Ondersteuning voor
zelfstandig ondernemers
Zelfstandig ondernemers die door de coronamaatregelen in de
problemen zijn gekomen konden tot 1 oktober gebruik maken
van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo). Per 1 oktober is de Tozo gestopt.
Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u nog steeds
ondersteuning nodig? Neem contact op met uw gemeente voor
hulp en mogelijkheden.
Daarnaast kunt u gebruik maken van de volgende soorten
ondersteuning:

Advies over ondernemen

Wilt u hulp bij het toekomstbestendig maken van uw
onderneming? Of overweegt u te stoppen, maar weet u niet hoe?
Dan kan uw gemeente u hierbij helpen. Ook kunt u het KvK
adviesteam bellen via 0800-2117 of anoniem de KVK Zwaar weer
Routewijzer invullen.

• Levenlanglerenkrediet
• Nederland leert door
• STAP-budget (vanaf 1 maart 2022)

Hulp bij (dreigende) schulden

Heeft u financiële problemen? Of dreigt u in de schulden te
komen? Neem dan contact op met uw gemeente voor hulp of doe
anoniem de test op geldfit.nl en krijg direct advies over uw
financiële situatie en welke organisaties kunnen helpen.

Financiële regeling aanvragen

Bent u op zoek naar actueel overzicht van de financiële regelingen
die u mogelijk kunt aanvragen? Kijk op rijksoverheid.nl/
overzicht-steunpakket
U kunt ook de Bijstand voor Zelfstandigen aanvragen. Het kabinet
heeft besloten om deze regeling voor het vierde kwartaal van 2021
en het eerste kwartaal van 2022 eenvoudiger te maken. Kijk op
krijgikbbz.nl om te zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Informatie over terugbetalen financiële steun

Bent u in de periode van 12 maart 2020 tot nu uw inkomen
kwijtgeraakt? Of dreigt u dit kwijt te raken? En lukt u niet om zelf
weer een baan te vinden? Een regionaal mobiliteitsteam biedt u
gratis hulp om weer aan het werk te komen.

De verplichte aflossing van alle Tozo-leningen begint op 1 juli 2022
in plaats van 1 januari 2022. De looptijd wordt verlengd van 5 naar
6 jaar. Over de maanden januari tot en met juni 2022 wordt geen
rente opgebouwd. Zoekt u informatie over het terugbetalen van
de financiële steun die u ontvangen heeft? Ga dan naar
ondernemersplein.kvk.nl. U vindt daar algemene informatie over
het terugbetalen en informatie per regeling.

Subsidies voor bij-en omscholing

Hulp bij terugbetalen financiële steun

Begeleiding naar ander werk

U kunt (in de toekomst) mogelijk gebruik maken van de
volgende subsidies:

Heeft u hulp nodig bij het terugbetalen van de financiële steun
waar u een beroep op heeft gedaan? Wilt u bijvoorbeeld een
betalingsregeling treffen? Neem dan contact op met de
overheidsinstantie waar u de steun heeft aangevraagd.

