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Verbond van Verzekeraars

NSR Nederlandse Schuldhulproute

Branchevereniging van verzekeraars in Nederland. Opereert op het
snijvlak van overheid, politiek en de maatschappij. Gespreks- en
kennispartner voor diverse maatschappelijke vraagstukken, zoals
verzekerbaarheid, financiële bewustwording, pensioen, arbeids
ongeschiktheid, duurzaamheid en woningmarkt. Initieert, verbindt
en coördineert. Informeert en adviseert over coronagerelateerde
zaken voor wat betreft verzekeringen en verzekeringsmaat
schappijen.

De Nederlandse Schuldhulproute is een unieke publiek private
samenwerking met als doel Nederland financieel gezond te maken. Dit doen we door mensen en bedrijven met geldzorgen in een
eerder stadium te vinden, te bereiken en te leiden naar de juiste
hulp.
>> Link

>> Link

FNV Zelfstandigen

KVK

Belangebehartiging, hulp en ondersteuning ten behoeve van zelfstandige professionals. Overzicht regelingen, FAQ’s zzp-schap in
coronacrisis en regelmatig polls onder leden. Rechtshulp, advies
over contracten en algemene voorwaarden en juridische ondersteuning bij conflicten met opdrachtgevers. Cursussen, workshops
en webinars, gericht op zelfstandig professionals.

Het centrale contactpunt voor ondernemers voor onafhankelijk
maatwerk, advies en gerichte doorverwijzing op telefoonnummer
0800 21 17 en informatie over regelingen, financiering, stoppen of
doorgaan op kvk.nl/zwaar-weer.
>> Link

>> Link
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VNO-NCW en MKB-Nederland

Rijksoverheid.nl

Behartigen van de ondernemersbelangen in Nederland.
Lobby in Den Haag voor goede steunpakketten, regelgeving
om faillissementen te voorkomen, adequaat testbeleid, plannen
verantwoorde heropening economie. Informatie, advies, Q&A’s
voor ondernemers over coronavirus, internationaal zakendoen en
reisadviezen, thuiswerken, hygiënemaatregelen en medische
informatie. Branchespecifieke protocollen voor alle sectoren en
coronacalculator voor berekening steunmaatregelen.

Rijksoverheid biedt actuele overheidsinformatie, onder andere.
over het steun- en herstelpakket met financiële regelingen voor
ondernemers/werkgevers en sociale maatregelen. Informatie over
het pakket, protocollen, sectoren, bedrijven, baanverlies, scholing
en tegengaan van schulden.
>> Link

>> Link 1 >> Link 2

ZZP Nederland

ONL

Belangenbehartiging voor zzp’ers bij ministeries en korte lijnen
met uitvoeringsorganisaties. Biedt overzicht van alle regelingen en
maatregelen en daarbij horende FAQ’s. Helpdesk voor onder
nemersvragen voor aangesloten abonnees.

Belangenbehartiger voor ondernemers in Nederland. Biedt overzicht met betrekking tot de belangrijkste regelingen, maatregelen
en (overheids)loketten. Inspiratie hoe Nederland weer op gang te
krijgen: onder andere (thuis)werken, afstand houden, gezondheidszorg, financieel, branchespecifieke ideeën.

>> Link

>> Link

1

Voorlichting
en advies

> Naar 1

> Naar overzicht

NIBUD

Ondernemersplein

Onafhankelijke stichting met informatie en advies over huishoudfinanciën, ook voor zzp’ers en de privé-huishouding voor onder
nemers. Voor consumenten over het houden van grip op geld door
budgettips, rekentools en een stappenplan Grip bij geldzorgen
door corona. Voor professionals over schuldpreventie, financiële
gedragsverandering, referentiecijfers en budgetcoaching.

Informatie en advies voor ondernemers door KVK, Belastingdienst,
RVO, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties over wetten en
regels, regelingen, schulden, financiering, stoppen, personeel,
verkopen.
>> Link

>> Link

PZO
Belangenbehartiging voor zzp’ers, ondernemersondersteuning
en bevorderen van samenwerking ten behoeve van zelfstandig
ondernemers. Onafhankelijk advies aan leden over arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid, AVG en pensioen. Info over TOZO en
TVL, uitstel betaling Belastingdienst en leningen, BMKB,
hypotheeklasten en aanvraag krediet.
>> Link
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155 Help een bedrijf

Instituut Midden- en Kleinbedrijf
Adviesorganisatie met de missie om ondernemers te ondersteunen
bij de beoordeling van levensvatbaarheid, ontwikkeling van ondernemerscompetenties, starten van een onderneming, financiering,
het beheersen van conflicten en begeleiding bij de verkoop van
een bedrijf. Kortom, deskundige ondersteuning op de kritische
momenten van de onderneming.

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).
>> Link

>> Link

De Nederlandse Zaak
voor ondernemers

Mediators Federatie Nederland

Hbo-studenten én OKB adviseurs helpen ondernemers in moeilijkheden bij hun bedrijfsproblemen. Studenten werken de boekhouding bij en zorgen voor actuele jaarrekeningen en belasting
aangiftes. Hierdoor is de ondernemer weer in staat om met goed
financieel inzicht en coaching door professionals aan de slag te
gaan.Indien nodig kan de ondernemer een beroep doen op regelingen zoals TOZO en BBZ.

Loop je tegen een conflict aan? Mediation is de route om er samen uit te komen, zonder dat een jurist of rechter eraan te pas
moet komen. Een mediator met aantoonbare kwaliteiten vind je in
het Nederlandse Kwaliteitsregister van Mediators.
>> Link

>> Link
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Koninklijke Horeca Nederland

Over Rood

Brancheorganisatie: belangenbehartiging, informatie, advies,
ledenservice, lokale ondersteuning. Actuele corona-info, financiële
regelingen, coronamaatregelen, huren, ‘coronawet’, personeel &
cao, coronatools, compensatie BUMA/SENA, FAQ’s, besparen
tijdens corona, starten in coronatijd.

Vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk die zelfstandig
ondernemers begeleidt en ondersteunt bij schulden, onvoldoende
inkomsten, betalingsachterstanden, administratieve achterstanden,
belasting(aangifte) achterstanden en bedrijfsbeëindiging om
financiële redenen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze
12 vestigingen.

>> Link

>> Link

Qredits Crisiscoaching

nlgroeit

In deze crisistijden biedt Qredits een nieuwe vorm van coaching
aan. We begrijpen dat er naast financieringsproblematiek meer
vragen bij je spelen. Hoe ga ik om met mijn personeel terwijl er
geen inkomsten zijn? Wat voor stappen kan ik bedrijfsmatig nu
zetten? Welke creatieve draai kan ik geven aan mijn product of
dienst? En zo zijn er nog veel meer vragen. Soms helpt het als je
over deze vragen even kunt sparren. Hiervoor kun je terecht bij
een CrisisCoach van Qredits.

Platform door ondernemers, voor ondernemers met een omzet
vanaf 1 miljoen euro. nlgroeit helpt ondernemers en hun bedrijven
te laten groeien door hen onder andere te koppelen aan ervaren
mentoren. nlgroeit biedt nu ook extra ondersteuning aan ondernemers, vanaf een half miljoen euro omzet, die door corona geraakt
worden.
>> Link

>> Link
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Stichting Ondernemersklankbord (OKB)
OKB biedt coachingstrajecten (klankbordtrajecten) van een
halfjaar aan starters, zzp’ers en (klein) mkb met al hun onder
nemersvragen, waaronder dreigend faillissement. OKB helpt
ondernemers in heel het land met 300 coaches/adviseurs. Dit
zijn oud-ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven. Zij
doen dit als vrijwilliger en hebben ruime ervaring en specifieke
vakkennis. Vanwege de coronacrisis is de dienstverlening van
OKB momenteel gratis.
>> Link

Stichting MKB Doorgaan
Voor vroegsignalering en kosteloze hulp aan zzp en mkb.
De ondernemer krijgt inzicht in levensvatbaarheid en advies
over vervolgstappen zoals herfinanciering, bijstellen strategie,
coaching of schuldregeling. Er wordt samengewerkt met banken,
Belastingdienst, accountantskantoren en een netwerk van
160 gespecialiseerde partijen waaraan ‘warm’ kan worden
overgedragen ter verdere ondersteuning.
>> Link
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Koninklijke Beroepsorganisatie
van Gerechtsdeurwaarders

Vastgoed Belang

De KBvG houdt zich bezig met de thema’s incasso, executie
en schuldenproblematiek. Relevante producten in corona
zijn het inititiatief van de Schuldenwijzer en ‘Bellen in oplossen’.

Vereniging van particuliere verhuurders van woningen, kantoren,
winkels en overig vastgoed. Informatie over het treffen van
betalingsregelingen en/of huuraanpassing.

>> Link

>> Link

Nederlandse Vereniging van
gecertificeerde Incasso
Ondernemingen (NVI)

VCMB

Brancheorganisatie voor incassobureaus die met het Incasso
Keurmerk zijn gecertificeerd en worden gecontroleerd door het
Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Vanaf 2019 is een vernieuwde
Gedragscode en een herzien Incasso Keurmerk geïntroduceerd
met onder andere speciale aandacht voor de AVG, vakbekwaamheid van medewerkers, toepassing incassokosten, zorgvuldig
handelen, procesopbouw en klachtenprocedure.

Het Verbond van Credit Management Bedrijven, verenigt organisaties in alle disciplines van creditmanagement. Denk daarbij onder
meer aan debiteurenbeheer en -financiering, incassomanagement, kredietverzekering en digitale arbitrage. Samen vertegenwoordigen zij 80% van de markt.
>> Link

>> Link
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Crowdfunding Nederland

Stichting MKB Financiering

Branchevereniging van crowdfundingplatforms voor bedrijfs
financiering. Heeft tot doel de ontwikkeling van crowdfunding als
instrument voor aanvullend financieren en investeren verder
te versterken en te verduurzamen. Actief op het gebied van voorlichting en zelfregulering. Ontwikkelde een crowdfundscan waarmee ondernemers op zoek naar financiering kunnen nagaan
welk crowdfundplatform past bij hun financieringsbehoefte.

Onafhankelijke organisatie met als doel de toegang voor onder
nemers tot de non-bancaire financieringsmarkt te verbeteren.
De stichting heeft de Gedragscode Erkend MKB Financier opgesteld en financiers kunnen zich kwalificeren voor het Keurmerk
Erkend MKB Financier. Tevens heeft de stichting het keurmerk
Erkend Financieringsadvies MKB voor adviseurs opgesteld.

>> Link

>> Link

Leasing Nederland

RVO

Koepelorganisatie voor equipment leasebedrijven in Nederland
(niet autoleasing).

De Rijksoverheid zet zich in voor een uitstekend ondernemers
klimaat. Ministeries stippelen daar beleid voor uit. De taak om
dit beleid uit te voeren ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). RVO voert verschillende regelingen uit het
steun- en herstelpakket uit en biedt daarnaast informatie over
zakendoen en coronavirus per land/regio.

>> Link

>> Link
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Vereniging Samenwerkende
Kredietunies (VSK)
Belangenvereniging en samenwerkingsverband van 24 krediet
unies. Kredietunies richten zich op coöperatieve kredietverlening
aan mkb als alternatief naast de bank. Financieren van onder
nemers door andere ondernemers, zonder winstoogmerk. Ondernemers ontvangen zowel krediet als coaching. Kredietunies zijn
regionaal of branchegericht georiënteerd.
>> Link

Qredits
Qredits is een sociale kredietverstrekker en heeft de afgelopen
jaren 25.000 ondernemers gefinancierd voor een totaalbedrag van
500 miljoen euro. Naast krediet bieden we bij Qredits training en
coaching aan voor ondernemers. Veruit de meeste van onze ondernemers zijn starters of groeiende ondernemers uit het kleinbedrijf.
Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Momenteel biedt Qredits
een nieuwe vorm van financiering aan, het corona-overbruggingskrediet. Een speciaal financieringsproduct voor ondernemers om
deze coronacrisis financieel te overbruggen. Ook iets voor jou?
Vraag dan online een overbruggingskrediet aan bij Qredits.
>> Link

FAAN

Nederlandse Vereniging van Banken

Branchevereniging die zich inzet voor de factoringbranche en haar
klanten, gericht 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.

Koepelorganisatie van de Nederlandse banken. Coronamonitor
geeft inzicht in bancaire financiering aan ondernemers en
particulieren. Overzicht relevante links en een corona-nieuwsoverzicht.
>> Link

>> Link
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Kredietunie Nederland (KN)

Regionale Ontwikkeling
Maatschappijen in Nederland

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. Er is een Wet
Toezicht Kredietunies. KN heeft 45 common bond kredietunies
opgericht, waarvan 22 kredietunies actief zijn.

Richten zich op het versterken van de regionale economie. Een
bijzondere financieringsmogelijkheid is de COL. Deze coronafinanciering is bestemd voor start-ups, scale-ups en innovatieve
mkb’ers in zwaar weer.
>> Link

>> Link

VNA

Belastingdienst

Brancheorganisatie van autoleasemaatschappijen in
Nederland.

Ondersteuning aan burgers en bedrijven die zijn getroffen door
de coronacrisis. Met informatie over coronamaatregelen zoals
bijzonder uitstel van betaling en de gevolgen voor de belasting
aangifte, hulp bij belastingschulden en het starten of stoppen met
het bedrijf.

>> Link

>> Link
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Gemeenten in Nederland
Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen
die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde
gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor inkomensondersteuning of
een lening, of ondersteuning bij bedrijfsbeëindiging
>> Link
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MIND Korrelatie

De Luisterlijn

MIND Korrelatie is een landelijke organisatie, die anonieme,
professionele, psychische en psychosociale hulp biedt. MIND
Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom
vraagt, zowel telefonisch en online. Er werken psychologen en
maatschappelijk werkers die luisteren, adviseren en zo nodig
doorverwijzen.

Maak je je zorgen, heb je het even moeilijk of lig je te piekeren?
De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor
mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.
Alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon via
088 076 70 00. Met dank aan ruim 1.500 vrijwilligers die daarvoor
training en begeleiding krijgen van deskundige beroepskrachten.

>> Link

>> Link

Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Het Bel-me-wel-register

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor
preventie van suïcide. Mensen met suïcidale neigingen en hun
naasten kunnen 24/7 en anoniem een beroep doen op het online
hulpaanbod met crisislijnen, online therapie en zelfhulp.

Deze tijd kan een flinke uitdaging zijn voor je mentale gezondheid.
Wil je even je hart luchten, er even met iemand over praten, die
naar je luistert en met je meedenkt? Het Bel-me-wel-register staat
voor je klaar, voor een gratis gesprek met een psycholoog.

>> Link

>> Link
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NVVK, branchevereniging, voor
schuldhulpverlening, sociaal bankieren
en bewindvoering

Nederlands Instituut voor Register
Valuators

Branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlenende
organisaties, zoals gemeenten en publieke en private organisaties.
Ondernemers met een levensvatbaar bedrijf kunnen bij een aantal
NVVK-leden terecht voor hulpverlening, waaronder schuldenregeling. Er is een kennisplein voor de professional.

Beroepsvereniging voor Register Valuators (RV), financieel des
kundigen die gespecialiseerd zijn in de bepaling van de waarde
van een onderneming. Op de website van het NIRV zijn de leden
terug te vinden inclusief hun specifieke aandachtsgebied (bijvoorbeeld Financiering of Intellectueel Eigendom). Op de website kan
je een deskundigenverzoek aandragen. Het NIRV draagt dan een
ter zake deskundig Register Valuator voor.

>> Link

>> Link

NOAB Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

Register Belastingadviseurs

Branchevereniging voor ruim 1.000 aangesloten administratie- en
belastingadvieskantoren die gezamenlijk meer dan 175.000 mkbondernemers bedienen. NOAB richt zich op alle kantoren binnen
de administratieve en fiscale dienstverlening die willen werken
aan kwaliteitsverbetering en -behoud en zich richten op het mkb.

Het Register Belastingadviseurs is de beroepsvereniging van
fiscalisten die je praktijk als mkb-ondernemer op fiscaal vlak
goed kent. Zij adviseren u graag over de juiste fiscale stappen
voor je onderneming. Vind hier een Register Belastingadviseur
bij je in de buurt.

>> Link

>> Link
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Koninklijke Nederlandse Beroeps
organisatie van Accountants (NBA)

SRA

Publiekrechtelijke organisatie van accountants die onder andere
belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van
haar leden. Ruim 21.000 accountants werken in openbare praktijk,
bij de overheid en als intern accountant.

Vereniging van 375 accountantskantoren met 900 vestigingen,
werkzaam in en voor het mkb. Op www.sra.nl is een uitgebreid
coronadossier gepubliceerd.

>> Link

>> Link

Beroepsorganisatie voor
Specialisten in Bedrijfsoverdracht

UWV

Beroepsvereniging en belangenbehartiger van de ruim 100
aangesloten overnameadviseurs. De overnameadviseur is
de procesbegeleider bij koop en verkoop van ondernemingen.

Of het nu over om- of bijscholing van werknemers gaat, over
ontslag of over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW). UWV helpt werkgevers met deze
en andere arbeidsvraagstukken die nu spelen.

>> Link

>> Link
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ZUYD LEGALlab
ZUYD LEGALlab is uw partner in het voorkomen van juridische
problemen. Onze ervaring is dat lang niet alle juridische problemen
complex zijn. Specialistische juridische hulp is niet altijd nodig. Wij
bieden eerstelijns juridische dienstverlening voor veel voorkomende juridische vragen. Wij zetten daarbij in op laagdrempelige,
brede generalistische dienstverlening. Door onze preventieve
aanpak voorkomen we bovendien langdurige, vervelende en kostbare procedures.
>> Link
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Geldfit Zakelijk

Europese onderzoekscentrum naar
Alternatieve Financiering (ECAF)

Op Geldfit Zakelijk kun jij als ondernemer gratis terecht voor hulp
bij jouw financiële situatie. Via een online test krijg je direct inzicht
hoe jij er met je onderneming financieel voor staat. Ook krijg je een
overzicht waar je terecht kunt voor hulp. Denk aan websites met
handige tips, online begeleiding of hulp voor ondernemers bij jou
in de buurt. Zo helpen wij jou om je onderneming financieel fit te
houden.

Centrum aangesloten bij de Universiteit Utrecht. ECAF is actief
op het gebied van onderzoek en advies naar nieuwe financieringsvormen en mede-eigenaarschap
>> Link

>> Link

Arbeidsmarktregio’s in Nederland

Universiteit Leiden

Hulp bij heroriëntatie van ondernemers inclusief opleidingen
en oriëntatie op loondienst.

Afdeling Bedrijfswetenschappen Leerstoel Turnaround
Management en Leiden Business & Liability Research Network
(BLRN). Onderzoek naar faaloorzaken, succes- en faalfactoren
bij turnarounds, stakeholdergedrag, emoties en drijfveren bij
ondernemingen in zwaar weer. Bijzondere expertise: horeca.

>> Link

>> Link

> Naar ABCD

