
AANLEIDING

Veel ondernemers hebben het in coronatijden zwaar. Een
groep ondernemers zal het bedrijf moeten beëindigen en op zoek

moeten naar een baan. Deze mensen hebben een grote kans om in 

financiële problemen te komen. Sterker nog, velen zitten daar al in.

Wij willen deze ondernemers op maat en individueel coachen om

schulden te voorkomen en nieuwe kansen te creëren. Om dit te

doen bundelen drie lokale ondernemers hun krachten om samen

deze groep te helpen.

WAT HOUDT HET PROJECT IN?

Het doel is deelnemers helpen werk in loondienst te vinden.
Eventueel naast het eigen bedrijf. Ondernemers die zich

aanmelden krijgen een 1 op 1 traject waarin er aandacht is voor

de financiële zaken, het vinden van een baan en voor

persoonlijke ontwikkeling. De mindset en acceptatie van de

situatie is het startpunt van het traject. Het is niet niks om je

bedrijf te verliezen. 

Dit alles onder de regie van 1 coördinator zodat de deelnemer

nooit tussen wal en schip valt. 

Voor een deelnemer mee kan doen aan het project is er een

intake. De intrinsieke motivatie van de deelnemer is daarbij van

belang.

WAT IS ONZE MEERWAARDE?

1 loket voor de deelnemer

Uitvoerders zijn zelf ondernemers. We spreken dezelfde taal

Wij zijn persoonlijk, en flexibel. Ook buiten kantoortijden zijn wij

bereikbaar.

We kunnen snel schakelen en aanpassen aan veranderende

omstandigheden

Uitvoerders zijn experts in hun vakgebieden

Uitvoerders hebben een groot (ondernemers)netwerk

We werken aan de mindset van de deelnemers

We werken met de nieuwste inzichten en technieken

Maatwerk - We kijken per deelnemer wie wat nodig heeft.

van Ondernemer

NAAR 

WERKNEMER



FINANCIEEL

Wat zijn de financiële gevolgen van het stoppen van het bedrijf.

Welke stappen moeten er gezet worden om het bedrijf te

beëindigen?

Hoe ziet het er financieel uit wanneer de deelnemer in loondienst

gaat of hybride gaat ondernemen. Scenario’s uitwerken. Deelnemer

inzicht geven.

Is schuldhulpverlening noodzakelijk/wenselijk? Zo ja, gelijk

doorverwijzen naar de gemeente

Werken aan de geldmindset en het geldgedrag van de deelnemer

Het GKB kan de ondernemer helpen wanneer er schulden zijn die

opgelost moeten worden. Door middel van schuldhulpverlening en/of

het verstrekken van een BBZ krediet.

De financieel coach in dit project gaat met de deelnemer kijken naar hoe

staat de deelnemer er nu financieel voor?

Coach Monica Helbig

MINDSET

Om financieel zelfredzaam te worden en te blijven moet behalve je financiën

ook de overige vlakken in je leven in balans zijn. Mensen zijn tot veel meer in

staat dan ze soms zelf denken. Weten wat je waarde is, zelf aan het roer staan 

 en eigen keuzes maken. 

Na bedrijfsbeëindiging zit de deelnemer in een kwetsbare

situatie. Voor een ondernemer is zijn onderneming zijn

kindje, liefde en leven. Vandaar dat bedrijfsbeëindiging

vaak gezien wordt als een mislukking met alle negatieve

gevolgen die daar aan kleven (stress

lichamelijk/geestelijk/financieel). Vooral met de huidige

coronacrisis is het gevoel van machteloosheid onder ex-

ondernemers erg groot. Juist in deze kwetsbare situatie is

het belangrijk dat de deelnemer toch enige vorm van

acceptie en berusting vindt. Daarnaast is het belangrijk om

de focus te leggen naar positieve toekomstplannen. Ieder

begeleidingstraject is dan ook maatwerk dat gericht zal

zijn op de persoonlijke hulpvraag en doelstelling van de

deelnemer. Tijdens de coaching sessies staat de

opleiding/ervaring/talent van de deelnemer centraal.

We kijken naar de toekomstdoelen en de benodigde tools

om deze doelen te halen. De mindset van de deelnemer is

hierbij van groot belang. De deelnemer komt eerst weer in

haar/zijn kracht om positieve vervolgstappen te maken.

Coach: Sahar Nazar



WERK

De deelnemer krijgt de nieuwste sollicitatiemanieren

aangeleerd,. Vooral online zichtbaarheid, netwerken, het

maken van een sollicitatie video en een opmerkelijk cv zijn

specialisaties van de coach. Daardoor kan iemand versnellen in

het benaderen van potentiële werkgevers en het creëren van

nieuwe kansen.

Voor elke medewerker wordt minimaal 1 netwerkgesprek

geregeld met iemand uit ons netwerk. We hebben een

bestand van meer dan 100 mensen die graag een kopje koffie

willen drinken om deze doelgroep verder te helpen. 

Coach Marloes Tamminga

INVESTERING

De intake kost € 199,- exclusief btw.
Per deelnemer kost het traject € 1500,- exclusief btw. 

Dit is gelijk aan de kosten van één maand TOZO/bijstand.

Wij zorgen ervoor dat de ondernemer eerder uitstroomt of

niet in de bijstand terecht komt.

De deelnemer krijgt hiervoor 9 gesprekken á 2 uur.

Afhankelijk van de behoefte van de klant wordt dit verdeeld

over de experts Mindset, Financiën en Werk. Gemiddeld

genomen zijn het 3 gesprekken per onderdeel. 

De gesprekken  kunnen offline of online gegeven worden.

Zodat ook in coronatijden het traject wel door kan gaat.

ERVARING

Opdrachtgevers waarvoor wij al werken:

Gemeente Groningen

Aegon

Migranten aan Zet

Van Hulley

Particulieren

Hanze Hogeschool

Groningen Binn'stad

Zuidweg & Partners

Cannock

Alfa College

LOI

Lid Projectgroep Moedige Dialoog

Partners van Project van Schulden naar Kansen

Samenwerkingspartner van Wijzer in Geldzaken



RESULTATEN

Loslaten verleden en positief gericht zijn op de toekomst

Inzicht in persoonlijke kwaliteiten (wie ben ik, wat kan ik, wat

wil ik)

Inzicht in mogelijkheden arbeidsmarkt 

Inzicht in de huidige financiële situatie

Inzicht in verschillende financiële scenario's 

Actieplan om de financiën af te handelen/ op orde te

brengen

Financiële rust

Opmerkelijk cv

LinkedIn technieken om er meer uit te halen

Netwerkgesprek met iemand die je verder helpt met je

netwerkvraag

Power profiel 

Profielfoto 

Tips en feedback op motivatiebrief

Sollicitatie plan

Per deelnemer zal bijgehouden worden wat de behaalde

resultaten zijn en teruggekoppeld worden aan de

opdrachtgever.

Per onderdeel kunnen jullie de volgende resultaten verwachten:

Resultaten MINDSET

Resultaten FINANCIEN

Resultaten WERK



WIE ZIJN WIJ?

SAHAR NAZAR

Sahar Nazar is de oprichter van schuldpreventiebureau Ambivert

Consultancy en coach persoonlijke groei en ontwikkeling. Zij geeft

trainingen en workshops ter bevordering van de financiële

zelfredzaamheid. Het begeleiden van cliënten naar werk is tevens een

van haar taken. Ook geeft ze als gastdocent workshops op diverse

onderwijsinstellingen.

Sahar haalt mensen gemakkelijk uit hun comfortzone en geeft ze het

gevoel van vertrouwen. Hierdoor krijgt ze snel openbaarheid van zaken.

Haar werkmethodiek is gericht op 4 pijlers: Bewustwording, Inspiratie,

Motivatie en Informatie. Daarnaast is zij een groot voorstander van het

combineren van ervaringsdeskundigen met professionals.

www.ambivertconsultancy.nl
(06) 48 12 10 36
info@ambivertconsultancy.nl

MONICA HELBIG

Monica Helbig is financieel expert en eigenaar van Cijfers & Centen.

Ze schrijft expertblogs voor RTV Noord en is auteur van het boek

“Experttips voor Financieel succesvol ondernemen. 

Ze coach 1 op 1, geeft groepstrainingen en heeft meerdere online

trainingen. Haar aanpak typeert zich door een combinatie van

praktische tips en trucs gecombineerd met mindset.

www.cijfersencenten.nl
(06) 389 00 729
info@cijfersencenten.nl

MARLOES TAMMINGA

Al honderden mensen hielp Marloes aan een cv dat eruit springt. Nog

steeds vindt ze het geweldig om mensen weer nieuwe  ideeën te geven

waar ze wat mee kunnen. Ze is op de hoogte van de nieuwste

technieken en motiveert mensen om eens iets  anders te proberen.

Zodat je gaat sprankelen en gaat opvallen bij de mensen die jou verder

helpen aan de baan die bij jou past. 

Sinds 2013 combineert ze haar baan als trainer bij de gemeente

Groningen met haar eigen bedrijf de SollicitatieMentor. Daardoor weet

ze als geen ander zich in beide werelden te verplaatsen.

www.sollicitatiementor.nl
( 06) 28 29 28 59
sollictatiementor@tammingas.nl


