstand kennen we drie 'routes'. De eerste variant is waarbij geen 
starterskrediet nodig is vanuit de Bbz. Een tweede route is de variant waarbij maximaal C 5.000 aan 
startkapitaal nodig is. De laatste mogelijkheid is een starter die meer dan C 5.000 nodig heeft aan 
startkapitaal. 

Bij een kredietbehoefte boven C 5.000,00 geldt de voorwaarde dat er een toets op haalbaarheid van 
het ondernemersplan wordt uitgevoerd. Dit gebeurt door een extern en onafhankelijk bureau. Bij een 
aanvraag voor bedrijfskrediet met een maximum van C 5.000,00 is een dergelijk onderzoek niet nodig. 
De afhandeling en toetsing gebeurt in deze situaties volledig bij Ferm Werk. 
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Memo 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 
T.b.v Bestuur en RvC 

Vergroten instrumentarium re-integratie 
Van origine is de re-integratie van Ferm Werk met name gericht op diagnose en ontwikkeling van 
werknemersvaardigheden. Met het zelf uitvoeren van Bbz wordt daar een belangrijke tool aan 
toegevoegd, namelijk diagnose en ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. Door het vergroten van 
het arsenaal aan ontwikkelmogelijkheden voor onze inwoners, ontstaan meer kansen op participatie en 
zelfredzaamheid en stimulering van ondernemerschap. 

Het screenen van ondernemersvaardigheden is onderdeel van de intake geworden. Zo komen nieuwe 
cliënten direct in contact met de mogelijkheden van zelfstandig ondernemerschap. Consulenten hebben 
een training gehad (die binnenkort wordt herhaald) hoe ondernemerschap kan worden herkend. 
Momenteel wordt nagedacht op welke wijze bijvoorbeeld het Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) van 
Ferm Werk kan ondersteunen in het vergroten van ondernemersvaardigheden. 

Door in de intake vast aandacht te geven aan zowel diagnose en ontwikkeling van werknemers- én 
ondernemersvaardigheden, verwachten we een extra toestroom van potentiele ondernemers. 

Versterken duurzaamheid én lokaal 
De overtuiging van Ferm Werk is dat nieuw ondernemerschap vanuit de Participatiewet regionaal/lokaal 
haar fundament zou moeten krijgen. Met een aantal ondernemersverenigingen is Ferm Werk in gesprek 
over de ideeën, waarbij er enthousiast is gereageerd en volop wordt meegedacht. Onderdeel van het 
plan is de inzet van bestaande en ervaren ondernemers als buddy/coach voor de startende 
ondernemers die vanuit de Participatiewet gebruik maken van het Bbz. Hierdoor krijgt de startende 
ondernemer een lokaal/regionaal netwerk én een ervaren coach in ondernemen. 

We verwachten dat hierdoor een tweetal effecten zullen optreden, namelijk: 

» Startende ondernemers worden door de professionele begeleiding van lokale ondernemers 
zelfbewuster waardoor zij duurzaam (in termen van continuïteit) succesvoller worden; 

» De oriënterende startende ondernemer zal door hulp van de coach ondernemer sneller kiezen 
voor (voordat investeringen zijn gedaan, verplichtingen met derde zijn aangegaan) een andere 
wijze van re-integreren/participeren of overtuigender zijn in de keus voor ondernemerschap. 

De komende weken zullen nadere gesprekken gevoerd worden met alle ondernemersverenigingen in 
de vier in Ferm Werk deelnemende gemeenten om te zorgen dat Ferm Werk over een breed scala van 
coaches/buddy's beschikt, zodat op allerlei vakgebieden ondersteuning kan worden aangeboden. 

De buddyconstructie is niet verplicht, maar wordt nadrukkelijk aanbevolen aan de startende en 
oriënterende ondernemers vanuit de Bbz. 

Voor gevestigde ondernemers die gebruik maken van de Bbz regeling, is deze buddyconstructie 
eveneens interessant. Het is een mogelijkheid die tot nu toe niet breed werd geboden, behoudens de 
business coaches die vanuit de gemeente Woerden werden ingezet. Wij onderkennen de gevoeligheid 
die hier voor gevestigde ondernemers kan optreden. Het kan namelijk oncomfortabel voelen als je als 
ondernemer je problemen deelt met een collega-ondernemer. Toch vinden we het van belang dat de 
mogelijkheid van een buddy voor deze groep openstaat. We communiceren dit op het moment dat de 
lijst van buddy's/coaches voor alle vier gemeenten binnenkort compleet is. 

De ondernemers die zich hebben aangemeld als buddy, worden geïnformeerd en voorbereid op hun rol 
als buddy. Het koppelen van een buddy aan een startende of gevestigde ondernemer is maatwerk. 
Enerzijds doet de benodigde expertise er toe, maar ook de persoonlijke 'klik' is van groot belang. Ferm 
Werk speelt een rol in deze match tussen buddy en ondernemer en blijft ook betrokken in de vorm van 
evaluatiegesprekken bij dit buddytraject. 

Op beperkte schaal wordt er al samengewerkt met lokale partijen/ondernemers in de begeleiding en 
training van startende ondernemers vanuit Bbz. Onze consulent is nauw betrokken bij deze pilots om te 
zorgen dat het maximale uit samenwerking wordt gehaald. 
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Samenwerking met bestaande initiatieven wordt telkens gezocht, bijvoorbeeld met 'Over Rood', om de 
dienstverlening voor ondernemers optimaal te organiseren. Over Rood is een initiatief waarbij 
ondernemers hun financiële huishouden kunnen onderbrengen. 

Toetsen haalbaarheid ondernemingsplannen verbreden 
Het toetsen van de haalbaarheid van ondernemingsplannen is een specialisme, te meer omdat het 
toetsen ingevolge de Bbz van de plannen een aantal verplichte items kent en een streng wettelijk 
regime kent. Zonder deze wettelijke kennis is toetsen een groot risico voor de financier (Rijk/gemeente). 

Om die reden blijft een belangrijk deel van het toetsen op de haalbaarheid van plannen vanaf 
C 5.000,00 aan specialisten. Inmiddels is met een adviesbureau uit de gemeente Montfoort een 
samenwerking op het toetsen van haalbaarheid, omdat die deze expertise in huis hebben. Met de 
Rabobank is overlegd om een deel van hun personeel in te zetten en te trainen op deze expertise. De 
Rabobank Woerden heeft aangegeven dat zij graag startende ondernemers begeleiden én betrokken 
worden bij het toetsen van haalbaarheid van ondernemingsplannen. 

Er wordt met meer banken contact gezocht, in de vier gemeenten. Ook wordt contact gezocht met 
adviesbureaus die de specifieke expertise in huis hebben voor toetsing van ondernemingsplannen. Op 
deze wijze wordt ook dit deel van het ondernemerschap lokaal/regionaal ingebed en ontstaat er een 
steviger micro economie. 

De komende maand maken we met partijen afspraken over hun mogelijke inzet. 

Bbz ook voor kleine zelfstandigen 
Tot nu toe wordt de Bbz gebruikt voor ofwel startende ondernemers vanuit de bijstand (Participatiewet) 
ofwel door gevestigde ondernemers (die bijvoorbeeld een uitkering levensonderhoud hebben). Gezien 
het gegeven dat veel kleine zelfstandigen op of onder de armoedegrens leven of door omstandigheden 
tijdelijk in problemen (dreigen te) komen, menen wij dat de regeling ook voor kleine zelfstandigen open 
hoort te staan. De wet geeft daarvoor de ruimte. 

Deze groep wordt nu niet of nauwelijks bereikt. Om hen te bereiken organiseert Ferm Werk eind 
oktober 2016 een informatiebijeenkomst voor tussenpersonen, zoals accountants, belastingadviseurs, 
afdelingen economische zaken van gemeenten, notarissen en dergelijke. Deze dienstverleners zijn 
belangrijke verwijzers voor kleine ondernemers die het moeilijk hebben. Wij geven bij deze bijeenkomst 
informatie over wat we kunnen bieden in welke situaties. En we roepen hen vanzelfsprekend op om 
actief hun cliënten met ons in contact te brengen. In de driehoek ondernemer, zakelijke dienstverlener 
en Ferm Werk, verwachten wij dat wij een impuls kunnen geven aan ondernemers die het moeilijk 
hebben. Ook hierbij kan de buddyconstructie ingezet worden, maar ook financiële middelen als tijdelijke 
uitkering levensonderhoud (geheel of gedeeltelijk) of andere financiële instrumenten. 

Communicatie en informatie 
In de vorige alinea is gesproken over een informatiebijeenkomst om kleine zelfstandigen te bereiken die 
nu geen gebruik maken van de Bbz, terwijl ze daarvoor wellicht wel in aanmerking komen, althans 
daartoe wel een noodzaak bestaat. 

In dezelfde periode spreken we de ondernemersverenigingen en verzamelen we coaches/buddy's aan 
de hand van expertisegebieden die we nodig hebben. De expertisegebieden worden op dit moment in 
beeld gebracht binnen Ferm Werk. 

De website wordt aangepast, waarbij de juiste teksten worden opgenomen. Ook wordt een beslisboom 
opgenomen op de website waarbij kleine zelfstandigen of gevestigde ondernemers kunnen nagaan of 
zij in aanmerking kunnen komen voor hulp vanuit Ferm Werk. 
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