
Als je met je bedrijf in zwaar weer zit, maak je een moeilijke periode door. Maar 
juist nu is het zaak dat je actie onderneemt. Want elke dag stapelen de schulden 
zich verder op en wordt aanpakken steeds moeilijker. Wat komt er op je af, welke 
oplossingen zijn er en waar vind je hulp? Een overzicht van de (semi)publieke 
organisaties die je kunnen helpen.

ONDERNEMEN IN ZWAAR WEER

Lees meerLees meer

Lees meer

Dienstverleners die algemene of voor 
jouw situatie specifieke informatie 

aanbieden of je kunnen helpen door 
samen over je situatie te sparren.

Informatie &  
(kortdurend) advies

Organisaties en instellingen  
die jou kunnen ondersteunen  

wanneer (problematische) schulden 
dreigen.

(Hulp bij) schulden

Hulp kan jouw kansen op financiering 
vergroten. Bekijk wie jou op weg kan 

helpen als je wilt investeren in je bedrijf 
of om andere redenen financiering wilt.

Financiering

Heb je geen behoefte aan praktische 
ondersteuning maar wel aan mentale 
of sociale steun, dan kun je bij deze 

instellingen terecht.

Emotionele 
 ondersteuning

Lees meer

Langdurige ondersteuning bij 
ingewikkelde zaken zoals het 

aanpassen van je bedrijfsmodel of 
belangrijke zaken als het kiezen voor 

stoppen of doorgaan.

Verdiepend  
advies & coaching

Lees meer

Informatie en hulp op het  
gebied van financiën, personeel  

of digitalisering.

Bedrijfsvoering

Lees meer



PZO
Vereniging van, voor en door zelfstandig ondernemers.

ZZP Nederland 
Onafhankelijke belangenbehartiger voor zelfstandigen.

FNV Zelfstandigen 
Belangenbehartiging en hulp en ondersteuning  
ten behoeve van zelfstandige professionals.

NIBUD 
Onafhankelijke stichting met informatie en advies over 
huishoudfinanciën.

KVK
Informatie, voorlichting en ondersteuning aan bedrijven en 
organisaties.

Ondernemersplein 
Eén antwoord van de overheid voor ondernemers.

Informatie & (kortdurend) advies
Dienstverleners die algemene of voor jouw situatie specifieke 
informatie aanbieden of je kunnen helpen door samen over je  
situatie te sparren.

De adviseurs bij onderstaande dienstverleners informeren je over alle actuele maatregelen en regelingen en 
helpen je verder met stappenplannen op maat.

ONL 
Onafhankelijke ondernemersorganisatie die de stem van 
ondernemers laat horen.
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Rijksoverheid
Rijksoverheid biedt actuele overheidsinformatie over financiële 
regelingen.

MKB-Nederland/VNO-NCW
Behartigen de belangen van de ondernemers in Nederland.

CNV Vakmensen
Vakbond voor vakmensen. 

Informatie & (kortdurend) advies
Dienstverleners die algemene of voor jouw situatie specifieke 
informatie aanbieden of je kunnen helpen door samen over je  
situatie te sparren.

Wordt jouw bedrijf hard getroffen door de coronacrisis? Wij beseffen dat het nu een lastige periode is voor veel 
ondernemers. De adviseurs bij onderstaande dienstverleners informeren je over alle actuele maatregelen en 
regelingen en helpen je verder met stappenplannen op maat.
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Informatie & (kortdurend) advies

ONL

ONL is belangenbehartiger voor ondernemers in Nederland. De 
website biedt een overzicht van de belangrijkste regelingen, 
maatregelen en (overheids)loketten en inspiratie hoe Nederland 
weer op gang te krijgen: onder andere thuiswerken, afstand houden, 
gezondheidszorg, financieel, branchespecifieke ideeën.

www.onl.nl

https://www.onl.nl/corona/


Informatie & (kortdurend) advies

PZO

PZO is belangenbehartiger voor zzp’ers door specifieke vraagstukken 
onder de aandacht van ministeries en politiek te brengen. PZO 
ondersteunt zzp’ers in alle facetten van het ondernemerschap met 
informatie over kredietfaciliteiten en overheidsregelingen, divers 
aanbod van webinars en workshops (gratis voor leden en betaalbaar 
voor niet-leden) en een (juridische) helpdesk voor leden. Ook biedt 
PZO mogelijkheden tot netwerken om samenwerkingen te ontdekken.

www.pzo.nl

http://www.pzo.nl/dossiers/corona/


Informatie & (kortdurend) advies

Stichting ZZP

ZZP Nederland is belangenbehartiger voor zzp’ers bij politiek, 
ministeries en uitvoeringsorganisaties. Biedt ondernemers via de 
website een overzicht van alle regelingen en maatregelen voor 
zzp’ers en daarbij horende FAQ’s. Ondersteunt zelfstandigen 
in alle facetten van het ondernemerschap. Heeft een helpdesk 
voor alle ondernemersvragen voor aangesloten abonnees. ZZP 
Nederland helpt op 3 terreinen: met belangenbehartiging in Den 
Haag, met een uitgebreide kennis- en dienstencentrum en met hun 
verzekeringskantoor. Dit om ondernemers te ondersteunen en ruimte 
te bieden om maximaal met hun vak bezig te zijn.

www.zzp-nederland.nl

https://www.zzp-nederland.nl/corona 


FNV Zelfstandigen

FNV Zelfstandigen is belangenbehartiger en biedt hulp en 
ondersteuning voor zelfstandige professionals. De website biedt 
een overzicht van regelingen en FAQ’s over zzp-schap. Verder zet 
deze organisatie regelmatig polls uit onder haar leden. Ook bieden 
ze rechtshulp, advies over contracten en algemene voorwaarden 
en juridische ondersteuning bij conflicten met opdrachtgevers. Tot 
slot organiseren ze cursussen, workshops en webinars, gericht op 
zelfstandig professionals.

www.info.fnvzzp.nl

Informatie & (kortdurend) advies

https://info.fnvzzp.nl/coronacrisis


Informatie & (kortdurend) advies

NIBUD

NIBUD is een onafhankelijke stichting met informatie en advies over 
huishoudfinanciën. En ook voor zzp’ers over hoe grip te krijgen en te 
houden op zijn geldzaken. 

www.nibud.nl

https://www.nibud.nl/consumenten/stappenplan-geldzorgen-door-coronacrisis/#stap1


Informatie & (kortdurend) advies

KVK

Voor ondernemers is KVK een logisch centraal contactpunt. Op 
KVK.nl  vind je informatie en advies over regelingen, financiering, 
doorgaan of stoppen. Heb je behoefte aan een maatwerkadvies voor 
jouw situatie? KVK geeft je advies, kent alle organisaties en weet bij 
wie je, in jouw situatie, moet zijn. Bel voor een maatwerkadvies naar 
een van de adviseurs van het KVK Adviesteam en ga tin gesprek.

KVK.nl

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/


Informatie & (kortdurend) advies

Ondernemersplein

Wat je als ondernemer moet of wilt weten over overheidsorganisaties 
vind je op ondernemersplein.nl. Je vindt hier snel en makkelijk bij 
welke overheidsorganisatie je moet zijn voor informatie en advies. 
Ondernemersplein. Eén antwoord van de overheid.

www.ondernemersplein.kvk.nl

http://www.ondernemersplein.kvk.nl 


Informatie & (kortdurend) advies

Rijksoverheid

Rijksoverheid biedt actuele overheidsinformatie, onder andere over  
financiële regelingen voor ondernemers/werkgevers en sociale 
maatregelen. Informatie over het pakket, protocollen, sectoren, 
bedrijven, baanverlies, scholing en schulden. 

www.rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen


Informatie & (kortdurend) advies

MKB-Nederland/VNO NCW

MKB-Nederland/VNO-NCW behartigen de belangen van de 
ondernemers in Nederland en voorzien ondernemers van advies en 
informatie. Lobby in Den Haag voor goede wetgeving, regelgeving 
om faillissementen te voorkomen, adequaat testbeleid. Informatie, 
advies, Q&A’s voor ondernemers, internationaal zakendoen en 
reisadviezen, thuiswerken, hygiënemaatregelen en medische 
informatie.

www.vno-ncw.nl

https://www.vno-ncw.nl/corona


Informatie & (kortdurend) advies

CNV Vakmensen

CNV Vakmensen biedt op de website informatie aan zzp’ers. 
Daarnaast is er voor leden een avieslijn en ondersteuning voor 
bijvoorbeeld juridsch advies tegen een gereduceerd tarief. 

www.cnvvakmensen.nl

https://www.cnvvakmensen.nl/campagne/cnv-zelfstandigen


Lees meer Lees meer

Verdiepend advies & coaching
Langdurige ondersteuning bij ingewikkelde zaken zoals het 
aanpassen van je bedrijfsmodel of bij belangrijke zaken als het 
kiezen voor stoppen of doorgaan.

Hulp bij het ontdekken hoe je jouw businessmodel 
aanpast. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van je 

huidige businessmodel tot een coronaproof model.

Aanpassen/uitbouwen  
businessmodel 

Je bedrijf heeft financiële problemen. Als je je schulden 
niet meer kunt betalen, ga je failliet. Deze instanties 
helpen je bij het aanpakken van jouw schulden, ter 

voorkoming van een faillissement.

Faillissementspreventie



Verdiepend advies & coaching
Aanpassen/uitbouwen businessmodel

Hulp bij het ontdekken hoe je jouw businessmodel aanpast. Denk 
bijvoorbeeld aan het aanpassen van je huidige businessmodel tot 
een coronaproof model.

Qredits Crisiscoaching
Financiële begeleiding, schuldhulp, sociaal krediet, 
budgetbeheer en beschermingsbewind. 

Ondernemersklankbord
Coachingstrajecten voor mkb-ondernemers in elke 
bedrijfsfase.

nlgroeit
Informatie, advies & matching voor ambitieuze ondernemers 
die willen groeien.

Mediators Federatie Nederland
Helpt ondernemers bij uiteenlopende conflicten.



Verdiepend advies & coaching 
Aanpassen/uitbouwen businessmodel

Ondernemersklankbord
Ondernemersklankbord (OKB) biedt ondersteuning gedurende een 
half jaar aan ondernemers (zzp’ers en (klein) mkb). Dit kan advies 
zijn aan starters en begeleiding van ondernemers die willen groeien, 
innoveren, reorganiseren of overdragen. Bovendien helpt OKB 
ondernemers in zwaar weer en die failliet dreigen te gaan. OKB is een 
landelijke organisatie met zo’n 300 adviseurs. De OKB-adviseurs zijn 
oud-ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven, die werkzaam 
zijn geweest in uiteenlopende sectoren en branches. Ze kennen als 
geen ander de uitdagingen van het ondernemerschap.

www.ondernemersklankbord.nl

https://ondernemersklankbord.nl/werkwijze/


Verdiepend advies & coaching
Aanpassen/uitbouwen businessmodel

Qredits Crisiscoaching

Qredits is een stichting zonder winstoogmerk en volledig 
gericht op de dienstverlening aan het mkb met de nadruk op 
het kleinbedrijf. Qredits verstrekt zakelijke kredieten tot 250.000 
euro middels microkredieten, flexibele kredieten, MKB kredieten, 
lease en hypotheken. Daarnaast heeft Qredits 650 vrijwilligers 
(ondernemers) om bedrijven te ondersteunen via persoonlijke 
coaching. Verschillende trainingen zoals social media, boekhouden, 
coaching en online marketing zijn erop gericht ondernemers 
nog succesvoller te maken. Qredits heeft een speciaal krediet 
voor net gestarte ondernemingen, overbruggingskredieten voor 
bestaande ondernemers en een TOA-krediet in het kader van de Wet 
Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

www.qredits.nl

https://qredits.nl/contact/qredits-crisiscoach/


Verdiepend advies & coaching
Aanpassen/uitbouwen businessmodel

nlgroeit

nlgroeit is een platform door ondernemers, voor ondernemers. 
nlgroeit helpt ondernemers en hun bedrijven te laten groeien door 
hen onder andere te koppelen aan ervaren mentoren. 

www.nlgroeit.nl

https://www.nlgroeit.nl/mentoren-beschikbaar-voor-corona-uitdagingen


Verdiepend advies & coaching 
Aanpassen/uitbouwen businessmodel

Mediators Federatie Nederland

Ondernemers die de hulp nodig hebben van een mediator bij 
een conflict, kunnen een mediator vinden in het openbare 
kwaliteitsregister van mediators: het MfN-register. 

www.mfnregister.nl

https://mfnregister.nl/


Verdiepend advies & coaching
Faillissementspreventie

Je bedrijf heeft financiële problemen. Als je je schulden niet 
meer kunt betalen, ga je failliet. Deze instanties helpen je bij het 
aanpakken van jouw schulden, ter voorkoming van een faillissement.

Qredits Crisiscoaching
Qredits biedt ondersteuning bij het starten of continueren van 
het bedrijf aan ondernemers. 

Ondernemersklankbord
Coachingstrajecten voor mkb-ondernemers in elke 
bedrijfsfase.

MKB Doorgaan
Vroegsignalering en hulp aan mkb-ondernemers en zzp’ers om 
hun bedrijf gezond te houden.

De Nederlandse Zaak voor ondernemers
Hbo-studenten én oud-ondernemers bieden een 
begeleidingstraject aan ondernemers in nood aan. 



Verdiepend advies & coaching 
Faillissementspreventie

Ondernemersklankbord

Ondernemersklankbord (OKB) biedt ondersteuning gedurende een 
half jaar aan ondernemers (zzp’ers en (klein) mkb). Dit kan advies 
zijn aan starters en begeleiding van ondernemers die willen groeien, 
innoveren, reorganiseren of overdragen. Bovendien helpt OKB 
ondernemers in zwaar weer en die failliet dreigen te gaan. OKB is een 
landelijke organisatie met zo’n 300 adviseurs. De OKB-adviseurs zijn 
oud-ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven, die werkzaam 
zijn geweest in uiteenlopende sectoren en branches. Ze kennen als 
geen ander de uitdagingen van het ondernemerschap.

www.ondernemersklankbord.nl

https://ondernemersklankbord.nl/werkwijze/


Verdiepend advies & coaching 
Faillissementspreventie

Qredits Crisiscoaching

Qredits is een stichting zonder winstoogmerk en volledig gericht op 
de dienstverlening aan het mkb met de nadruk op het kleinbedrijf. 
Qredits verstrekt zakelijke kredieten tot 250.000 euro door 
middel van microkredieten, flexibele kredieten, mkb-kredieten, 
lease en hypotheken. Daarnaast heeft Qredits 650 vrijwilligers 
(ondernemers) om bedrijven te ondersteunen via persoonlijke 
coaching. Verschillende trainingen zoals social media, boekhouden, 
coaching en online marketing zijn erop gericht ondernemers 
nog succesvoller te maken. Qredits heeft een speciaal krediet 
voor net gestarte ondernemingen, overbruggingskredieten voor 
bestaande ondernemers en een TOA-krediet in het kader van de Wet 
Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

www.qredits.nl

https://qredits.nl/contact/qredits-crisiscoach/


Verdiepend advies & coaching 
Faillissementspreventie

MKB Doorgaan

De stichting MKBDoorgaan.nl biedt ondernemers kosteloze 
professionele hulp voor de toegang tot financiering, de 
steunmaatregelen, bedrijfsadvies of de juiste coach zodat het bedrijf 
gecontinueerd kan worden. Ook als het beter is om te stoppen, biedt 
de onafhankelijke stichting hulp. De bedrijfsadviseurs nemen binnen 
48 uur contact op, bieden een luisterend oor en brengen met de 
ondernemer de actuele situatie in kaart. Naast advies en praktische 
oplossingsmogelijkheden vindt er, indien noodzakelijk, een warme 
overdracht plaats naar een gespecialiseerde partij die de ondernemer 
verder helpt. MKBDoorgaan.nl werkt samen met meer dan 190 
gespecialiseerde partijen. De stichting werkt ook samen met Geldfit 
Zakelijk om ondernemers te kunnen bereiken en wordt mogelijk 
gemaakt door provincies, gemeenten en private partijen.

www.mkbdoorgaan.nl

https://www.mkbdoorgaan.nl


Verdiepend advies & coaching 
Faillissementspreventie

De Nederlandse Zaak voor Ondernemers

De Nederlandse Zaak voor Ondernemers bestaat uit hbo-studenten 
en adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord die samen 
ondernemers in financiële nood helpen. Ze doen dit in samenwerking 
met gemeentes, die ondernemers in nood doorverwijzen naar deze 
hulpverleners. Tijdens een hulptraject van 6 maanden worden 
achterstallige boekhoudingen en belastingaangiftes ingehaald, zodat 
de ondernemer weer verder kan. Gelijktijdig wordt gekeken of de 
betreffende ondernemer in aanmerking komt voor BBZ, of andere 
overheidsregelingen. Ook wordt tijdens het hulptraject, samen 
met de ondernemer, een plan gemaakt dat moet voorkomen dat de 
ondernemer opnieuw in de problemen komt. 

www.denederlandsezaakvoorondernemers.nl

http://www.denederlandsezaakvoorondernemers.nl/


Bedrijfsvoering
Informatie en hulp op het gebied van financiën, personeel of 
digitalisering.

Lees meer

Hulp nodig bij zaken zoals 
boekhouding of administratie?  

Hier kun je terecht.

Financiën 

Lees meer

Loop jij tegen vragen aan over 
personeel, zoals het aannemen 

of ontslaan van personeel? Deze 
instanties kunnen jou helpen.

Personeel

Lees meer

Digitaliseren levert je meer omzet, 
tijdwinst of blijere klanten op. Denk 

bijvoorbeeld aan de start van  
online verkoop.

Digitalisering



Bedrijfsvoering
Financiën

Hulp nodig bij zaken zoals boekhouding of administratie?
Hier kun je terecht.

Beroepsorganisatie voor Specialisten in  
Bedrijfsoverdracht
Adviseurs op het terrein van het begeleiden van koop en 
verkoop van ondernemingen.

Gelfdit zakelijk
Luisterend oor en hulp bij geldzorgen.

Nederlands Instituut voor Register Valuators 
Specialist op het gebied van bedrijfswaardering.

Nederlandse Beroepsorganisatie van  
Accountants
Helpt je bij het vinden van een accountantskantoor in de buurt.

Register Belastingadviseurs 
Helpt je bij het vinden van een belastingadviseur in de buurt.

Nederlandse Orde van Administratie en Belast-
ingsdeskundige
Helpt met het vinden van een NOAB-gecertificeerd kantoor.

155 Help een bedrijf
Raad, daad en advies voor ondernemers in problemen.



Bedrijfsvoering 
Financiën

Beroepsorganisatie voor Specialisten in 
Bedrijfsoverdracht

Ondernemers kunnen bij deze beroepsvereniging en 
belangenbehartiger van de ruim 100 aangesloten overnameadviseurs 
terecht als ze de hulp nodig hebben van een overnameadviseur. De 
overnameadviseur is de procesbegeleider bij koop en verkoop van 
ondernemingen.

www.bobb.nl

https://www.bobb.nl/


Geldfit Zakelijk

Geldfit Zakelijk is een online platform waarmee ondernemers (zzp 
en mkb) financieel gezond worden of blijven. Via een korte online 
test krijgen ze binnen enkele minuten inzicht hoe de onderneming er 
financieel voor staat. Ook krijgen ze een zakelijk advies over waar ze 
terecht kunnen voor ondersteuning. Denk daarbij aan online tools, 
landelijke initiatieven of lokale hulp.

www.geldfit.nl

Bedrijfsvoering 
Financiën

https://geldfit.nl/zakelijk/?utm_medium=overheid&utm_source=minec&utm_campaign=zwaarweer


Bedrijfsvoering 
Financiën

Nederlandse Orde van Administratie  
en Belastingsdeskundigen

NOAB is een branchevereniging met zo’n 1.000 aangesloten  
kantoren. Deze aangesloten administratie- en belastingadvies-
kantoren bedienen samen ongeveer 175.000 ondernemers in 
het mkb-segment. NOAB helpt kantoren in de transitie naar een 
toekomstproof businessmodel waarbij het ontzorgen, begeleiden 
en adviseren van de ondernemer centraal staat. Zoek een NOAB-
gecertificeerd kantoor dat met je meedenkt en adviseert over 
ambities en groeiplannen voor je bedrijf.

www.noabkeurmerk.nl

https://www.noabkeurmerk.nl/


Bedrijfsvoering 
Financiën

Nederlands Instituut voor Register Valuators

Nederlandse Beroepsvereniging van Registered Valuators (RV), 
specialisten op het gebied van bedrijfswaardering (onder andere 
van belang bij WHOA, financiering, aandeelhoudersconflict en/of 
bedrijfsovername (M&A). Op de website van het NIRV is een overzicht 
beschikbaar van alle RV’s in Nederland, inclusief hun specifieke 
aandachtsgebied. Op de website kun je ook een deskundigenverzoek 
aanvragen waarbij het NIRV een deskundige RV voordraagt.

www.nirv.nl

https://nirv.nl/


Bedrijfsvoering 
Financiën

Nederlandse Beroepsorganisatie van  
Accountants

NBA is een publiekrechtelijke organisatie van accountants. Op de 
website vind je met behulp van een tool een accountant bij jou in  
de buurt.

www.nba.nl

https://www.nba.nl/kantorenzoeker/


Bedrijfsvoering 
Financiën

Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs is een beroepsvereniging van 
fiscalisten die de prakijk van mkb-ondernemers op fiscaal vlak goed 
kent. Via de website vind je een RB in de buurt.

www.rb.nl

https://rb.nl/ondernemer/


Bedrijfsvoering 
Financiën

155 Help een bedrijf

Stichting 155 Help een bedrijf ondersteunt ondernemers in 
geldnood of in conflicten kosteloos met een online platform en 
biedt ondernemers mogelijkheden voor online zelfdiagnose en 
doorverwijzing. Stichting 155 werkt met veel gemeenten en financiële 
partijen samen en is een initiatief van het Instituut voor het Midden-  
en Kleinbedrijf (IMK). 

www.155.nl

https://www.155.nl/


Bedrijfsvoering
Personeel

Loop jij tegen vragen aan over personeel, zoals het aannemen of 
ontslaan van personeel? Deze instanties helpen je verder.

UWV
Zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de 
werknemersverzekeringen.



Bedrijfsvoering 
Personeel

UWV

UWV helpt werkgevers met arbeidsvraagstukken die nu spelen.  
Denk hierbij aan informatie over om- of bijscholing van werknemers 
en ontslag. 

www.uwv.nl

https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx


Bedrijfsvoering
Digitalisering

Digitaliseren levert je meer omzet, tijdwinst of blijere klanten op.  
Denk bijvoorbeeld aan de start van online verkoop.

Regionale Ontwikkeling Maatschappijen  
in Nederland
Vind een ontwikkelingsmaatschappij bij jou in de buurt. Zij 
zetten zich in voor versterking van de regionale economie.



Bedrijfsvoering 
Digitalisering

Regionale Ontwikkeling Maatschappijen in 
Nederland

Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) helpen ondernemers op  
3 manieren: 
1. Ze investeren in innovatieve en snelgroeiende bedrijven vanuit hun eigen 

fondsen en fondsen in beheer.
2. Ze versterken het regionale ecosysteem door het aanjagen van 

samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, kennisinstellingen en 
overheden.

3. Ze helpen bedrijven in de regio bij het betreden van buitenlandse markten en 
laten innovatieve buitenlandse bedrijven landen in de regio.

Onderstaande ROM’s richten zich op het versterken van de regionale economie. 
Ondernemers kunnen hier terecht voor financiering, start-ups, scale-ups en 
innovatie: 

Zuid-Holland – InnovationQuarter
Noord-Brabant – BOM
Limburg – LIOF
Overijssel & Gelderland – Oost NL
Groningen, Drenthe, Friesland – NOM 
Zeeland – Impuls Zeeland 
Flevoland – Horizon 
Utrecht – ROM Regio Utrecht 

www.rom-nederland.nl

https://www.rom-nederland.nl/#wat


NVVK 
Financiële begeleiding, schuldhulp, sociaal krediet, 
budgetbeheer en beschermingsbewind.

Nederlands Instituut voor Register Valuators 
Specialist als het gaat om een heldere waardebepaling.

(Hulp bij) schulden
Gaat het met jouw bedrijf achteruit en heb je schulden? Dan is het 
de hoogste tijd om scherp naar je bedrijf te (laten) kijken. Beoordeel 
de levensvatbaarheid van je bedrijf, zoek naar een oplossing en 
stippel een route uit om het tij te keren. Onderstaande partijen 
kunnen ondersteunen wanneer (problematische) schulden dreigen.

Over Rood
Begeleidt ondernemers bij een (door)start, schulden, 
administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging.

Gemeenten in Nederland
Meer informatie over hoe gemeenten kunnen ondersteunen.

Belastingdienst
Informatie over schulden, afbetaling en kwijtschelding.

Ondernemersklankbord
Coachingstrajecten voor mkb-ondernemers in elke 
bedrijfsfase.

MKB Doorgaan
Voor vroegsignalering en kosteloze hulp aan zzp  
en mkb.



(Hulp bij) schulden

Over Rood

Vrijwilligersorganisatie die zelfstandige ondernemers begeleidt 
en ondersteunt bij schulden, onvoldoende inkomsten, 
betalingsachterstanden, administratieve achterstanden, 
belasting(aangifte) achterstanden en bedrijfsbeëindiging om 
financiële redenen. Je kunt vrijblijvend contact opnemen met één van 
de 12 vestigingen.

www.overrood.nl

https://www.overrood.nl/


(Hulp bij) schulden

Gemeenten in Nederland

Alle ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen die in het 
voortbestaan van hun bedrijf worden bedreigd, kunnen voor hulp 
terecht bij de gemeente waar de ondernemer woont:
• Voor financiering en/of inkomensondersteuning (uit regelingen 

zoals de BBZ, IAOZ ) of voor ondersteuning bij bedrijfs-beëindiging
• Hulp bij het saneren van schulden van de onderneming (zowel 

voor doorstart als bij bedrijfsbeëindiging)
• Ondersteuning bij heroriëntatie op een ander verdienmodel of een 

baan in loondienst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, 
bij- of omscholing. 

Ga naar de website van jouw gemeente voor meer informatie over 
wat jouw gemeente voor je kan betekenen.



(Hulp bij) schulden

NVVK

Ook wanneer je als zzp’er of kleine ondernemer nog geen schulden 
hebt maar wel financiële zorgen, ben je welkom bij je gemeente. Die 
heeft schuldhulpverleners in dienst (of heeft een contract met een 
partij die dit voor ze verzorgt). De NVVK is de branchevereniging van 
schuldhulpverleners voor ondernemers. De NVVK-leden kunnen je 
situatie met je doornemen en je advies geven. Misschien is advies 
voldoende, maar als er schulden gesaneerd moeten worden, helpen zij  
je daar ook bij, desgewenst met coaching. Deze hulp is meestal gratis. 

Sommige gemeenten zijn nog bezig hun dienstverlening aan 
ondernemers te optimaliseren. Woon je in zo’n gemeente en merk je 
in je contact dat de gemeente moeite heeft je goed te helpen, bel dan 
0800-8115, de NVVK-samenwerkingspartner. Zij leggen contact met 
je gemeente en helpen ze om deskundige hulp te regelen.

www.nvvk.nl

https://www.nvvk.nl/ons-werkveld/schuldhulp-ondernemers


(Hulp bij) schulden

Belastingdienst

De Belastingdienst speelt al snel een rol wanneer je in zwaar weer 
terecht bent gekomen. Je kunt bij de verantwoordelijke ontvanger 
van de Belastingdienst of de BelastingTelefoon terecht voor vragen. 
Op de website vind je meer informatie van de Belastingdienst over 
schulden, afbetaling en kwijtschelding.

www.belastingdienst.nl

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/ondernemers


(Hulp bij) schulden

Ondernemersklankbord

Ondernemersklankbord (OKB) biedt ondersteuning gedurende een 
half jaar aan ondernemers (zzp’ers en (klein) mkb). Dit kan advies 
zijn aan starters en begeleiding van ondernemers die willen groeien, 
innoveren, reorganiseren of overdragen. Bovendien helpt OKB 
ondernemers in zwaar weer en die failliet dreigen te gaan. OKB is een 
landelijke organisatie met zo’n 300 adviseurs. De OKB-adviseurs zijn 
oud-ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven, die werkzaam 
zijn geweest in uiteenlopende sectoren en branches. Ze kennen als 
geen ander de uitdagingen van het ondernemerschap. 

www.ondernemersklankbord.nl

https://ondernemersklankbord.nl/werkwijze/


MKB Doorgaan

De stichting MKBDoorgaan.nl biedt ondernemers kosteloze 
professionele hulp voor de toegang tot financiering, de 
steunmaatregelen, bedrijfsadvies of de juiste coach zodat het bedrijf 
gecontinueerd kan worden. Ook als het beter is om te stoppen, biedt 
de onafhankelijke stichting hulp. De bedrijfsadviseurs nemen binnen 
48 uur contact op, bieden een luisterend oor en brengen met de 
ondernemer de actuele situatie in kaart. Naast advies en praktische 
oplossingsmogelijkheden vindt er, indien noodzakelijk, een warme 
overdracht plaats naar een gespecialiseerde partij die de ondernemer 
verder helpt. MKBDoorgaan.nl werkt samen met meer dan 190 
gespecialiseerde partijen. De stichting werkt ook samen met Geldfit 
Zakelijk om ondernemers te kunnen bereiken en wordt mogelijk 
gemaakt door provincies, gemeenten en private partijen.

www.mkbdoorgaan.nl

(Hulp bij) schulden

https://www.mkbdoorgaan.nl


(Hulp bij) schulden

Nederlands Instituut voor Register Valuators

Nederlandse Beroepsvereniging van Registered Valuators (RV), 
specialisten op het gebied van bedrijfswaardering (onder andere 
van belang bij WHOA, financiering, aandeelhoudersconflict en/of 
bedrijfsovername (M&A). Op de website van het NIRV is een overzicht 
beschikbaar van alle RV’s in Nederland, inclusief hun specifieke 
aandachtsgebied. Op de website kun je ook een deskundigenverzoek 
aanvragen waarbij het NIRV een deskundige RV voordraagt.

www.nirv.nl

https://nirv.nl/


Financiering
Hulp vergroot je kansen op financiering. Bekijk wie jou op weg kan 
helpen als je wilt investeren in je bedrijf of om een andere reden 
financiering wilt. Hier vind je meer informatie over alternatieve 
financieirngsvormen.  

Kredietunie Nederland
Gespecialiseerd in verstrekking van (kleinere) kredieten aan  
het mkb.

Stichting MKB Financiering
Deze stichting zorgt voor professionalisering van de 
alternatieve financieringssector.

Nederlandse Vereninging van Lease-
maatschapijen
Organisatie van leasemaatschappijen in Nederland. Met ook 
algemene informatie over leasing.

Nederland Crowdfunding
Meer informatie over crowdfunding als financieringsvorm.
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Regionale Ontwikkeling Maatschappijen  
in Nederland
Vind een ontwikkelingsmaatschappij bij jou in de buurt. Zij 
zetten zich in voor versterking van de regionale economie.

Vereniging Samenwerkende Kredietunies
Vertegenwoordigt de kredietunies in Nederland. Vind een 
kredietunie bij jou in de buurt.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/alternatieve-financiering-voor-je-bedrijf/


FAAN 
Meer informatie over factoring als financieringsvorm.

Gemeenten in Nederland
Gemeenten kunnen in sommige gevallen financiële hulp 
bieden.

RVO
Voert regelingen en subsidies uit namens de overheid.
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Qredits Crisiscoaching
Financiële begeleiding, schuldhulp, sociaal krediet, 
budgetbeheer en beschermingsbewind. 

Financiering
Hulp vergroot je kansen op financiering. Bekijk wie jou op weg kan 
helpen als je wilt investeren in je bedrijf of om een andere reden 
financiering wilt. Hier vind je meer informatie over alternatieve 
financieringsvormen.  

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/alternatieve-financiering-voor-je-bedrijf/


Vereniging Samenwerkende Kredietunies

Belangenvereniging en samenwerkingsverband van 24 Kredietunies. 
Kredietunies richten zich op coöperatieve kredietverlening aan het 
mkb als alternatief naast de bank. Financieren van ondernemers 
door andere ondernemers, zonder winstoogmerk. Ondernemers 
ontvangen zowel krediet als coaching. Kredietunies zijn regionaal of 
branchegericht georiënteerd.

www.samenwerkendekredietunies.nl

Financiering

https://www.samenwerkendekredietunies.nl/


Kredietunie Nederland

Kredietunie Nederland (KN) helpt ondernemers zich te verenigen 
in professionele, kleinschalige lokale kredietcoöperaties. Een 
kredietunie is opgericht per bedrijfstak of regio waarbij ondernemers 
elkaar financieren en coachen zonder winstoogmerk en met 
vrijwilligers.

www.dekredietunie.nl

Financiering

https://www.dekredietunie.nl/


Stichting MKB Financiering

Stichting MKB Financiering is een onafhankelijke organisatie 
met als doel de toegang voor ondernemers tot de non-bancaire 
financieringsmarkt te verbeteren. Dit geldt voor alle ondernemers die 
financiering zoeken. Van zzp’ers en starters, tot middelgrote bedrijven 
die willen herstructuren en financiering tot €5 miljoen nodig hebben. 
De stichting heeft de Gedragscode Erkend MKB Financier opgesteld 
en financiers kunnen zich kwalificeren voor het Keurmerk Erkend 
MKB Financier. Kijk op de website van Stichting MKB Financiering 
voor een lijst met organisaties die dit keurmerk hebben gekregen. 
Ook heeft de stichting het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB 
voor adviseurs opgesteld.

www.stichtingmkbfinanciering.nl

Financiering

https://www.stichtingmkbfinanciering.nl/


Financiering

Regionale Ontwikkeling Maatschappijen in 
Nederland
Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) helpen ondernemers op  
3 manieren: 
1. Ze investeren in innovatieve en snelgroeiende bedrijven vanuit hun eigen 

fondsen en fondsen in beheer.
2. Ze versterken het regionale ecosysteem door het aanjagen van 

samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, kennisinstellingen en 
overheden.

3. Ze helpen bedrijven in de regio bij het betreden van buitenlandse markten en 
laten innovatieve buitenlandse bedrijven landen in de regio.

Onderstaande ROM’s richten zich op het versterken van de regionale economie. 
Ondernemers kunnen hier terecht voor financiering, start-ups, scale-ups en 
innovatie: 

Zuid-Holland – InnovationQuarter
Noord-Brabant – BOM
Limburg – LIOF
Overijssel & Gelderland – Oost NL
Groningen, Drenthe, Friesland – NOM 
Zeeland – Impuls Zeeland 
Flevoland – Horizon 
Utrecht – ROM Regio Utrecht 

www.rom-nederland.nl

https://www.rom-nederland.nl/#wat


Nederlandse Vereninging van  
Leasemaatschapijen

De website van de NVL geeft informatie aan ondernemers die 
meer willen weten over leasing, ook is het een kennisplatform voor 
leasing professionals. De NVL is geen leasemaatschappij, maar een 
branchevereniging. De leden van de NVL richten zich op leasing van 
bedrijfsmiddelen – ook wel equipment leasing genoemd – in een 
grote variëteit, zoals transportmaterieel, bouwmachines, industriële 
machines, medische apparatuur en ICT-apparatuur.

www.nvl-lease.nl

Financiering

https://nvl-lease.nl/


Nederland Crowdfunding

Nederland Crowdfunding is de branchevereniging van 
crowdfundingplatforms voor bedrijfsfinanciering. Het doel van deze 
organisatie is de ontwikkeling van crowdfunding als instrument 
voor aanvullend financieren en investeren verder te versterken en 
te verduurzamen. De branchevereniging is actief op het gebied van 
voorlichting en zelfregulering: Nederland Crowdfunding ontwikkelde 
onder meer een crowdfundscan waarmee ondernemers op zoek naar 
financiering kunnen nagaan welk crowdfundplatform past bij hun 
financieringsbehoefte.

www.nederlandcrowdfunding.nl

Financiering

https://nederlandcrowdfunding.nl/


Financiering

RVO

De Rijksoverheid zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat. 
Ministeries stippelen daar beleid voor uit. De taak om dit beleid uit te 
voeren ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

www.rvo.nl

https://www.rvo.nl/coronavirus


Financiering

FAAN

FAAN is een branchevereniging die zich inzet voor de 
factoringbranche en haar klanten. Het richt zich op het versterken en 
verbeteren van een gezonde factoringmarkt om de financierbaarheid 
van het bedrijfsleven te vergroten. Factoring is een financieringsvorm 
voor ondernemingen waarbij op basis van debiteuren werkkapitaal 
beschikbaar wordt gesteld.

www.factoringnederland.nl

https://www.factoringnederland.nl/


Qredits Crisiscoaching

Qredits is een stichting zonder winstoogmerk en volledig 
gericht op de dienstverlening aan het mkb met de nadruk op het 
kleinbedrijf. Qredits verstrekt zakelijke kredieten tot 250.000 euro 
via microkredieten, flexibele kredieten, mkb-kredieten, lease en 
hypotheken. Daarna heeft Qredits 650 vrijwilligers (ondernemers) om 
bedrijven te ondersteunen via persoonlijke coaching. Verschillende 
trainingen zoals social media, boekhouden, coaching en online 
marketing zijn erop gericht ondernemers nog succesvoller te maken. 
Qredits een speciaal krediet voor net gestarte ondernemingen, 
overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en een TOA-
krediet in het kader van de WHOA.

www.qredits.nl

Financiering

https://qredits.nl/contact/qredits-crisiscoach/


Financiering

Gemeenten in Nederland

Alle ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen die in het 
voortbestaan van hun bedrijf worden bedreigd, kunnen voor hulp 
terecht bij de gemeente waar de ondernemer woont:
• Voor financiering en/of inkomensondersteuning (uit regelingen 

zoals de BBZ, IAOZ ) of voor ondersteuning bij bedrijfs-beëindiging
• Hulp bij het saneren van schulden van de onderneming (zowel 

voor doorstart als bij bedrijfsbeëindiging)
• Ondersteuning bij heroriëntatie op een ander verdienmodel of een 

baan in loondienst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, 
bij- of omscholing. 

Ga naar de website van jouw gemeente voor meer informatie over 
wat jouw gemeente voor je kan betekenen.



Emotionele ondersteuning
Heb je geen behoefte aan praktische ondersteuning maar aan 
mentale steun, dan kun je bij deze instellingen terecht. Vergeet niet 
dat je daarnaast ook altijd bij jouw huisarts of gemeente terechtkunt. 
En natuurlijk is er de mogelijkheid om met je problemen bij familie, 
vrienden, collega-ondernemers of een brancheorganisatie aan  
te kloppen.

Bel-me-wel-register
Voor een gratis gesprek met een psycholoog.

De Luisterlijn
Bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een 
vertrouwelijk gesprek.

133 zelfmoordpreventie
Denk je aan zelfmoord? Heb je nu hulp nodig?

MIND Korrelatie
Bieden anonieme, professionele, psychische en psychosociale 
hulp.



Bel-me-wel-register

Je wordt binnen 48 uur teruggebeld door een psycholoog voor een 
gesprek van maximaal 30 minuten (gratis).

www.bel-me-wel-register.org

Emotionele ondersteuning

http://www.bel-me-wel-register.org


De Luisterlijn

Telefonisch: 088 076 70 00 (24 uur per dag). Biedt letterlijk een 
luisterend oor als je je verhaal kwijt wil, je je eenzaam voelt, van je af 
wil praten etc. Gratis, alleen telefoonkosten van de eigen provider.

www.deluisterlijn.nl

Emotionele ondersteuning

https://www.deluisterlijn.nl./


133 zelfmoordpreventie

Denk je aan zelfmoord? Heb je nu hulp nodig? Neem dan contact 
op met 113. Telefonisch bereikbaar via 113 (normale belkosten) 
of 0800 0113 (gratis) of via de chat. 24/7 bereikbaar. Anoniem en 
vertrouwelijk.

www.113.nl

Emotionele ondersteuning

https://www.113.nl/


MIND Korrelatie

Hulplijn met professionele hulpverleners voor mensen met 
psychische problemen. Anoniem en gratis (alleen telefoonkosten). 
Contact is in principe eenmalig, waar nodig wordt doorverwezen naar 
andere hulpverlenende instanties.

Telefonisch: 0900 1450 (ma-vr van 9 tot 21 uur),
via chat (ma-vr van 9 tot 20.30 uur)
of WhatsApp +31 6 13863803 (ma-vr van 9 tot 17.30 uur).

www.mindkorrelatie.nl

Emotionele ondersteuning

https://mindkorrelatie.nl/
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