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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 15 maart  ‘21

7864 gesprekken gevoerd, waarvan 5276 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 4.0
(1 jan – 31 mrt)

NOW 5.0
(1 apr – 30 jun)

Aanvraagperiode 15 feb – 14 mrt ’21 17 mei – 13 jun

Afrekening Na 1 sept ’21 Na 1 sept ‘21

Duur (maanden) 3 3

Omzetdaling Minimaal 20% Minimaal 20%

Vergoedingspercentage 85% 85%

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

Referentie omzet Omzet 2019 / 4 Omzet 2019 / 4

Vermindering loonsom - 10% -10%



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.

• Hoofdactiviteit: Voor TVL Q4 2020, Q1 2021 en Q2 2021 geldt: als u kunt bewijzen 
dat u een andere hoofdactiviteit had dan op 15 maart geregistreerd stond, kunt u 
bezwaar aantekenen tegen de ontvangen TVL.

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 – 18 mei ‘21 Half mei 2021

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

Subsidiepercentage 50 tot 70% 85% 100%

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

Max. subsidiebedrag € 90.000,- Tot 250 mw: € 550.000
Vanaf 250 mw: € 600.000

Tot 250 mw: € 550.000
Vanaf 250 mw: € 600.000

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



Coming soon
Nieuwe regeling voor starters

• Gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020.

• Aan te vragen: vanaf 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.



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)



TONK
• Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

• Aan te vragen bij: woongemeente.

• Aan te vragen vanaf: Begin maart. Verschilt per gemeente. Kan met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2021 worden aangevraagd.

• Enkele algemene voorwaarden zijn:
• 18 jaar of ouder;
• Aanzienlijk inkomensverlies door coronacrisis;
• Woonkosten kunnen niet meer uit inkomen of vermogen betaald worden;
• Een andere financiële uitkering of regeling biedt ook niet voldoende ruimte.

• Gemeentes kunnen daarnaast zelf voorwaarden stellen, zoals:
• Hoogte van de vergoeding;
• Doelgroep;
• Maximaal eigen beschikbaar vermogen.



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



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



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.



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.
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Vragen?



In de praktijk



Voorbeeld restaurant Leeuwarden

• YB benaderd voor uitleg VTE-regeling Lok op 1.

• Aanvraag beoordeeld voor aanpassen restaurant.

• Plannen voor bezorgen gezonde maaltijden

• Ondersteuning bij aanvraag subsidie Toekomstgericht 
investeren.

• Wijziging VTE-regeling van 1 naar 3 keer.

• Nog twee keer aangevraagd voor verschillende projecten.

• Totaal 18.500 euro subsidie om tijdens en na corona verder te 
kunnen (met succes!).



Voorbeeld Voucher MKB Fryslân

• Trainingsbureau wilde MKB Voucher aanvragen om 
training betaalbaar te maken voor gezamenlijke 
opdrachtgevers binnenstad Leeuwarden

• Beoordeling inhoud offerte t.a.v. voorwaarden.

• Opdrachtgever moet MKB Voucher aanvragen.

• In overleg inhoud en uitgangspunten training aangepast 
om te voldoen aan voorwaarden MKB Voucher. 

• Voucherbedrag toegekend. 



Winkel in kinderkleding

• YB door gemeente benaderd voor regelingen
• Ondernemer 68 jaar (AOW). Partner WAO
• Concurrentie toegenomen
• Pre-corona reeds verlieslijdend
• Vaste lasten 1350 euro per maand.
• Geen TOZO
• Geen NOW
• Geen TVL in verband met te lage omzetreferentie
• Wel TONK



Winkel in kinderkleding

• Geen kredietmogelijkheid

• Bouwt razendsnel achterstanden op.

• Ondernemer wil van geen stoppen 
weten.

• Via gebiedsteam “doorgedrongen”

• Gekoppeld aan Ondernemersklankbord 
om te zorgen voor “zachte landing”
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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.!



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


