
Ervaring leert dat een ondernemer die in de pro-
blemen komt, pas op een heel laat moment hulp 
zoekt. Soms té laat, zodat bedrijfsbeëindiging 
of faillissement nog de enige optie is, met alle 
gevolgen van dien voor de ondernemer zelf en 
het personeel. 

Ervaring leert óók dat als tijdig aan de bel wordt 
getrokken, de ondernemer in een groot aantal 
gevallen geholpen kan worden. Maar de weg 
naar een passende financiering, naar coaching
of begeleiding, of naar noodzakelijke schuld-
sanering is niet makkelijk te vinden. Tot nu toe.  

Het gaat nog niet echt goed met de economie, de 
werkloosheid is hoog, net als het aantal faillisse-
menten. Vooral mkb-ondernemers hebben het 
lastig: de afzet stagneert en banken verstrekken 
minder snel leningen. Een bedrijf dat in de kern 
gezond is, kan zo in de problemen komen. 
Ook zzp’ers hebben het moeilijk: 70 procent stopt 
binnen vier jaar, waarvan 60 procent om finan-
ciële redenen. Een extra zorgelijke ontwikkeling nu 
95 procent van het aantal startende ondernemers 
in 2013 (ruim 150.000) uit zzp’ers bestaat.

Het probleem 
Er zijn nog teveel bedrijven die onnodig failliet 
gaan, omdat ze de weg naar de juiste hulp niet 
vinden. 



Wat biedt MKB Doorstart?
MKB Doorstart is een portal waar mkb-onderne-
mers met (dreigende) financiële problemen zich 
kunnen melden voor hulp en waar vroegsigna-
lerende partijen rondom deze ondernemer naar 
kunnen doorverwijzen.

Achter MKB Doorstart zijn de kennis en krachten 
van verschillende ervaren partijen gebundeld 
om ondernemerschap en de daarmee gemoeide 
(kwetsbare) arbeidsplaatsen in Nederland te 
behouden.  

De dienstverlening van MKB Doorstart voorziet 
in vier soorten acties:
• bewustwording van de financiële situatie
• bijstellen van de strategie
• herfinancieren van verplichtingen
• herijken van verplichtingen (ook in de zin van    
   kwijtscheldingen).

Het is geen van-het-kastje-naar-de-muurloket: 
MKB Doorstart biedt snel zicht op de juiste route 
naar een nieuwe impuls voor de onderneming.

De oplossing: MKB Doorstart 
MKB Doorstart wil die bedrijven bereiken die in 
financiële problemen zijn gekomen of dreigen 
te komen, maar die wel een gezond toekomst-
perspectief hebben.
Uitgangspunt is vroegsignalering: voorkomen 
dat een ondernemer met (dreigende) financiële 
problemen te lang wacht en hem of haar in een 
zo vroeg mogelijk stadium bereiken. Op deze
manier kan in een groot aantal gevallen het bedrijf 
en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid 
worden behouden en worden onnodige faillisse-
menten en ontslagen voorkomen. 



1 Informerend gesprek
In het eerste contact inventariseren medewerkers de 
problematiek en geven zij een eerste advies, gebaseerd 
op de doelen die de ondernemer met zijn of haar bedrijf 
nastreeft. 

2 Quickscan
Door een quickscan uit te voeren kan er snel een globaal 
inzicht gekregen worden in de levensvatbaarheid van 
het bedrijf. In voorkomende gevallen zal de quickscan 
voldoende zijn om de ondernemer te helpen. Vervolg-
stappen kunnen noodzakelijk zijn, zoals herfinanciering, 
bijstellen strategie, herijken van verplichtingen en nazorg.

3 Herfinanciering
Indien een bedrijf levensvatbaar is en herfinanciering 
noodzakelijk is voor de doorstart, dan vindt een bedrijfs-
economisch onderzoek plaats dat als uitgangspunt dient 
voor de benodigde herfinanciering. Dit kan bestaan 
uit bijvoorbeeld behoud of uitbreiden van bestaande 
leningen of extra financiering.

4 Bijstellen strategie 
Afhankelijk van de quickscan kan het noodzakelijk zijn 
om de strategie van een onderneming bij te stellen. 
Hiervoor kan  een coach worden ingeschakeld. 

Maatwerk van MKB Doorstart 
Voor de ondernemers in de doelgroep is vooralsnog het 
volgende beschikbaar. Waar nodig kan dit met specifiek 
maatwerk worden aangevuld. 5 Herijken van verplichtingen 

Dit is het schuldregelingstraject. Naast het herfinancieren 
kan ook  (gedeeltelijk) kwijtschelding van financiële ver-
plichtingen noodzakelijk zijn voor de doorstart. 

6 Nazorg
De ondernemers worden actief gemonitord. Zo kan jaar-
lijks een opdracht worden gegeven om een onafhankelijk 
heronderzoek uit te voeren door een bedrijfseconomisch 
adviseur. Indien van toepassing wordt deze ingezet om 
de bedrijfsvoering te verbeteren.

Wat kost de hulp van MKB Doorstart? 
MKB Doorstart is op 7 maart 2014 in Flevoland gestart. 
Dankzij de medewerking van banken en overheden en de 
onafhankelijk maatschappelijk investeerder Start Foundation 
is het voor ondernemers kostenloos. 
De initiatiefnemers hebben de ambitie MKB Doorstart 
voor ondernemers op korte termijn in heel Nederland 
toegankelijk te maken. 



Ondernemersplein Almere
Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere

Ondernemersplein Lelystad
Stadhuisplein 2a, 8232 ZX Lelystad

E  info@mkbdoorstart.nl
www.mkbdoorstart.nl

Waar aanmelden voor 
MKB Doorstart? 
Een ondernemer met (dreigende) financiële 
problemen kan zich rechtstreeks melden bij 
MKB Doorstart, op eigen initiatief of op advies 
van derden zoals de bank, accountant of boek-
houder of (zaken)partner.


