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U heeft een bijstandsuitkering en heeft interesse
in het starten van een eigen bedrijf. U kunt dan
terecht bij Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)
van de gemeente Rotterdam. Het geeft niet als u
nog niet precies weet hoe u dit wilt aanpakken.
Daar kan RBZ juist bij helpen.
Meld u zich aan voor de voorlichting van RBZ
Heeft u interesse? RBZ geeft elke donderdag, van
13.30 -15.30 uur, voorlichting bij WerkLoont op
Werkplein Heiman Dullaertplein, Rotterdam. Bij deze
voorlichting krijgt u informatie over wat RBZ voor u
kan doen.
Hoe meld ik mij aan?
U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail
te sturen naar RBZstartersaanpak@Rotterdam.nl.
Vermeld hierbij uw naam, mobiele telefoonnummer
en e-mailadres. Vergeet u niet uw werkconsulent van
uw gemeente hiervan op de hoogte te stellen.
Wat kan RBZ voor u doen?
RBZ kan u misschien een starterstraject aanbieden
om u voor te bereiden op de start van uw bedrijf.
Dit traject heet de Voorbereidingsperiode. Tijdens
dit traject doet u marktonderzoek en schrijft u een
ondernemingsplan. U onderzoekt ook of het starten
van een bedrijf echt iets voor u is.
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Start uw bedrijf
vanuit de
bijstandsuitkering!
Regionaal Bureau Zelfstandigen
RBZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor
deelname. Zo ja, dan coacht en adviseert RBZ u
tijdens dit traject.
Heeft u al een ondernemersplan? Dan kan RBZ u
eventueel daarbij coachen en adviseren. Zo kunt u
goed voorbereid starten vanuit de bijstandsuitkering.
Verder kan RBZ ook financiële ondersteuning bieden
bij het opstarten van uw bedrijf.
RBZ kan dat doen in de vorm van:
-- een tijdelijke aanvullende Bbz-uitkering (Besluit
bijstandverlening zelfstandigen) voor uw
levensonderhoud;
-- advies over hoe u aan een startkapitaal kunt
komen, met bijv. een rentedragende lening;
-- advies over microfinanciering. Dit is een
lening voor starters en doorstarters die geen
financiering bij een bank kunnen krijgen.
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Bij de voorlichting van RBZ krijgt u meer informatie
over al deze vormen van ondersteuning die RBZ u
kan bieden. U kunt hier ook uw vragen stellen.

Mohammed Boulkhrif, zelfstandig ondernemer (fotografie: Gemeente Rotterdam)

Rotterdam werkt!

Ik woon niet in Rotterdam, kan ik wel naar RBZ?
Als u in de regio Rotterdam woont, dan kunt u in
principe bij RBZ terecht. RBZ werkt namelijk voor
de meeste gemeenten in de regio en het worden er
steeds meer. Er zijn enkele uitzonderingen. Kijk voor
een actuele lijst op www.rotterdam.nl/rbz of bel het
gemeentelijke informatienummer 14 010.
Wat doet RBZ nog meer?
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de
gemeente Rotterdam biedt ook financiële hulp,
advies en begeleiding aan gevestigde ondernemers
en binnenvaartschippers.
Voor meer informatie
U kunt voor meer informatie contact opnemen met
RBZ of met uw werkconsulent.
Contactgegevens:
Regionaal Bureau Zelfstandigen
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam
telefoon 14 010
e-mail: rbz.wi@Rotterdam.nl
Website: Rotterdam.nl/rbz
Hier vindt u ook de andere informatiebladen van RBZ.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie in dit informatieblad. © Werk en inkomen, gemeente Rotterdam 2015.

Rotterdam werkt!

