Infoblad
Starten vanuit een uitkering
Als u een uitkering ontvangt, kan het starten als zelfstandig ondernemer een goede
manier zijn om weer terug te keren in het arbeidsproces. Herintreden als zzp’er is
minstens zo kansrijk als herintreden in loondienst. Het risico om weer terug te vallen
in het ontvangen van een uitkering is bij de groep startende zzp’ers vaak lager dan
bij de groep die als werknemer in loondienst terugkeren. Het voordeel is dat u de
werkzaamheden zelf kan indelen en aanpassen aan uw mogelijkheden.
Hoe kunt u vanuit een uitkering starten als zzp’er?
Het UWV hanteert voor iedere uitkering verschillende regelingen om startende ondernemers te ondersteunen. Daarnaast bieden niet alleen uitkeringsinstanties ondersteuning
voor starters maar ook gemeenten, banken en andere particuliere fondsen. Zij bieden u
financiële mogelijkheden aan.
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In principe maakt het niet uit vanuit welke soort uitkering u wilt starten. In de meeste gevallen wordt er gestart vanuit een ww-uitkering.
Van wie kunt u hulp krijgen bij het starten als zzp’er?
Als u besluit om te gaan starten als ondernemer is het belangrijk om goede voorbereidingen te treffen. Dit vergroot de kans van slagen van uw onderneming en voorkomt dat u
voor onaangename verrassingen komt te staan. U kunt daarom de hulp inroepen van de
volgende instanties/personen:
Werkcoach UWV
U kunt een case-manager of werkcoach van het UWV bij uw plannen betrekken die u
kunnen begeleiden bij het proces. Vanuit het UWV krijgt u ook de tijd om te onderzoeken of
een eigen bedrijf echt iets voor u is, dit is de onderzoeksperiode.
Let op:
Als u na de onderzoeksperiode besluit om daadwerkelijk te gaan starten als zelfstandig
ondernemer dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Neem contact op met het UWV voor
de specifieke regels voor de verschillende soorten uitkeringen. Om verwarring achteraf te
voorkomen is het verstandig om een dossier bij te houden waarin u alle correspondentie
met het UWV bewaart. Laat ook mondelinge toezeggingen zwart op wit zetten.
Andere partijen
Omdat de begeleiding en voorlichting vanuit het UWV niet altijd voldoende duidelijk blijkt te
zijn, is het niet onverstandig om ook andere partijen te benaderen. U kunt met banken gaan
praten of eventueel met andere zakelijke contacten zodat u een goed beeld krijgt van alle
mogelijkheden en u een goed ondernemersplan kunt opstellen. Ook het opbouwen van een
netwerk van andere ondernemers is nuttig. Het lidmaatschap van PZO kan hierbij een
uitkomst bieden.
Waar staat PZO voor:
PZO vindt goede informatievoorziening en begeleiding ter ondersteuning van hen die
vanuit een uitkering willen starten als zzp'er cruciaal.
De regels voor "starten met behoud van uitkering" moeten eenvoudig en voor alle
betrokkenen duidelijk zijn.
De regels voor "starten met behoud van uitkering" mogen niet leiden tot oneerlijke
concurrentie voor bestaande ondernemers.
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Er moet een oplossing komen voor de mensen die door de slechte voorlichting van het
UWV over het starten met behoud van uitkering nu als ww-fraudeur te boek staan en met
forse terugvorderingen te maken krijgen.
Contactinformatie
Wilt u meer informatie over PZO of het lidmaatschap? Kijk dan op de site www.pzo.nl. U
kunt natuurlijk ook altijd bellen met het secretariaat: 070 3490233 of mailen aan
secretariaat@pzo.nl.
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