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Ambitie

Ynbusiness is het beste startpunt voor Friese ondernemers

• Groei in (internationaal) ondernemerschap

• Meer rendement
• Succesvoller innoveren 

Versterkt de schakels in jouw keten 



Ynbusiness

• Onafhankelijke sparringpartner

• Innoverend en multidisciplinair perspectief

• Uit het bedrijfsleven

Financiering

Internationalisering

Industrie Food & Retail

Recreatie & Toerisme SIHAgri

PGO



Facts
Cijfers van mei ‘17 t/m januari ‘21

7283 gesprekken gevoerd, waarvan 4944 met ondernemers.

Waardering ondernemers: 8,7



Programma

• Intro

• Update (Covid) subsidies en regelingen
• Landelijk 

• Regionaal

• Vragen

• In de praktijk

• Vragen

• Hulp nodig?

• Afsluiting



www.ynbusiness.nl



NOW
• Tegemoetkoming loonkosten voor 3 aaneengesloten maanden.

• Via: UWV.

• Opslag werkgeverslasten: 40%. Geen winstuitkering/bonus/inkoop eigen aandelen. 
Geen ontslagboete. Stimuleren bij/om-scholing: NL Leert door.

• LET OP: een ontvangen TVL wordt bij NOW meegenomen als omzet.

NOW 3.0
(1 okt – 31 dec)

NOW 4.0
(1 jan – 31 mrt)

NOW 5.0
(1 apr – 30 jun)

Aanvraagperiode 16 nov – 27 dec ‘20 15 feb – 14 mrt ’21 17 mei – 13 jun

Afrekening Na 1 september ‘21 Na 1 sept ’21 Na 1 sept ‘21

Duur (maanden) 3 3 3

Omzetdaling Minimaal 20% Minimaal 20% Minimaal 20%

Vergoedingspercentage 80% 85% 85%

Referentie loonsom Juni 2020 (april ‘20) Juni ‘20 Juni ’20

Referentie omzet Omzet 2019 / 4 Omzet 2019 / 4 Omzet 2019 / 4

Vermindering loonsom - 10% - 10% -10%

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx


TVL
• Tegemoetkoming vaste lasten

• Via: RVO

• Vaste lasten zijn minimaal € 1.500,- voor 3 maanden (wordt vastgesteld dmv
berekening). LET OP: een ontvangen TVL wordt bij NOW meegenomen als omzet.

TVL 2.0 (1 okt - 31 dec) TVL 3.0 (1 jan - 31 mrt) TVL 4.0 (1 apr - 30 jun)

Aanvraagperiode 25 nov t/m 29 jan 15 feb ’21 – 30 apr ‘21 Begin mei 2021

Omzetverlies tov ‘19 Minimaal 30% Minimaal 30% Minimaal 30%

Subsidiepercentage 50 tot 70% 85% 85%

Referentieperiode Zelfde periode 2019 Q1 2019 ?? Q2 2019 ??

Max. subsidiebedrag € 90.000,- Tot 250 mw: € 330.000
Vanaf 250 mw: € 400.000

Tot 250 mw: € 330.000
Vanaf 250 mw: € 400.000

Voor wie Alleen mkb, bijna alle SBI-codes Alle bedrijven, bijna alle SBI-codes Alle bedrijven, bijna alle SBI-
codes

Opslagen HVA: 5,6% voor horeca VGD: 
5,6% voor detailhandel
(max € 20.160)

VGD: 21% voor detailhandel
(max € 200.000)
AR: 3,4% voor reisbranche
Land/tuinbouw: 21%

Nog niet bekend

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl


Coming soon

Nieuwe regeling voor starters

• Gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020.

• Aan te vragen: pas in april of mei.

• Voorlopige details:
• Regeling wordt gebaseerd op de TVL (via RVO);

• Voor starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020;

• Regeling van toepassing op Q1 en Q2 2021;

• Referentieperiode: Q3 2020.

Tegemoetkoming evenementenbranche

• Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE)

• Aanvraagperiode Q4 2020: 18 februari t/m 18 maart. Q1 2021 waarschijnlijk vanaf 
deze maand aan te vragen.

• De VLE Q4 is 33,3% van de ontvangen TVL juni t/m september 2020.

• Let op: Servicebericht RVO + geen recht op reguliere TVL Q4



TOZO
• Tegemoetkoming zelfstandig ondernemers 

(inkomensondersteuning en bedrijfslening)

• Via: woongemeente / Bureau Zelfstandigen Fryslân

TOZO 3.0 (okt - mrt) TOZO 4.0 (apr - jun)

Aanvraagperiode 1 okt ‘20 t/m 31 mrt ‘21 1 apr t/m 30 jun ‘21

Levensonderhoud 
(tot sociaal min.)

Met partner-inkomenstoets, zelf aangeven 
hoeveel maanden

Max 1.100 euro per maand voor alleenstaande
Max 1.500 euro per maand voor gezin

Met partner-inkomenstoets

Max 1.100 euro per maand voor alleenstaande
Max 1.500 euro per maand voor gezin

Bedrijfskrediet Maximaal €10.157 (TOZO 1, 2 en 3 samen)
- Rente 2%
- Aflossen per 1/7/’21
- Termijn: 3,5 jaar 

Maximaal €10.157 (TOZO 1, 2 en 3 samen)



Overbruggingsfinanciering

• Tozo krediet
• Max 10.000 euro / 2% rente / looptijd 3,5 jaar

• Klein Krediet Corona banken 
• Max 50.000 euro / max 4% rente / looptijd 5 jaar

• Corona-overbruggingskrediet Qredits
• Max 25.000 euro / max 5,75% rente / looptijd 4 jaar

• Starters: max 35.000 euro / 1,75% rente  / looptijd 4-6 jaar

• BMKB-C banken
• Max 1.500.000 euro / rente maatwerk / looptijd max 4 jaar

• Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups / innovatief MKB
• Max 2.000.000 euro / 3 tot 5% rente / looptijd max 3 jaar

• Maatwerk!
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Regionale (Covid)regelingen



Voucher MKB Fryslân 2021
• Voor Friese MKB-ers die willen innoveren, ontwikkelen en/of de 

strategische HR stimuleren 

• 50% subsidie, (van € 500,- tot € 2.500,-) van externe (advies)kosten. Max 
€ 5.000,- subsidie op bij- en omscholing.

• Bedrijfsontwikkeling (financieringsplan, procesoptimalisatieplan, overnameplan, 
advies over circulair ondernemen of bedrijfsplan). 

• Innovatie-advies (haalbaarheid).
• Laten opstellen van strategisch HR beleidsplan en/of implementatie.
• Omscholen en bijscholen van personeel (en ondernemer). 

• Maximaal twee keer aanvragen voor verschillende activiteiten per 
ondernemings(groep). Vanaf 2021 weer mogelijk om max twee keer aan te 
vragen!

• Verplichtingen nog niet aangegaan (offertefase)! Aanvragen tot en met 31 
december 2021. 

• Meer informatie: https://www.snn.nl/ondernemers/voucherregeling-mkb-
fryslan-2021-2023

https://www.snn.nl/ondernemers/voucherregeling-mkb-fryslan-2021-2023


VIA 2020 Organisatie-innovatie

• Voor (Friese) MKB’ers die hun organisatie- en/of verdienmodel 
willen vernieuwen en/of strategisch willen samenwerken.

• Subsidiabel: kosten advies, begeleiding en/of coaching.

• Subsidie 50% met een max van € 12.500,-. 

• Subsidiabele kosten (min. € 10.000,-)
• Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;

• Aanvragen tot en met 31 december 2021.

• Meer informatie: https://www.snn.nl/ondernemers/innoveren-via-
organisatie-innovatie-2020

https://www.snn.nl/ondernemers/innoveren-via-organisatie-innovatie-2020


Lok op 1
Covid-19-maatregelen VTE-sector

• Subsidie voor ondernemers in de vrijetijdseconomie VTE voor 
materiaalkosten of inhuur van derden voor noodzakelijke 
aanpassingen ivm corona.

• Aan te vragen: t/m 2 april 2021.

• Via: SNN https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-covid-
19-maatregelen-vte-sector-fryslan.

• Voorwaarden:
• Subsidie omvat 50% van de gemaakte kosten, met een minimum bedrag 

van € 1.000,- en maximaal € 1.500,-.

• Voor kosten gemaakt na 6 mei 2020.

• Maximaal 3 aanvragen per onderneming.

• Onderneming is ingeschreven onder vastgestelde SBI-codes.

https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-covid-19-maatregelen-vte-sector-fryslan


OndernemersImpuls Fryslân

• Leningen voor Friese micro- en kleinbedrijven, die door corona een 
financieringsvraagstuk hebben.

• Aan te vragen: tot en met december 2021 afhankelijk van budget.

• Meer informatie: www.ondernemersimpuls.frl

• Voorwaarden:
• Leningen tussen € 50.000 en € 250.000. 

• Ondernemingen tot 50 medewerkers, omzet tot € 10mln. 

• Voor coronacrisis een financieel gezonde onderneming en verwachting dat dit in de toekomst ook 
weer zo gaat zijn.

• Indien BV: hoofdelijke aansprakelijkheid aandeelhouders.

• Looptijd: 4 jaar. Rente: 6,5%. Eerste jaar aflossingsvrij. Boetevrij aflossen toegestaan.

http://www.ondernemersimpuls.frl/


v

v

Vragen?



Che Chil
hoe de crisis het businessmodel veranderde



Ando Arakelov

• Ontwikkeling ambachtelijke en biologische kaassnack

• Productielocatie in Leeuwarden ontwikkeld met steun van de NOM 
en gemeente Leeuwarden.

• “Eten om mee te spelen”. Zeer geschikt voor horeca.

• Product, variaties, productielijn, oven en testen klaar in februari 
2020.

• Groot netwerk in de hospitality en horeca opgebouwd vanaf 2018.

• Maart 2020: Klaar voor productie en levering.

Dan volgt 15 maart de eerste lockdown.



Schakelen 
• Maart 2020 opnieuw contact Ynbusiness.  

• Sparren over de (on)mogelijkheden.

• Retail lijkt goede optie, maar wat betekent dat?

• Producteisen, declaratie, eigen UAC-codering, verpakking, 
variaties, tht-codering, leveringsbetrouwbaarheid, schaalgrootte, 
logistiek, verpakkingsinhoud, presentatiemogelijkheden, omdozen, 
aantal dozen per pallet, kostprijs, betalingstermijn, inkoopprijs, 
leveringsvoorwaarden consumentenprijs, etc.

• Grote vraag vooral: Hoe kom je binnen bij een grote retailer?

• Gekozen voor “achterdeurtactiek”.



Achterdeurtactiek 
• Benaderen van lokale leveranciers en innovatieve retail

ondernemers die al leveren aan supermarkten of 
supermarkteigenaar zijn.

• Uit netwerk Ynbusiness 2 leveranciers (waaronder AND 
Cheesetrade Leeuwarden) en 24 supermarktondernemers.

• Product lokaal leveren (rechtstreeks of via lokale leveranciers).

• Trok al snel aandacht van hoofdkantoor JUMBO.

• Inmiddels in offertestadium levering van 300.000 tot 600.000 
consumenteneenheden per jaar aan distributiecentra Jumbo.



Vervolgkansen
• Opname (en succes!) bij Jumbo betekent zo goed als zeker 

opname in assortiment andere retailers (AH, PLUS, COOP, etc.).

• Uitrol mogelijk (andere varianten) naar speciaalzaken (denk aan 
Zuivelhoeve, kaasspeciaalzaken, verscentra)

• Uiteindelijk mogelijke uitrol naar waar het ooit voor bedacht is: de 
horeca.



Diversiteit impact retail
• Retail is detailhandel plus zakelijke dienstverlening

• Veel gesprekken met ondernemers.

• Eerst inventarisatie generieke maatregelen (TOZO, NOW, TVL).

• Aanvullend gemeentelijke en provinciale regelingen.

• Stofkam door kostenstructuur (leasecontracten, afval, huur pand,  
goodwilladvertenties, verzekeringen, etc).

• Ander verdienvermogen; afhaal en bezorgen, webshop, (tijdelijke) 
functie buiten eigen bedrijf.

• Soms aanvullende (overbruggings)financiering nodig.

• Nadenken over de lange termijn/toekomst…



Retail structureel veranderd
• Digitalisering en online verkoop substantieel en blijvend 

toegenomen.

• Heroverweging portfolio retailers.

• Veranderd koopgedrag consumenten.

• Van funshoppen naar runshoppen.

• Thuiswerken.

• Wens tot schone en ruime winkelomgeving.

• Meer aandacht voor duurzaamheid en kwalitatieve producten.
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Vragen?



Hulp nodig?
• Advies, coaching en begeleiding via o.a.:

• www.businessboostfriesland.nl

• www.ondernemersklankbord.nl

• www.bzf.nu

• MKB Noodlijn 088 999 0000

• e.v.a.!

http://www.businessboostfriesland.nl/
http://www.ondernemersklankbord.nl/
http://www.bzf.nu/


Wat kunnen wij betekenen?
• Kosteloos gesprek

• Onafhankelijk sparren over uw situatie

• Advies, tips en trucs

• Schakelen in netwerk voor vervolgstap

• Maatwerk!!!



Dank voor uw aandacht!

058 – 7600500  / www.ynbusiness.nl



Kickstartvoucher RVO

• Online voucher voor inhuur externe adviseur om gevolgen voor onderneming in het 
buitenland te beperken. Bijvoorbeeld voor:

• Verbeteren van internationale productie- of logistieke processen

• Onderzoeken nieuwe verdienmodellen

• Opstellen nieuw internationaal sales- en marketingplan

• Aan te vragen: tot einde budget (€1.600.000, voor SIB/Brexit/Kickstart).

• Via: RVO.

• Voorwaarden:
• Mkb-onderneming, actief in het buitenland en de buitenlandse activiteiten zijn geraakt door 

coronacrisis;

• Maximaal 1 voucher per onderneming;

• Voucher: 80% van de kosten, maximaal € 2500;

• Externe deskundige: eigen keuze, moet wel aan aantal voorwaarden voldoen: hbo-niveau, werkt 
bij adviesonderneming met internationaal netwerk, recente kennis en ervaring.



Overig en nog in ontwikkeling

Belasting

• Uitstel of verlening van uitstel aanvragen, geldig tot 1 juli 2021.

• Vanaf 1 oktober 2021: terugbetalen binnen 36 maanden.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

• Voor iedereen die door de corona-crisis een terugval heeft in inkomsten.

• Tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten (bvb woonkosten).

• Uitvoering: door gemeentes.

• Verwacht: medio maart 2021. Geldend voor 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021.

• Verruiming Borgstelling MKB-krediet en Garantie Ondernemersfinanciering: verlengd 
tot 1 oktober


