Per 1 januari 2020 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Bbz-regeling en bijbehorende
financieringssystematiek. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen voor uw afdeling. Uitdagingen op het
gebied van kredietbeoordeling en beheer, verantwoording en rekenschap. Den Haag daagt gemeenten
uit tot een meer doelmatige besteding van de middelen voor advieskosten, door af te stappen van de
declaratiesystematiek voor levensvatbaarheidsonderzoeken. Voor professionals die de beoordeling zelf
willen doen, heeft Gripvol een adviestool ontwikkeld!

De Gripvol Adviestool
De adviestool van Gripvol is een applicatie (SaaS) die u ondersteunt om zelfstandig en vlot
kredietbeslissingen te nemen, te onderbouwen en te reproduceren. Daarnaast helpt de tool u om de
ondernemer als deskundig en professioneel gesprekspartner te woord te staan. U stelt de juiste
vragen, schenkt aandacht aan branchespecifieke knelpunten en beschikt direct over actuele en
specifieke brancheinformatie.
Afhankelijk van uw risicohouding kunt u er ook voor kiezen om de applicatie volledig zelfstandig
kredietbeslissingen te laten nemen, waardoor u een grote toestroom op de Bbz-regeling kunt
opvangen. Uw grenzen en wensen zijn op maat in te voeren. Een handweging met hulp van de tool
blijft altijd mogelijk als u maatwerk voor het individu wenst.

De voordelen op een rijtje
De Gripvol Adviestool kent een bewezen historie en is de afgelopen jaren (door)ontwikkeld samen met
gemeenten tot een gebruiksvriendelijke applicatie. De adviestool wordt inmiddels gebruikt binnen
diverse organisaties. Als voordeel wordt ondermeer genoemd:
>

De inhuur van externe deskundigheid kan worden beperkt, omdat werkzaamheden in eigen beheer
worden uitgevoerd.

>

De adviestool zorgt voor een snellere besluitvorming in het belang van onze ondernemer.

>

De adviestool zorgt voor een uniforme, consistente en reproduceerbare besluitvorming.

>

Gripvol heeft samen met een landelijk trainingsburo een opleiding ontwikkeld; consulenten leren
zelfstandig een levensvatbaarheidsonderzoek uit te voeren met ondersteuning van de applicatie.

>

De applicatie biedt de gebruiker per pagina een helpfunctie die ondersteunt bij het gebruik van de
tool. Hierdoor worden (startende) medewerkers voorzien van actuele regeltechnische kennis.

Sandra heeft sinds 2004 een eigen lunchroom. Zij kon hiermee altijd in het
levensonderhoud voorzien. Door Corona zijn er achterstanden ontstaan.
Voor de herfinanciering doet zij een beroep op de Bbz-regeling. Zij verzoekt
om € 22.000. Zij vult het (elektronische) aanvraagformulier in en ontvangt na
het verzenden daarvan via haar e-mail een link naar de adviestool. Haar wordt
gevraagd een vragenlijst in te vullen en haar historische cijfers en/of
prognoses in te vullen.

De Adviestool ontvangt de input die Sandra invoerde. De tool beoordeelt de
cijfers van Sandra, maakt een prognose voor de toekomst en bepaalt de
betaalbaarheid van de gevraagde lening.

De tool genereert een rapport met daarin de cijfers van Sandra, de prognose,
een inschatting van de levensvatbaarheid en een instructie voor de consulent.
De instructie voor de consulent is afhankelijk van het risico en het
maatschappelijk gewin van de aanvraag. Dit afwegingskader is door iedere
organisatie op maat in te kleuren.

De consulent ontvangt een rapportage waaruit blijkt dat Sandra € 22.000
aanvraagt. De tool geeft aan dat er sprake is van een levensvatbaar bedrijf met
een gemiddeld risico. Conform de afgesproken werkwijze kan de consulent de
aanvraag honoreren.
Wil je meer handweging? De tool helpt je om het gesprek aan te gaan de
ondernemer door een vragenlijst op maat, cijfermatige signalen, actuele
branche-informatie, vaak voorkomende knelpunten en benchmarks. Op die
manier ben je vlot in staat om tot een individuele beoordeling te komen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de adviestool en de mogelijkheden voor uw organisatie, dan kunt u contact
opnemen met:
Rutger Zijlstra

rutger@gripvol.nl

06 - 20274317

Arjen Veurink

arjen@gripvol.nl

06 - 42154823

