Routewijzer
Voor ondersteuning van en advies aan zelfstandig ondernemers in coronatijd

Versterken van de eigen
onderneming
MKB Doorgaan
MKB Doorgaan organiseert vroegsignalering en
biedt diensten aan ondernemers en zzp’ers met
een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die
hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te
houden.

Oplossen van financiële
of sociale problemen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (TOZO)
Zelfstandig ondernemers die in financiële
problemen zijn gekomen door corona, kunnen
mogelijk tijdelijk aanspraak maken op financiële
ondersteuning op grond van de TOZO.

https://www.mkbdoorgaan.nl/nl/zuidoostbrabant
https://www.gemeentebest.nl/verlenging-van-

Ondernemersklankbord
Stichting Ondernemersklankbord biedt
ondersteuning aan ondernemers uit het
midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan
starters of het begeleiden van ondernemers die
willen groeien, innoveren, reorganiseren of
overdragen. Bovendien staat ze ondernemers
bij die failliet dreigen te gaan.
www.ondernemersklankbord.nl

Kamer van Koophandel
Op de website van het KVK Coronaloket treft u
onder meer een regelingencheck, veel
gestelde vragen en ondernemersinitiatieven
aan.
www.kvk.nl/corona

tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandigondernemers
info@gemeentebest.nl

www.eindhoven.nl/ondernemen/ondernemersloket
-coronavirus

WSD/Werkpartners werkcoach Yvonne van Mil
In deze coronatijd kunt u als zelfstandig
ondernemer ook op dit gebied bij de
gemeente terecht voor ondersteuning. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan:
• talentscan
• personal coaching
• sollicitatiebegeleiding
• jobhunting.
Neem voor een oriënterend en vrijblijvend
gesprek contact op met onze werkcoach
Yvonne Van Mil.
y.v.mil@wsd-groep.nl

0499 – 360911

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
(TONK)
Een
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tegemoetkoming
in noodzakelijke
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tegemoetkoming
in
kosten
(zoals woonkosten)
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inkomensterugval
https://www.gemeentebest.nl/tijdelijkeondersteuning-noodzakelijke-kosten

06 - 14 852 654

Regionale mobiliteitsteams
Het zoeken naar ander werk is ook regionaal
georganiseerd.
http://www.04werkt.nl/werk-naar-werk

Werken in de zorg
https://www.extrahandenvoordezorg.nl/

info@gemeentebest.nl
0499 – 360911

Ondernemersloket
Het ondernemersloket is er voor ondernemers,
verenigingen en maatschappelijke organisaties
die sterk uit deze crisis willen komen. Hier vindt u
een overzicht van de maatregelen die uw
bedrijf kunnen ondersteunen.

Kiezen voor een
baan of bijbaan in
loondienst en/of scholing

Scholingsvraag

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Heeft u omzetverlies door corona en moeite
om de vaste lasten van uw onderneming te
betalen? Dan kunt u TVL subsidie aanvragen.

www.brabantleert.nl/#33
http://www.04werkt.nl/werk-naar-werk/
https://www.samenvoordeklant.nl/dienstverlening/
werkgevers-en

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

werkzoekendendienstverlening/praktijkleren

Noodfonds Werkgelegenheid (NOW)
Voor werkgevers die, als gevolg van de
coronacrisis, kampen met een substantieel
omzetverlies. De NOW voorziet in een
vergoeding van de loonkosten.
www.uwv.nl/werkgevers/overigeonderwerpen/now/vierde-aanvraagperiode-now/

Stichting Leergeld
Kan ondersteunen in het blijven beoefenen van
een hobby, sport of andere vrijetijdsactiviteiten
van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
www.leergeld.nl

Minimabeleid
Gericht op extra inkomensondersteuning voor
huishoudens met lage inkomens.
www.bestwijzer.nl/aanbod/geld-en-inkomen.nl

Schuldhulpverlening en financieel advies
Bent u in de schulden geraakt en kunt u er zelf
niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik
maken van schuldhulpverlening.
www.lumenswerkt.nl
0499 - 770100

Juridische vraagstukken
www.mkbdoorgaan.nl/nl
www.ondernemersklankbord.nl

Sociale/psychische ondersteuning
info@bestwijzer.nl
0499 - 770100

Heeft u overige vragen of behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met onze werkcoach Yvonne Van Mil.
y.v.mil@wsd-groep.nl
06 - 14 852 654

