
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), 
onderdeel van gemeente Rotterdam, 
helpt ondernemers die in de aangesloten 
gemeenten in de regio wonen. Zij bieden 
financiële hulp, advies en begeleiding aan 
startende en gevestigde ondernemers en 
binnenvaartschippers.

Welke gemeenten zijn aangesloten bij RBZ?

U kunt bij RBZ terecht als u inwoner bent van de 
volgende gemeenten: Rotterdam, Capelle aan 
den IJssel, Lansingerland, Schiedam, Maassluis, 
Vlaardingen, Midden-Delfland, Westvoorne, 
Gouda,Zoetermeer, Krimpen aan den IJssel, 
Zuidplas en Hellevoetsluis. Ook inwoners van 
de gemeenten die onder de Regionale Sociale 
Dienst (RSD) Hoeksche Waard en onder de 
Sociale Dienst Drechtsteden vallen, kunnen terecht 
bij RBZ. Dat zijn de gemeenten Binnenmaas, 
Strijen, Cromstrijen, Oud-Beijerland, Korendijk, 
Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Hoe kan RBZ mij helpen?

U kunt een voorbereidingsperiode aanvragen. Met 
dit traject bereidt u zich voor op het starten van een 
eigen bedrijf.  
Heeft u zelf een ondernemingsplan gemaakt? U 
kunt dit voorleggen aan een klantmanager van 
RBZ. RBZ kan u ook ondersteunen met:

een tijdelijke aanvullende Bbz-uitkering   –
(Besluit bijstandverlening zelfstandigen)  
voor uw levensonderhoud;
microfinanciering. –

Moet mijn eigen bedrijf in de regio gevestigd 
zijn?

Nee, uw bedrijf kan ergens anders in Nederland 
gevestigd zijn. U moet wel in één van de bij RBZ 
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aangesloten gemeenten wonen (zie hiervoor de 
eerste vraag). Voor binnenvaartschippers geldt 
echter dat zij met hun schip in Zuid Holland moeten 
liggen en elders in Nederland kunnen wonen. 

Wat is een voorbereidingsperiode?

Met een voorbereidingsperiode bereidt u zich voor 
op het starten van een eigen bedrijf. Vragen die 
bijvoorbeeld aan de orde komen zijn:

Is een eigen bedrijf echt wel iets voor mij? –
Wat zijn de mogelijkheden voor mijn bedrijf? –
Heb ik een opleiding of vergunning nodig? –

U doet marktonderzoek en schrijft een 
ondernemingsplan. 

Ik heb een WWB-uitkering. Kan ik een 
voorbereidingsperiode aanvragen?

Bent u pas klant van de gemeente en in het 
traject WerkLoont geplaatst? Vraag dan naar de 
ondernemersmodule. Volgt u geen WerkLoont-
traject, vraag dan toestemming aan uw 
klantmanager. U krijgt toestemming:

- als u nog niet in een re-integratietraject zit;
- als u begeleiding krijgt van een andere organi-

satie dan de gemeente Rotterdam/RBZ.
RBZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor 
deelname aan de voorbereidingsperiode.

Ik heb geen inkomen, maar mijn partner wel. Kan 
ik ook de voorbereidingsperiode aanvragen?

Ja, RBZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor  
deelname aan de voorbereidingsperiode.

Ik heb een andere uitkering. Kan ik ook een 
voorbereidingsperiode aanvragen?
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Misschien wel. Heeft u een WW- of een WAO/WIA-
uitkering? Ga naar het dichtstbijzijnde Werkplein.  
U vindt de adressen op Werk.nl/ondernemen. 

Moet ik voor de voorbereidingsperiode betalen?

Nee, niet voor de voorbereidingsperiode zelf. Maar 
u moet misschien wel kosten maken om de voor-
bereidingsperiode goed af te ronden. Bijvoorbeeld 
reiskosten of kosten voor marktonderzoek. Hiervoor 
kunt u een lening krijgen.

Kan ik na het voorbereidingstraject geld lenen 
om mijn bedrijf te starten?

Als u een voorbereidingstraject heeft afgerond, 
krijgt u niet automatisch een lening voor een 
startkapitaal en/of een Bbz-uitkering. Hiervoor 
gelden voorwaarden.

Wanneer krijg ik een lening voor een 
startkapitaal?

Als u nu een uitkering hebt, kan de gemeente 
u misschien helpen met een lening voor 
bedrijfskapitaal.  
U moet een goedgekeurd ondernemingsplan 
hebben. Een adviseur van RBZ kan u hierbij helpen. 
RBZ onderzoekt of uw bedrijf in de toekomst 
levensvatbaar is. Bereken vooraf welk bedrag u 
nodig denkt te hebben.

Wat is een ZZP-arrangement?

Een ZZP-arrangement is een klein startkapitaal 
bedoeld voor Rotterdammers met een uitkering 
die een klein bedrijf willen starten. ZZP staat voor: 
zelfstandige zonder personeel. Dit bedrijfskapitaal 
is een voorschot om direct aan de slag te kunnen. 
Voorwaarden:

- u kunt niet terecht bij een bank voor een 
startkapitaal;

- u heeft minimaal drie opdrachtgevers.

Wanneer krijg ik een aanvullende Bbz-
uitkering?

Heeft u nu een uitkering en verwacht u dat uw eigen 
bedrijf in het begin te weinig inkomsten oplevert? 
U kunt dan een aanvullende Bbz-uitkering 
aanvragen. U moet een goedgekeurd 
ondernemingsplan hebben. Een adviseur van RBZ 
kan u hierbij helpen. RBZ onderzoekt of uw bedrijf 
in de toekomst levensvatbaar is. De Bbz-uitkering 
vult uw bedrijfs- en gezinsinkomen tijdelijk aan tot 
bijstandsniveau. Hoe hoog het bijstandsniveau voor 
u is, vindt u op Rijksoverheid.nl. U krijgt de uitkering 
alleen als renteloze lening. Of en hoeveel u moet 
terugbetalen hangt af van uw situatie.

Hoe lang krijg ik de aanvullende uitkering?

Als starter maximaal drie jaar, als het inkomen uit 
uw bedrijf beneden het bijstandsniveau ligt. Na 
deze periode krijgt u alleen verlenging als u om 
medische en/of sociale redenen niet voldoende in 
uw bedrijf kan werken.

Wat is microfinanciering?

Microfinanciering is er voor mensen met een goed 
ondernemersidee die geen financiering bij een 
bank kunnen krijgen. Met coaching, hulp met het 
ondernemersplan en een rentedragende lening, 
krijgen zij de kans een eigen onderneming te 
starten. Ondernemers met een uitkering kunnen 
voor een rentedragende lening terecht bij RBZ. 
Heeft u geen uitkering? Dan kunt u bij RBZ terecht 
voor advies over microfinanciering.

Voor wie is er microfinanciering?

Voor:
starters –
doorstarters –

Wat is het Ondernemershuis Zuid?

Het Ondernemershuis Zuid is een centraal 
ontmoetingspunt voor starters en voor gevestigde 
ondernemers in Rotterdam-Zuid. U kunt er terecht 
voor informatie en (juridisch) advies.

Kan ik een voorlichting bijwonen van RBZ?

RBZ geeft elke donderdag een voorlichting van  
13.30 - 15.30 uur bij WerkLoont op het Werkplein 
Heiman Dullaertplein. U kunt zich hiervoor aanmel-
den door een e-mail te sturen naar rbz-bbzsoza-
we@rotterdam.nl.  
Vermeld hierbij uw burgerservicenummer (BSN),  
naam, mobiele nummer en e-mailadres. U dient uw  
klantmanager Werk hiervan op de hoogte te stellen.

Voor meer informatie

U kunt telefonisch contact opnemen met RBZ, het 
Ondernemershuis Zuid (zie vraag hierboven) of met  
uw klantmanager Werk. 

Regionaal Bureau Zelfstandigen 
Librijesteeg 4
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam 
telefoon 14 010
e-mail: rbzsozawe@rotterdam.nl
Website: Rotterdam.nl/rbz. 
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