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Deze werkinstructie beschrijft de te volgen stappen in het generieke behandelproces van een melding 

(hierna aangeduid als ‘zaak’) in SOLO. De werkinstructie gaat ervan uit dat de zaak reeds in 

behandeling is genomen door de desbetreffende behandelaar. 
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1. FASE VOLLEDIGHEID 

 

De fase “Volledigheid” is de eerste fase van het behandelproces waarin de melding wordt getoetst op 

volledigheid en eventueel aanvullende informatie wordt opgevraagd. 

 

Stappen 
 

1. Kenmerkgroep Urgentiebepaling 

a. Bepaal - indien van toepassing - de urgentie van de melding en geef optioneel een 

toelichting. 

 

2. Kenmerkgroep Melding 

a. Geef aan of er eerst aanvullende informatie nodig is om de melding verder te kunnen 

behandelen. 

 

→ Ja:  

1) Selecteer de ontbrekende privé en zakelijke bewijsstukken. 

2) Optioneel: typ andere ontbrekende bewijsstukken of geef een toelichting op de 

gevraagde bewijsstukken. 

3) Selecteer de uiterste opleverdatum. 

4) Kies voor FASE AFRONDEN. Hierdoor wordt automatisch de e-mail ‘Verzoek om 

informatie’ verstuurd naar de aanmelder. 

 

→ Ja, maar de melding wordt - onder voorbehoud van aanlevering ontbrekende 

bewijsstukken - in behandeling genomen: kies voor FASE AFRONDEN. 

 

→ Nee: kies voor FASE AFRONDEN. 

 

  



  

 

2. FASE TOETSEN  

 

De fase Toetsen is de tweede fase van het behandelproces waarin de melding wordt getoetst aan de 

indieningsvereisten. 

 

 
 

De te volgen stappen in deze fase zijn afhankelijk van of de melding wel of niet in behandeling is 

genomen als resultaat van de fase Controle volledigheid.  

 

Stappen indien de melding NIET in behandeling is genomen 

 

1. Behandel de melding als vroegtijdig afgehandeld: 

a. Beantwoord alle vragen met ‘Nee,….’ 

b. Plaats de zaak in de volgende fase met de knop ‘FASE AFRONDEN’. 

 

Stappen indien de melding WEL in behandeling is genomen 

 

1. Kenmerkgroep Verzoek om informatie | Ontvangst 

(Alleen aanwezig indien in de voorgaand fase aanvullende gegevens zijn opgevraagd.) 

a. Geef aan of de aanvullende bewijsstukken van de aanmelder zijn ontvangen. 

 

2. Kenmerkgroep Controle Basis Registratie Personen (BRP) 

a. Geef aan of de gegevens van de aanmelder en - indien van toepassing - de partner 

gecontroleerd zijn met de gegevens in de Basis Registratie Personen (BRP). 

b. Optioneel: upload uittreksel(s) uit de Basis Registratie Personen (BRP). 

 

3. Kenmerkgroep Controlevragen 

a. Geef aan of gecontroleerd wordt dat de informatie van de melding overeenkomt met 

de gegevens uit de BRP. 

 

→ Ja: beantwoord de controlevragen en ga door met de volgende stap. 

→ Nee: sla de controlevragen bewust over en ga door met de volgende stap. 

 

4. Kenmerkgroep Inhoudelijke vragen 

a. Geef aan of de meest fundamentele, inhoudelijke zaken van de melding vastgelegd 

worden. 

 

→ Ja: beantwoord de inhoudelijke vragen en ga door met de volgende stap. 

→ Nee: sla de inhoudelijke vragen bewust over en ga door met de volgende stap. 

 

5. Kenmerkgroep Oriënterend gesprek  

a. Geef aan of u de aanmelder wilt uitnodigen voor een oriënterend gesprek. 

 

→ Nee: Ga verder met de kenmerkgroep Toetsen. 

 

→ Ja: Oriënterend gesprek | Afspraak 

1) Selecteer een datum. 

2) Selecteer een tijdstip. 

  



  

 

3) Geef aan of er aanvullend informatie nodig is voorafgaand of tijdens het gesprek. 

 

→ Nee: kies voor FASE AFRONDEN. Hierdoor wordt automatisch de e-mail 

‘Oriënterend gesprek’ verstuurd naar de aanmelder. 

 

→ Ja: Oriënterend gesprek | Verzoek om informatie 

 

 1) Selecteer de ontbrekende privé en zakelijke bewijsstukken. 

 2) Optioneel: typ andere ontbrekende bewijsstukken of geef een toelichting op de 

gevraagde bewijsstukken. 

 3) Kies voor FASE AFRONDEN. Hierdoor wordt automatisch de e-mail ‘Oriënterend 

gesprek’ verstuurd naar de aanmelder. 

 

6. Kenmerkgroep Toetsen  

a. Geef aan of er aanvullend informatie nodig. 

 

→ Nee: kies voor FASE AFRONDEN. 

 

→ Ja: Toetsen | Verzoek om informatie 

 

1) Selecteer de ontbrekende privé en zakelijke bewijsstukken. 

2) Optioneel: typ andere ontbrekende bewijsstukken of geef een toelichting op de 

gevraagde bewijsstukken. 

3) Selecteer de uiterste opleverdatum. 

4) Kies voor FASE AFRONDEN. Hierdoor wordt automatisch de e-mail ‘Oriënterend 

gesprek’ verstuurd naar de aanmelder. 

 

 

  



  

 

3. FASE AANVRAAG  

 

De fase Aanvraag is de derde fase van het behandelproces waarin de melding omgezet wordt in een 

officiële aanvraag. 

 

  
 

De te volgen stappen in deze fase zijn afhankelijk van of de melding wel of niet in behandeling is 

genomen als resultaat van de fase Toetsen.  

 

Stappen indien de melding NIET in behandeling is genomen 

 

1. Behandel de melding als vroegtijdig afgehandeld: 

a. Beantwoord alle vragen met ‘Nee’. 

b. Plaats de zaak in de volgende fase met de knop ‘FASE AFRONDEN’. 

 

Stappen indien de melding WEL in behandeling is genomen 

 

1. Kenmerkgroep Status melding  

a. Geef aan of u de melding wilt omzetten in een officiële aanvraag. 

 

→ Nee: ga verder met de Kenmerkgroep Intakegesprek. 

 

→ Ja: ga verder met de Kenmerkgroep Aanvraag 

b. Geef aan of u een cliëntnummer en/of werkprocesnummer wit vastleggen. 

 

2. Kenmerkgroep Aanvraag 

a. Selecteer de juiste ondernemersregeling. 

b. Selecteer de gewenste ingangsdatum. 

c. Selecteer de vorm(en) van bijstand 

d. Geef aan of de aanvraag door alleen de aanmelder of door de aanmelder en de 

partner wordt gedaan. 

 

→ Alleen de aanmelder:  

1) Geef een toelichting van de gemeente op de aanvraag. 

2) Geef aan of u het aanvraagformulier digitaal beschikbaar wilt stellen op de 

Persoonlijke Internet Pagina (PIP) van de aanmelder. 

3) Ga verder met de Kenmerkgroep Intakegesprek. 

 

→ De aanmelder en de partner:  

1) Geef aan of de opgegeven partner uit het inlichtingenformulier (fase Registeren) 

ook de partner is waarmee de aanvraag wordt ingediend. 

 

→ Nee: 

 

1) Geef een toelichting van de gemeente op de aanvraag. 

2) Geef aan of u het aanvraagformulier digitaal beschikbaar wilt stellen op de 

Persoonlijke Internet Pagina (PIP) van de aanmelder. 

3) Selecteer de uiterste opleverdatum van het ondertekende 

aanvraagformulier. 



  

 

4) Ga verder met de Kenmerkgroep Aanvraag | Partner. 

5) Vul alle velden van de partner in zoals die op het aanvraagformulier moeten 

verschijnen. 

6) Ga verder met de Kenmerkgroep Intakegesprek. 

 

→ Ja:  

 

1) Geef een toelichting van de gemeente op de aanvraag. 

2) Geef aan of u het aanvraagformulier digitaal beschikbaar wilt stellen op de 

Persoonlijke Internet Pagina (PIP) van de aanmelder. 

3) Selecteer de uiterste opleverdatum van het ondertekende 

aanvraagformulier. 

4) Ga verder met de Kenmerkgroep Intakegesprek. 

 

3. Kenmerkgroep Intakegesprek  

a. Geef aan of u de aanmelder wilt uitnodigen voor een intakegesprek. 

 

→ Nee: Kies voor FASE AFRONDEN. Hierdoor wordt – indien van toepassing – ook 

automatisch het Aanvraagformulier gegenereerd en opgeslagen bij Documenten. 

 

→ Ja: ga verder met de Kenmerkgroep Intakegesprek | Gegevens  

 

1) Selecteer een datum. 

2) Selecteer een tijdstip. 

3) Geef aan of er aanvullend informatie nodig is voorafgaand of tijdens het gesprek. 

 

→ Ja: ga verder met de Kenmerkgroep Intake | Verzoek om informatie 

 

1) Selecteer de ontbrekende privé en zakelijke bewijsstukken. 

2) Optioneel: typ andere ontbrekende bewijsstukken of geef een toelichting op de 

gevraagde bewijsstukken. 

3) Kies voor FASE AFRONDEN. Hierdoor wordt – indien van toepassing – ook 

automatisch het Aanvraagformulier gegenereerd en opgeslagen bij Documenten. Ook 

worden de e-mails Intakegesprek en/of Ondertekenen aanvraagformulier automatisch 

verstuurd. 

 

  



  

 

4. FASE ONDERZOEK  

 

De fase “Onderzoek” is de vierde fase van het behandelproces waarin de aanvraag al dan niet kan 

worden doorgezet naar een extern adviesbureau. 

 

  
 

De te volgen stappen in deze fase zijn afhankelijk van of de melding wel of niet in behandeling is 

genomen als resultaat van de fase Toetsen.  

 

Stappen indien de melding NIET in behandeling is genomen 

 

1. Behandel de melding als vroegtijdig afgehandeld: 

a. Geef aan dat er geen bedrijfseconomisch onderzoek naar de levensvatbaarheid nodig 

is. Typ optioneel een toelichting. 

b. Plaats de zaak in de volgende fase met de knop ‘FASE AFRONDEN’. 

 

Stappen indien de melding WEL in behandeling is genomen 

 

1. Kenmerkgroep Aanvraagformulier  

a. Optioneel: upload het digitale (gescande) getekende aanvraagformulier. 

 

2. Kenmerkgroep Opdracht tot onderzoek 

a. Geef aan of er een bedrijfseconomisch onderzoek naar de levensvatbaarheid nodig 

is.  

 

→ Nee: Plaats de zaak in de volgende fase met de knop ‘FASE AFRONDEN’. 

 

→ Ja:  

1) Geef aan of er in dit stadium nog aanvullende bewijsstukken aangeleverd moeten 

worden door de aanvrager. 

 

  → Ja:  

  1) Selecteer de ontbrekende privé en zakelijke bewijsstukken. 

  2) Optioneel: typ andere ontbrekende bewijsstukken of geef een toelichting op de      

 gevraagde bewijsstukken. 

 

  → Nee: Ga verder naar de volgende vraag. 

 

b. Geef aan of de opdracht aan een extern adviesbureau wordt gegeven. 

 

→ Nee:  

1) Optioneel: typ een toelichting op de aanvraag. 

2) Plaats de zaak in de volgende fase met de knop ‘FASE AFRONDEN’. 

 

→ Ja:  

1) Selecteer ‘IMK - Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf’ of ‘Overig’. Vul indien u 

‘Overig’ heeft geselecteerd alle velden in van het extern adviesbureau. 

2) Optioneel: typ een toelichting op de aanvraag voor het extern adviesbureau. 

3) Plaats de zaak in de volgende fase met de knop ‘FASE AFRONDEN’. 

 



  

 

N.B. Na de faseovergang wordt automatisch de opdrachtbevestiging per e-mail verstuurd. Als 

behandelaar ontvangt u een kopie per e-mail met hierin de opdrachtbevestiging. De aanvrager 

ontvangt - indien van toerpassing - automatisch een verzoek om nalevering van aanvullende 

bewijsstukken die in deze fase door de behandelaar zijn geselecteerd. De instructie om de 

bewijsstukken te versturen naar het externe adviesbureau ontvangt de behandelaar per e-mail. 

Bij de keuze IMK – Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf zal de kenmerkgroep ‘Veilige 

bestandsaanlevering’ verschijnen met hierin de instructie en de link. 

 

  



  

 

5. FASE ADVIES  

 

De fase “Advies” is de vijfde fase van het behandelproces waarin de bevindingen van onderzoek 

worden vastgelegd. 

 

 
 

Stappen 

 

1. Kenmerkgroep Bedrijfseconomisch onderzoek 

(Alleen aanwezig indien bedrijfseconomisch onderzoek is aangevraagd) 

a. Geef aan of u het bedrijfseconomisch onderzoeksrapport wilt publiceren op de 

Persoonlijke Internetpagina (PIP)? 

b. Upload het bedrijfseconomisch onderzoeksrapport. 

c. Geef aan wat het documentkenmerk van het bedrijfseconomisch onderzoeksrapport 

is. 

d. Selecteer de juiste ondernemersregeling. 

e. Selecteer de vorm(en) van bijstand. 

f. Geef aan welke onderdelen van het bedrijfseconomisch onderzoek u wilt vastleggen. 

 

2. Kenmerkgroep Oordeel behandelaar 

(Alleen aanwezig indien bedrijfseconomisch onderzoek is aangevraagd) 

a. Geef aan of je de conclusies van het bedrijfseconomisch onderzoeksrapport volgt 

 

→ Nee: Geef aan om welke redenen je de conclusies van het bedrijfseconomisch 

onderzoeksrapport niet volgt.  

 

3. Kenmerkgroep Reactie Aanvrager 

a. Geef aan of het adviesrapport al in het bezit is van de aanvrager. 

 

→ Ja: Geef aan of de aanvrager schriftelijk heeft kunnen reageren op het externe 

adviesrapport en zo ja, beantwoord de vervolgvragen. 

 

4. Kenmerkgroep Hersteltermijn 

a. Geef aan of er gedurende het onderzoeks- en/of adviestraject een hersteltermijn 

opgelegd. 

 

→ Ja: Geef aan waarom en wanneer er een hersteltermijn is opgelegd. 

 

  



  

 

5. Kenmerkgroep Interne rapportage 

a. Geef aan welke bevindingen je als behandelaar wilt vastleggen voor de interne 

rapportage. 

 

6. Kenmerkgroep Heronderzoek 

a. Geef aan of het noodzakelijk om te zijner tijd een heronderzoek te laten plaatsvinden. 

 

→ Ja: Geef aan wanneer er een heronderzoek moet plaats vinden.  

 

b. Kies voor FASE AFRONDEN. 

 

  



  

 

6. FASE VASTSTELLEN  

 

De fase “Vaststellen” is de zesde fase van het behandelproces waarin de (concept)beschikking wordt 

samengesteld. 

 

 
 

Stappen 

 

1. Kenmerkgroep Besluit  

 

Geef aan of u via SOLO een beschikking wilt opstellen. 

 

→ Nee: Kies voor FASE AFRONDEN. 

 

→ Ja: Beantwoord de vervolgvragen: 

a. Selecteer de juiste ondernemersregeling. 

b. Selecteer de vorm(en) van bijstand. 

c. Selecteer het gewenste resultaat van de aanvraag 

 

2. Kenmerkgroep Bedrijfskapitaal 

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vragen over het af- of toewijzen van bedrijfskapitaal. 

 

3. Kenmerkgroep Periodieke uitkering 

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vragen over het af- of toewijzen van de periodieke uitkering. 

 

4. Kenmerkgroep Hoogte Algemene Bijstand  

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vragen over de hoogte van de algemene bijstand. 

 

5. Kenmerkgroep Inkomenskorting  

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vragen over de inkomenskorting. 

 

6. Kenmerkgroep Besluit Bijzondere Bijstand 

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vragen over de bijzondere bijstand. 

 

7. Kenmerkgroep Vormen van Bijstand 

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vragen over de vormen van bijstand. 

 



  

 

8. Kenmerkgroep Vermogen  

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vragen over het vermogen. 

 

9. Kenmerkgroep Opschortende voorwaarden  

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vragen over de opschortende voorwaarden. 

 

10. Kenmerkgroep Inkomenskorting  

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vragen over de inkomenskorting. 

 

11. Kenmerkgroep Bestemming  

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vraag over de bestemming van het bedrijfskapitaal. 

 

12. Kenmerkgroep Betalingsverplichtingen  

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vragen over de betalingsverplichtingen. 

 

13. Kenmerkgroep Overige verplichtingen  

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vragen over de overige verplichtingen. 

 

14. Kenmerkgroep Arbeidsverplichtingen  

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vragen over de arbeidsverplichtingen. 

 

15. Kenmerkgroep Uitbetaling 

(Afhankelijk van de gekozen ondernemersregeling, vorm(en) van bijstand en het resultaat van 

de aanvraag) 

a. Beantwoord de vragen over de uitbetaling. 

 

  



  

 

16. Kies voor FASE AFRONDEN. Hierdoor wordt automatisch de interne Rapportage en de 

(conceptversie van de) Beschikking gegenereerd en opgeslagen bij Documenten. 

 

NB Zowel de interne rapportage als de (conceptversie van de) beschikking worden 

gegenereerd als pdf-bestand. Indien gewenst kan de beschikking eveneens als word-

document genereerd worden. In deze word-versie kan eventueel gewenst en/of noodzakelijk 

maatwerk in de beschikking doorgevoerd worden. 

 

Om een word-document te genereren, volg de volgende stappen: 

a. Klik rechtsonder op de groene plus-button. 

b. Kies voor de optie sjabloon gebruiken. 

c. Kies in het dialoogvenster “Sjabloon gebruiken” bij: 

i. Sjabloon voor “Beschikking (CONCEPT BbzIOAZ) 

ii. Opslagformaat voor docx (Open Office XMS Document) 

iii. Zaakdocument voor “Beschikking (Concept) 

  



  

 

7. FASE ACCORDERING  

 

De fase “Accordering” is de zevende fase van het behandelproces waarin de definitieve versie van de 

beschikking alsmede de accordering van het besluit wordt vastgelegd. 

 

 
 

Stappen 

 

1. Kenmerkgroep Definitieve beschikking 

(Noot: Indien u in de fase “Vaststellen” er voor gekozen heeft om buiten SOLO een 

beschikking op te stellen, vervalt de eerste vraag waarin u kunt aangeven of de concept 

beschikking gewijzigd is. U dient dan alleen de buiten SOLO om gemaakte beschikking up te 

loaden.) 

 

a. Geef aan of er sprake is van een gewijzigde concept beschikking. 

 

→ Ja: upload de gewijzigde, definitieve beschikking en ga verder met de volgende 

vraag.  

 

→ Nee: Ga verder naar de volgende vraag. 

 

b. Geef aan of u de definitieve beschikking wilt publiceren op de Persoonlijke 

Internetpagina (PIP). 

c. Geef aan of er een akkoord is op de definitieve beschikking. 

d. Geef aan op welke datum het akkoord op de definitieve beschikking is gegeven. 

e. Geef aan door wie het akkoord op de definitieve beschikking is gegeven. 

f. Kies voor FASE AFRONDEN. Hierdoor wordt automatisch de definitieve versie van de 

beschikking beschikbaar gesteld op persoonlijke internetpagina van de aanvrager. 

 

  



  

 

8. FASE AFHANDELEN  

 

De fase Afhandelen is de achtste en laatste fase van het behandelproces. 

 

 

 
 

Stappen 

 

1. Kenmerkgroep Kwaliteitscontrole voor archief 

a. Doorloop de kwaliteitscontrole voor archief (| Versleuteling, | Digitale handtekening) 

en pas aan waar nodig. 

 

2. Kenmerkgroep Afhandeling van deze melding 

a. Optioneel: typ een samenvatting. 

 

3. Kenmerkgroep Resultaat | Toelichting  

a. Geef aan of de aanmelder een email moet ontvangen van de afhandeling van de 

zaak. 

 

→ Nee: Ga verder naar Resultaat. 

 

→ Ja: Geef een toelichting aan de aanmelder. 

 

4. Kenmerkgroep Resultaat 

a. Selecteer het resultaat van de melding. 

 

1) Zaak ingetrokken → Het proces is ingetrokken door de aanmelder.  

2) Zaak voortijdig afgebroken → Het proces is afgebroken door de gemeente. 

3) Zaak afgehandeld → De melding is afgehandeld door de gemeente. 


