Adviestraject

Hoe verloopt mijn
aanvraag voor
een krediet en
uitkering?

U heeft bij de gemeente of het regionaal bureau zelfstandigen een bedrijfskrediet
en uitkering aangevraagd op grond van een overheidsregeling.
De ondernemersadviseur van IMK heeft de opdracht gekregen om te onderzoe
ken of u in aanmerking komt voor het door u aangevraagde bedrijfskrediet en/of
uitkering. Daarbij kijkt de adviseur naar:
• de toekomstige levensvatbaarheid van uw bedrijf;
• of u voldoet aan de voorwaarden van de wettelijke regeling;
• of u voldoet aan de wettelijke vereisten om uw bedrijf te voeren.
Uiteindelijk beslist de gemeente of het regionaal bureau zelfstandigen over uw
aanvraag.

Verloop adviestraject
De ondernemersadviseur van IMK maakt met u een afspraak voor een bedrijfs
bezoek en/of gesprek. In het gesprek komt aan de orde:
• de financiële positie en kredietbehoefte;
• de (beoogde) bedrijfsvoering;
• d
 e bedrijfsontwikkelingen en de oorzaak van financiële problemen
of financiële beperkingen;
• de resultaatontwikkeling.
De ondernemersadviseur zal indien u starter bent vragen om het ondernemings
plan. Bent u gevestigde ondernemer dan moeten de jaarrekeningen van de
afgelopen 3 jaar beschikbaar zijn samen met een actueel overzicht van uw
financiële situatie. Indien nodig zal de ondernemersadviseur u nog vragen om
aanvullende informatie. Ontbrekende gegevens, dienen binnen twee weken te
worden aangeleverd.
Op basis van het gesprek, de geleverde informatie, branche- en markt
ontwikkelingen, stelt de ondernemersadviseur een adviesrapport op.
De conclusies uit dit rapport bespreekt de ondernemersadviseur met u telefonisch.
Daarna stuurt IMK het adviesrapport naar de gemeente of het regionaal bureau
zelfstandigen. Afhankelijk van de afspraken ontvangt u wel of geen kopie van
IMK. IMK streeft er naar om het adviestraject binnen vier weken af te ronden.
De gemeente of het regionaal bureau zelfstandigen neemt een besluit dat u
schriftelijk ontvangt.

klachten?
Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente of het regionaal
bureau zelfstandigen, dan kunt u bij hen in bezwaar gaan.
Heeft u een klacht over de wijze waarop u door IMK bent bejegend of
behandeld? Dan kunt u een brief sturen naar IMK t.a.v. Kwaliteitsmanager,
Postbus 119, 1270 AC Huizen.

Over IMK
IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers
op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start
tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte tijden.
De ondernemer met zijn talenten en passie staat centraal.
Met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen wordt
intensief samengewerkt.
Om ondernemers goed te kunnen ondersteunen, beschikt IMK in heel
Nederland over 150 ondernemersbegeleiders. Deze experts beschikken
over branche- en regiospecifieke deskundigheid op het gebied van
ondernemerschap en zijn goed op de hoogte van publieke en private
microfinanciering.
Meer dan 25.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes
begeleid door IMK.
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