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Doen waar jij goed in bent, op jouw manier, je eigen schema bepalen, vrijheid: dat is 

het bestaan van een Zzp-er. Maar die vrijheid betekent ook: onzekerheid, inkomsten 

die op en neer gaan, soms verdien je veel, soms zit het even tegen. Dan is het fijn als je 

tijdelijk kunt terugvallen op de Bbz. 

Voor Zzp-ers die een tijdje (te) lage inkomsten hebben, en wel afhankelijk zijn van 

dit inkomen, kan het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) een uitkomst 

zijn. Of je nou starter bent die wat meer tijd nodig heeft om op gang te komen, 

of een doorgewinterde Zzp-er die te maken krijgt met onverwachte financiële 

tegenvallers. Bbz is er speciaal voor ondernemers die tijdelijk niet meer in hun eigen 

levensonderhoud kunnen voorzien. Bbz helpt niet alleen financieel, maar biedt ook 

hulp om je onderneming weer gezond te maken, zodat je weer helemaal zelfstandig 

kunt zijn en blijven. 

In Amsterdam is tien procent van de bewoners Zzp-er. Relatief veel van hen wonen 

in stadsdeel West. Het stadsdeel is blij met deze groep ondernemende bewoners die 

bijdragen aan de bedrijvigheid, creativiteit en de economie van de buurt. Daarom wil 

stadsdeel West Zzp-ers die het (tijdelijk) moeilijk hebben ondersteunen. 

Het aanbod van gemeente Amsterdam bestaat onder meer uit: 

• Een renteloze lening

• Ter beschikking stellen van bedrijfskapitaal

• Begeleiding of coaching

Alle voorwaarden vind je op: 

www.amsterdam.nl/sterkerondernemen/financiele-steun

Ben je een Zzp-er in stadsdeel West en wil je weten wat de gemeente Amsterdam voor 

je kan betekenen? Voor meer informatie over de Bbz regeling kun je contact opnemen 

met de afdeling Ondersteuning Ondernemers, telefoonnummer 020-2526000.

Naast dit aanbod voor ondernemers zijn er ook regelingen beschikbaar voor alle 

Amsterdammers met een laag inkomen. Deze vind je op:

www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans

Voor meer informatie over Pak je kans kun je contact opnemen met het financiële 

spreekuur van de ABC-Alliantie, Bos en Lommerplein 156, telefoonnummer 020-

7231150.
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