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Beste werkgever,  

 

We zitten met elkaar in een onzekere en impactvolle periode. Het coronavirus zet ons doen en laten op 

zijn kop en vraagt om veel creativiteit. De vraag is wat de impact van deze coronacrisis is, ook voor uw 

bedrijf. 

 

Regelingen om u te ondersteunen 

De huidige omstandigheden vragen van u als ondernemer veel veerkracht en een lange adem. U ervaart 

wellicht  aan den lijve de impact van de maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen om het virus in 

te dammen. Mogelijk omzetverlies kan een aderlating zijn. Vanzelfsprekend begrijpen wij goed dat u er 

alles aan doet om uw hoofd boven water te houden. Om u hierbij te ondersteunen zijn er verschillende 

regelingen beschikbaar gesteld. Het gaat om onder andere: 

- Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): Aan te vragen via UWV. Zie: 
uwv.nl/now.  

- Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO): Aan te vragen via het 
Regionaal Servicepunt voor Ondernemers. Zie: hilversum.nl/ondernemers.  

- Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS): Aan te vragen via de Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland. Zie: rvo.nl/tegemoetkomingcorona. 

- Belastingmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers: Aan te vragen via de Belastingdienst. Zie:  
belastingdienst.nl/belastingmaatregelen. 

- Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering (GO): Aan te vragen via de Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland. Zie: rvo.nl/go. 

- Verruiming Borgstellingskrediet voor mkb (BMKB): Aan te vragen via de Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland. Zie: rvo.nl/bmkb. 

Daarnaast hebben we uiteraard de reguliere bijstand voor zelfstandigen die aan te vragen is via het 

Regionaal Servicepunt voor Ondernemers
1
. In de bijlage bij deze brief treft u een korte toelichting op 

bovenstaande regelingen. Uiteraard blijven óók regelingen als de loonkostensubsidie en de jobcoach voor 

u beschikbaar. Hiervoor kunt u terecht bij UWV en gemeenten. 

 

Werkgelegenheid van flexwerkers, oproepkrachten, uitzendkrachten en mensen met een kwetsbaarheid 

Naast de zorgen die wij hebben voor u en uw bedrijf, maken wij ons zorgen om de positie van onze  

flexwerkers, oproepkrachten, en uitzendkrachten. Hun inkomen en arbeidspotentie zijn onzekerder dan 

ooit. Zij verliezen door deze crisis het snelst hun werk, kunnen hierdoor in de schulden raken en hun  

bestaanszekerheid staat daarmee onder druk.   

 

 

                                                           
1
 https://www.hilversum.nl/Home/Sociaal_Plein/UitkeringenInkomen/Overige_uitkeringen_via_Sociaal_Plein/Bijstand_zelfstandigen 

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/?friendlyurl=/now
https://www.hilversum.nl/Home/Ondernemer/Servicepunt_voor_ondernemers/Corona_Hulp_voor_ondernemers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb?utm_campaign=9641374287&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=426566508454&utm_term=bmkb&adgroupid=101823230809
https://www.hilversum.nl/Home/Sociaal_Plein/UitkeringenInkomen/Overige_uitkeringen_via_Sociaal_Plein/Bijstand_zelfstandigen
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Een grote zorg van ons ligt ook bij de mensen met een kwetsbaarheid. Het zijn mensen die ook zonder 

deze coronacrisis veel aandacht nodig hebben om een baan te vinden en aan het werk te blijven. Juíst 

voor hen is werk meer dan  alleen een salaris. Het is een plek waar zij zich ontwikkelen, sociale contacten 

opdoen en zelfvertrouwen kweken. Werken op de juiste plek draagt bij aan hun geluk.  

 

We zien in de praktijk mooie voorbeelden waarbij het lukt om mensen met een kwetsbaarheid aan het 

werk te houden. Laten we er met elkaar voor zorgen dat, als het voor u maar een beetje mogelijk is, 

inclusie het wint van corona. Houd alstublieft zoveel als mogelijk vast aan uw personeel. 

 

Vragen of hulp nodig?  

Wanneer u vragen of hulp nodig heeft, kunt u terecht bij: 

- Het Regionaal Servicepunt voor Ondernemers voor informatie en advies op het gebied van 
ondernemen. Bereikbaar via: zelfstandigenloket@hilversum.nl.  

- Het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek voor al uw personeelsvraagstukken. Het 
Werkgeversservicepunt is bereikbaar via: 035 – 692 62 22 en via: info@wspgv.nl.  

- De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een coronaloket geopend voor alle ondernemersvragen 
rondom Corona. Het coronaloket is op werkdagen bereikbaar via: 0800-2117.  

 

Met vriendelijke groet, 
Namens Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek en namens het Portefeuillehoudersoverleg Werk en 
Inkomen Gooi en Vechtstreek  
 
 
 
 
A. Wolthers 
Voorzitter van de Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek 
Voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen Gooi en Vechtstreek  

https://www.hilversum.nl/Formulieren/Online_formulieren_niet_e_dienst/Contactformulier_Bureau_Zelfstandigen
mailto:zelfstandigenloket@hilversum.nl
https://www.wspgv.nl/nieuws/informatie-voor-werkgevers-gedurende-coronacrisis/
mailto:info@wspgv.nl
https://www.kvk.nl/corona/
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CORONA HULP VOOR ONDERNEMERS
 

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)  
Bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel 
omzetverlies (tenminste 20%). Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel 
contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd 
worden. U kunt hiervoor terecht bij het UWV. Zie voor meer informatie: uwv.nl/now 
 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)  
Bedoeld voor ondernemers die als gevolg van het coronavirus directe gevolgen ondervinden en 
behoren tot de lijst met branches en sectoren die door het Rijk is opgesteld. Deze gedupeerde 
ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- als compensatie voor 
gederfde inkomsten en om vaste lasten te kunnen betalen. Voor deze tegemoetkoming kunt u 
terecht bij het Rijk. Zie voor meer informatie: rvo.nl/togs 
 
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) 
Bedoeld voor zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het 
sociaal minimum hebben en/of een liquiditeitsprobleem ondervinden waarvoor zij een 
bedrijfskrediet nodig hebben. Zelfstandigen kunnen bijstand voor levensonderhoud aanvragen 
van € 1.500,- per maand voor de duur van maximaal drie maanden. De kosten hoeven niet 
terugbetaald te worden. Ondernemers kunnen een noodkrediet tot maximaal € 10.571,- per 
maand aanvragen. Dit betreft een lening die terugbetaald moet worden. De regeling wordt 
regionaal uitgevoerd door gemeente Hilversum. Zie voor meer informatie: 
hilversum.nl/ondernemers 
 
Belastingmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers 
Bedoeld voor ondernemers en zzp’ers die worden getroffen door de coronacrisis en vragen om 
bijzonder uitstel van betaling voor drie maanden. Een ondernemer of zzp’er vraagt dan 
automatisch één keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en/of loonheffingen. Uitstel van betaling kan 
online aangevraagd worden. Let op: de Belastingdienst verzoekt alle ondernemers op tijd aangifte 
te doen. Zie voor meer informatie: belastingdienst.nl/belastingmaatregelen  

Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 
Bedoeld voor mkb’s en grote ondernemingen die moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van 
bankleningen en –garanties gedurende de coronacrisis. Met deze regeling staat de overheid voor 
50% garant voor bankleningen en bankgaranties en wordt het huidige maximum tijdelijk verruimd 
van € 50 naar € 150 miljoen per onderneming. De regeling wordt uitgevoerd door de eigen 
kredietverstrekker. Zie voor meer informatie: rvo.nl/go 

Verruiming Borgstellingskrediet voor mkb (BMKB) 
Bedoeld voor mkb’s en zzp’ers met een rechtspersoon die in de problemen zijn gekomen als 
gevolg van het coronavirus en te weinig onderpand hebben om geld te lenen. De overheid staat  

https://www.regiogv.nl/privacyverklaring/
http://www.uwv.nl/now
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes
https://www.hilversum.nl/Home/Ondernemer/Servicepunt_voor_ondernemers/Corona_Hulp_voor_ondernemers
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go


 

voor 75% garant (was 50%) voor deze bedrijven die een banklening willen afsluiten. Bovendien is 
de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een 
looptijd tot 2 jaar. De regeling wordt uitgevoerd door de eigen kredietverstrekker. Zie voor meer 
informatie: rvo.nl/bmkb 

 
 
 
 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb?utm_campaign=9641374287&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=426566508454&utm_term=bmkb&adgroupid=101823230809

