
CONCEPT 

Gebiedscoöperatie Eemland  Pagina: 1 

Plan voor vitaal ondernemerschap 
Samen werken aan een vitale, inclusieve stad 
 
 

Aanleiding  
Mede door de Corona crisis hebben veel ondernemers het moeilijk. Ze hebben geen of te weinig 
opdrachten en inkomsten.  
 
Gebrek aan inkomsten geeft stress. En onder stress maken mensen sneller keuzes die de problemen 
eerder groter maken dan kleiner. Dat is menselijk maar niet wenselijk.  
 
Dit heeft vaak gevolgen voor henzelf en de omgeving, op vlak van de gezondheid en ook op andere 
vlakken. 
 
Het is goed dat Tozo en andere steunvoorzieningen er zijn. En het is niet meer dan een ‘doekje voor 
het bloeden‘ en alleen een oplossing voor een deel van het inkomensverlies. 
 
Het is namelijk niet alleen het gebrek aan inkomsten dat problemen geeft. Net zo belangrijk is het 
gebrek aan (samen) zinvol bezig zijn en daar waardering voor krijgen. Het gemis van zinvol werk geeft 
leegte, onvrede, kans op depressie en andere aandoeningen. En het risico van opvullen door slechte 
leef en eetgewoonten. Met alle gevolgen van dien, op de korte en langere termijn. En laten we eerlijk 
zijn, dat kost naast persoonlijk leed ons als maatschappij bakken met geld, dat we graag positief 
willen besteden.  
 
Het effect van onvrede en onvoldoende positieve aandacht onder jongeren en de gevolgen daarvan 
zijn zichtbaar in overlastcijfers en uit de klauwen lopende kosten voor jongerenzorg. 
 
Onder zelfstandigen zijn de effecten misschien (nog) minder zichtbaar, maar net zo aanwezig.  
 
Het is niet de bedoeling een ‘doomscenario’ te schetsen maar om eerlijk te zijn over menselijke 
behoeften en realistisch te zijn over de gevolgen van het niet kunnen vervullen daarvan. 
 
“Never waste a good crisis”, 
zei Churchill. Er zit potentie in deze situatie en daarin wil ik je inspireren. 
 
Laten we dus naar de oplossingen en mogelijkheden kijken. Ik wil je een integraal plan voorleggen 
dat wij graag samen met jouw ten uitvoer brengen. 
 
Thema’s en uitgangspunten: 
 

• Inclusiviteit 
• Positieve gezondheid 
• Stimulering lokale economie  
• Stimulering lokaal ondernemerschap 
• Burgerpartipatie 
• Duurzaamheid  
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Waarom? Visie  
Iedereen verdient zinvol werk en voldoende inkomen.  
Mensen zijn veerkrachtig en aangesproken op hun passie en talenten zullen ze tot bloei komen. 
Die vitaliteit straalt van binnen naar buiten af op de hele gemeente en gemeenschap. 
 

Wat? Missie  
In samenwerking voorzien we om te beginnen 100 ZPers in Amersfoort en omstreken van een 
betaalde opdracht voor 6-12 maanden, wat past bij hun passie en talenten en wat substantieel 
bijdraagt aan de opgaven van de gemeente. We betrekken burgers en ook jongeren bij de 
oplossingen en projecten. 
 

Hoe? 
We selecteren 100 ZPers uit Amersfoort die gebruik maken van de ToZo of andere uitkeringen.  
 
*OPTIE 
We koppelen deze aan jongeren, waaronder Young Professionals* 
 
We maken gebruik van selectiecriteria waarin motivatie en passie een belangrijke rol spelen, maar 
ook de juiste mix van expertise en talenten. 
Als ze zelf al niet een NL Leert Door traject hebben gedaan bieden we hen scans aan zodat de 
ondernemers en wij een goed beeld hebben van hun drijfveren en talenten.  
 
Bewustzijn is de sleutel tot ontwikkeling.  
 
Samen met de gemeente worden doelen, kaders en resultaten bepaald en tot concrete projecten 
gemaakt. 
 
Wij zorgen na de selectie voor rolverdeling en teamvorming binnen de projecten.  
 
Wij zorgen voor professioneel projectmanagement, communicatie met stakeholders, afstemming 
over de voortgang en (tussentijdse) evaluatie. 
 
We stellen KPIs (Kritieke Punten voor Impact) op en creëren de Impact business case, die als 
verantwoording dient en wij als bron kunt gebruiken voor opschaling.  
 

Wie?  (Onder voorbehoud) 
 

▪ Social Impact Center Amersfoort  
▪ Burgerinitiatief sociaal ondernemers Amersfoort 
▪ Amersfoort@Work 
▪ Gebiedscooperatie Eemland  
▪ Chaingemakers  
▪ De Cooperatieve Samenleving 
▪ 7impact 
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Resultaten  
 
Deelnemende Amersfoortse ZPers staan er na de periode zichtbaar, meetbaar en voelbaar 7x beter 
voor: 
 

• Beter als mens 
• Beter als ondernemer  
• Beter netwerk 
• Betere gezondheid  
• Beter voor omgeving van de ondernemer 
• Beter voor de lokale economie  
• Beter voor de doelen van de stad 

 
Kortom: 
7x beter dan Tozo! 
 
 
 

Business Case  
 
Per jaar  
Op basis van 100 ZPers  
 
Door deze schaalgrootte kan de coördinatie beperkt blijven tot 10%. 
Veel van de begeleiding en ontwikkeling kan dan door ZPers zelf.  
 
Veel cijfers hierover zijn nog obv inschattingen. Deze dienen getoetst. Ze kunnen hoger of lager 
uitvallen.  
 
De impact business case geeft gevoelsmatig een positief resultaat. Of de besparingen gekapitaliseerd 
kunnen worden is afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens en het schakel vermogen van de 
gemeente.  
 
 

Kosten  
 
Obv € 1500 per maand te factureren voor 24 uur per week. 
 
Diensten ZP ers € 1,8 mln 
Coördinatie 10% € 180 k 
Profielen € 20 k 
Totaal € 2 mln 
 
Opbrengsten 
 
Besparing op uitkeringen 
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Bruto lasten  
50% alleenstaand 1.,29mln 
Uitvoering & handhaving 
+10% € 129k 
Recidive  
-20% obv 1 jaar € 258 k  
Subtotaal. € 1,68 mln 
 
Bijdrage BRP  
Lokale koopkracht  
Inkomsten gemeente  
21 % € 100 k 
 
 
Besparing op externe  
Inhuur  
danwel toegevoegde waarde 
voor de stad  
 
10% van de uren  
obv €80 per uur. €. 768 k 
 
Effect positieve  
Gezondheid op zorgkosten. P.m.  
 
 
Totaal opbrengsten € 2,548 mln 
 
 
Resultaat + € 548 k + pm 
 
 
 


