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Omschrijving  

Begin 2020 is de financieringssystematiek binnen het Besluit Bijstandverlening zelfstandigen  

(Bbz 2004) gewijzigd. Dit om gemeenten te stimuleren tot een doelmatige inzet en besteding van 

middelen. Steeds meer gemeenten hebben hierop besloten om een deel van de levensvatbaarheids-

onderzoeken zelf uit te gaan voeren. Gripvol ontwikkelde hiervoor de Gripvol Adviestool. De tool is 

een hulpmiddel voor gemeente bij het uitvoeren van het levensvatbaarheidsonderzoek.  

 

Gripvol biedt voor gebruikers van de tool nu de training levensvatbaarheidsonderzoek. De training is 

gericht op gebruikers van de Gripvol Adviestool en gaat er van uit dat de deelnemer beschikt over 

basiskennis van de Bbz-regeling. 

 

 

Doelgroep 

Gebruikers van de Gripvol Adviestool 

 

Training levensvatbaarheidsonderzoek 

Na het volgen van deze training zijn de deelnemers in staat om: 

- De informatiebasis (o.a. jaarcijfers, IB-aangifte, ondernemingsplan) te beoordelen; 

- De financiele cijfers van een (eenvoudige) organisatie te lezen en te interpreteren. 

- Een onderbouwde prognose (taakstellend en exploitatieprognose) op te zetten. 

- De informatiebasis met behulp van de Gripvol Adviestool om te zetten in een gefundeerd 

oordeel over de levensvatbaarheid. 

 

Programma  

De training bestaat uit twee dagen. Op de eerste dag staan wij stil bij de infomatiebasis en invoer 

daarvan in de Gripvol Adviestool. Je leert een jaarrekening analyseren en relevante informatie uit de 

IB-aangifte en andere stukken te halen. We leren je hoe je de relevante informatie verwerkt tot een 

prognose en oordeel omtrent de levensvatbaarheid.   

 

Tussen de eerste en tweede dag werk je een Bbz-aanvraag uit in de tool. Je ontvangt van ons een 

casus. Deze casus werk je uit tot een levensvatbaarheidsonderzoek.   

 

Wij beginnen de tweede dag met de integrale behandeling van de casus. Daarnaast gaan wij tijdens 

deze tweede dag in op het uitwerken van een aanvraag schuldsanering en de meer complexe 

rechtvormen, waaronder de besloten vennootschap en de vennootschap met meerdere firmanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


