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: Hiske van der Meulen Tel.: 2537 

Onderwerp : Toezegging cie. MME 01-03-2010 Microkredieten voor lager opgeleide 
ondernemers 

Aanleiding: toezegging dhr. Van Lunteren in cie. MME 01-03-2010 
“Dhr. Van Lunteren heeft toegezegd schriftelijk terug te komen op de vraag rondom het gebruik van 
microcredieten door laagopgeleiden.” 
 
De 4 voornaamste microkredietregelingen die opereren in de provincie Utrecht, zijn: 
1) Stichting Microkrediet Nederland/Qredits 
2) HandsOn Microkrediet Nederland 
3) Start Foundation 
4) Gemeentelijke regelingen  
 
Niet al deze regelingen houden het opleidingsniveau bij van hun begunstigden, en niet al deze 
regelingen houden op provinciaal niveau bij waar er kredieten verstrekt zijn (of dit is geen openbare 
informatie).  
 
In februari 2010 waren er via Qredits landelijk ruim 600 kredieten verstrekt (vanaf begin 2009). 
Ongeveer 8% van de aanvragen is afkomstig uit de provincie Utrecht. Ongeveer 24% van de door 
Qredits verstrekte microkredieten zijn verstrekt aan mensen waarvan het hoogste opleidingsniveau 
LBO of voortgezet onderwijs is.1

600 kredieten 8% = 48. 24% daarvan � waarschijnlijk ca. 12 kredieten verstrekt aan lager opgeleide 
ondernemers in de provincie Utrecht.2

O.a. gemeente Utrecht via Wijk in Bedrijf Utrecht, en gemeente Amersfoort via team Zelfstandigen 
Amersfoort opereren inmiddels via Qredits. Hierdoor ontstaat er een netwerk dat op wijkniveau 
opereert en dat daardoor een groot deel van de (lager opgeleide) ondernemers kan bereiken. De 
verwachting is dat er op dit moment, naast de traditionele route via de bank, voldoende mogelijkheden 
zijn voor (lager opgeleide) ondernemers om aan microkredieten te komen.  
 
Bijgevoegd vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden en de voorwaarden die zij 
stellen.  
 

1 Gegevens ontvangen van Qredits, maart 2010 
2 Schatting provincie Utrecht, maart 2010 – geen exacte gegevens beschikbaar 
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1) Stichting Microkrediet Nederland is een landelijk initiatief van ABN AMRO Bank, Fortis Bank 
Nederland, ING Nederland en Rabobank Nederland in samenwerking met het Fonds Werken aan 
Wonen, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.  
Ze opereren sinds begin 2009 onder de handelsnaam Qredits, een gespecialiseerde kredietverlener 
die zich richt op de financiering van kleine ondernemingen in Nederland.  
Doel van deze stichting is de ontwikkeling van het kleinbedrijf te bevorderen door specifieke 
kredietverlening- en coachingsfaciliteiten aan te bieden aan kleine ondernemers of zelfstandigen 
(ZZP'ers). Qredits heeft geen winstoogmerk en wil vooral haar visie praktisch vormgeven om 
ondernemerschap in Nederland breder toegankelijk te maken. 
Bij de bedrijfskredieten die Qredits verstrekt, gaat het om zakelijke leningen tot € 35.000,-.  
 
2) HandsOn Microkrediet Nederland (H.O.N.) is de eerste particuliere microkrediet-organisatie in 
Nederland. HandsOn Nederland fungeert als kenniscentrum voor de microkredietorganisaties, die in 
diverse grote steden zullen worden opgezet. Doelgroep zijn mensen met een inkomen tot € 25.000 of 
geen werk. Voorwaarde is dat een familielid of vriend borg staat en dat de aanvrager Nederlander is of 
legaal in Nederland. 
 
Procedure: aanvrager vult een aanvraagformulier in. Hierdoor krijgt het businessplan al vorm. Een 
analist van HandsOn adviseert over de kredietaanvraag. Het is mogelijk een gratis 
cursus Businessplan schrijven doen om de aanvraag te ondersteunen. HandsOn beoordeelt de 
aanvraag en toetst bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). De aanvrager krijgt een financieel 
voorstel. Als deze daarmee instemt, krijgt de aanvrager een coach, die de hele looptijd van de lening 
de begeleider blijft.  
 
3) Start Foundation wil mensen helpen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om op de 
arbeidsmarkt te komen. Het gaat hierbij om onder meer vroegtijdig schoolverlaters, gehandicapten, 
vluchtelingen, ex-gedetineerden en (ex-) psychiatrische patiënten. Niet door ze individueel te 
begeleiden, maar door vernieuwende experimenten en ondernemingen te steunen. Start Foundation 
investeert jaarlijks ca. € 2 miljoen.  
 
Start Foundation heeft drie aparte regelingen om de positie van mensen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt te verbeteren. Door experimenten te financieren, door bijzondere initiatieven te 
waarderen met een financiële bijdrage en door krediet te verstrekken. Kredieten van minder dan 
€500.000 worden verstrekt voor het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt. Bedrijfskapitaal dat verstrekt wordt tegen een variabele looptijd en een 
rentepercentage dat afhankelijk is van de sociale opbrengst: hoe hoger de opbrengst, hoe lager de 
rente. Ondernemer dient een businessplan aan te leveren.  
 
4) Gemeentelijke regelingen (via Qredits)  
Gemeente Utrecht: Bureau Zelfstandigen Utrecht voert voor de stad en regio Utrecht (Nieuwegein,  
Polsbroek,  Benschop, IJsselstein, Vianen, Oudewater, Lopik, Maarssen, Tienhoven, Breukelen, 
Montfoort, Houten, Woerden, De Ronde Venen) het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) en 
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) 
uit.  
Doelgroep zijn zelfstandigen die tijdelijk in financiële problemen verkeren, startende ondernemers in 
een uitkeringssituatie, oudere ondernemers of ondernemers die hun activiteiten willen beëindigen.  
- Een startende ondernemer kan een lening aanvragen tot maximaal €32.905,00,- en/of een 
periodieke uitkering voor levensonderhoud gedurende drie jaar. Voor een startende ondernemer is er 
Intensieve Management Begeleiding (IMB). Wanneer de gemeente Utrecht het nodig acht, kan men 
dit traject volgen. Er is geen recht op dit traject, het is eerder een verplichting. IMB houdt het volgende 
in: Individuele begeleidingsgesprekken, twee wekelijkse telefonische gesprekken, dagelijks telefonisch 
contactmogelijkheden, het volgen van workshops in groepsverband  
 - Een gevestigde ondernemer die tijdelijk geen beschikking over voldoende middelen heeft om in het 
bestaan te voorzien of behoefte heeft aan een bedrijfskrediet en hiervoor geen financiering kan krijgen 
kan ook een beroep doen op het Bbz.  
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De hoogte van het bedrijfskapitaal is max. € 178.731,00,- in de vorm van een rentedragende lening, 
voor de instandhouding van een levensvatbaar bedrijf. De lening moet in maximaal tien jaar afgelost 
worden, maar de looptijd kan ook korter zijn.  
Binnen het Wijk in Bedrijf Utrecht, de servicedesk voor ondernemers die op wijkniveau opereert, wordt 
ook samengewerkt met Qredits.  
 
Gemeente Amersfoort: Het team Zelfstandigen van de gemeente Amersfoort adviseert starters die 
een microkrediet willen aanvragen. In 1 tot 5 gesprekken wordt vastgesteld of iemand geschikt is als 
ondernemer en welke begeleidende organisatie het beste past. De begeleiding wordt ingekocht bij 
derden. Die begeleiding duurt maximaal 9 maanden en leidt tot een ondernemersplan. Daarna kan de 
starter microfinanciering aanvragen bij Qredits. Die neemt de coaching dan verder over. Het maximale 
bedrag dat wordt verstrekt is € 35.000,-. De rente wordt maandelijks vastgesteld door Qredits. 
Doelgroep zijn de starters zonder uitkering of baan die door hun economische positie geen 
starterskrediet bij een gewone bank kunnen krijgen. Deze economische positie kan komen door een 
problematisch kredietverleden, maar ook door onvoldoende aantoonbare opleiding, langdurige 
werkloosheid of het ontbreken van een groot/goed netwerk. Zonder advies en begeleiding kunnen 
deze mensen de weg in ondernemersland niet goed vinden. Ook mensen  zonder uitkering die om 
andere redenen geen krediet bij een bank kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op 
microfinanciering.  
Mensen met een bijstands- of een WW-uitkering die een eigen bedrijf willen beginnen kunnen voor 
financiering in aanmerking komen via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. 
 


