Nieuwsbrief: Coronavirus en ondernemers
Beste ondernemer,
In deze nieuwsbrief geven wij u weer informatie over de laatste ontwikkelingen, financiële
maatregelen, veel gestelde vragen en hulp voor ondernemers. Op onze website voorzien wij u ook
constant van het laatste nieuws en praktische informatie.
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris via
r.bijsterbosch@heerde.nl of tel. (0578) 69 94 94. Wilt u deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen?
Dan kunt u zich melden bij l.jansen@heerde.nl.
Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe. En ondanks alles willen wij u ook fijne paasdagen
wensen.
Met vriendelijke groet,
Riette Bijsterbosch
Adviseur Economische Zaken

Laatste nieuws
Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers uit

Het kabinet breidt de ondersteuning voor ondernemers uit vanwege het coronavirus. Het gaat om
onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en
specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de
verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid
leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer
bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet
neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april
2020 open te stellen. Meer informatie over de uitgebreide ondersteuning vindt u op de website van
de Rijksoverheid.
Het kabinet heeft besloten om de TOGS-regeling aan te vullen. Daardoor hebben diverse
contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren, omdat ze geen
specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere
MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen,
fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen
toegevoegd. Bekijk de volledige lijst met SBI-codes of vraag hier de TOGS-regeling aan.
TOGS-regeling: De eerste € 4000,- steun is overgemaakt
Een week na het openstellen van het noodloket voor de TOGS-regeling (Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen Sectoren) is aan 2200 ondernemers het belastingvrije bedrag van € 4000,uitgekeerd. Bij Economische Zaken zijn inmiddels 62.500 aanvragen binnen. Staatssecretaris Mona
Keijzer wil de regeling voor nog meer sectoren beschikbaar stellen. Meer hierover leest u hier.

Garantiestelling ondernemers: 12 miljard extra

Om te voorkomen dat ondernemers hun deuren moeten sluiten, trekt het kabinet nog eens 12
miljard uit om grootschalige faillissementen van ondernemers te voorkomen. Daarbij gaat het om
een borgstelling van de overheid die ervoor zorgt dat ondernemers op krediet kunnen blijven
bestellen bij toeleveranciers. Meer hierover leest u hier.

Overzicht alle financiële maatregelen

Een overzicht van alle financiële maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid of check
het landelijke KVK Coronaloket.

Hulp voor ondernemers
Upgraden in tijden van Corona: Ontwikkelfonds Regio Zwolle beweegt mee

Werkgevers en zelfstandig professionals in Regio Zwolle hebben de afgelopen negen maanden de
weg gevonden naar Upgrade Jezelf en het bijbehorende Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Het fonds
heeft werkgevers en zelfstandigen cofinanciering verstrekt voor om-, her- en bijscholing.
Onverwachts staat onze samenleving nu in het teken van de strijd tegen het Coronavirus. Het team
achter Ontwikkelfonds Regio Zwolle heeft er dan ook alle begrip voor dat het belang van upgraden
momenteel voor ieder bedrijf anders is en daarom bewegen ze met u mee.
Wat betekent dit praktisch?
• Is uw aanvraag voor cofinanciering goedgekeurd en is de subsidie toegekend, dan wordt er
voor 10 april 2020 contact met u opgenomen om uw aanvraag te bespreken.
• Heeft u een aanvraag ingediend en overweegt u die nu uit te
stellen, neem dan contact op.
• Twijfelt u of dit het moment is om een aanvraag te doen en wilt u
daarover van gedachten wisselen, ook dan staan de business
developers voor u klaar.
• Ook voor andere vragen kunt u contact opnemen.
Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van Upgrade Jezelf.

Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers uit Coronacrisis
Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te
loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit: 1) Voorlichting over
hulpvoorzieningen, 2) Meldpunt onder- en overbezetting en 3) Hulp op maat van businessexperts.
Deze ondersteuning komt bovenop de financiële hulp van het Rijk. Het doel is het behoud van werken innovatiekracht binnen bedrijven in Regio Zwolle.
1. Voorlichting over hulpvoorzieningen
Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalig werkgever, is niet altijd duidelijk waar je voor hulp
kunt aankloppen. Of welke voorzieningen voor jouw bedrijf gelden. De website
samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst u de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen.
Komt u er niet uit, dan helpt de brigade u de weg te vinden.
2. Meldpunt onder- en overbezetting
De coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel
bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het
Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact. Zo kunnen deze bedrijven
samen personeel in- en uitlenen.
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3. Hulp op maat van businessexperts
Heeft u vragen over uitkeringen, businessmodellen en opleidingsmogelijkheden in tijden van
Corona? Of andere kwesties die verband houden met de coronacrisis? Er staan specialisten voor u
klaar. Op basis van kennis en ervaring denken zij mee over oplossingen voor bijvoorbeeld
liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en
veiligheidsmaatregelen.
Taskforce
Experts van onder meer Kennispoort Regio Zwolle en Werkgeversservicepunt Regio Zwolle,
brancheorganisaties en de ondernemerscontactfunctionarissen van de 22 gemeenten vormen samen
de taskforce voor ondernemers. Ook andere partijen kunnen toetreden. Denk daarbij aan
accountantskantoren, brancheorganisaties en banken. Ondernemers gaan voor hulp, advies en
ondersteuning naar Samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Experts en adviseurs die willen toetreden tot de
taskforce nemen contact op via Netty Wakker 06-14704114 of met Renate Westdijk 06-21558055.
Over de Regio Zwolle Brigade
Regio Zwolle Brigade is een initiatief van verschillende organisaties die in Regio Zwolle bijdragen aan
een gezonde economie. Via onder meer VNO-NCW Regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle,
Kennispoort, Werkgeversservicepunt en Economic Board Regio Zwolle staat de regio in direct contact
met ondernemers. Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, verdeeld over
vier provincies, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe. Niet alleen de bestuurders werken
samen, ook ondernemersinitiatieven- en netwerken ontstaan en groeien op Regio Zwolle-niveau.
Ondernemerspeiling
De Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten in Regio Zwolle
willen inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van
dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid
te informeren over de behoefte aan en optimalisering
van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis.
De gemeente nodigt ondernemers uit om de online
korte vragenlijst in te vullen. De link naar de
ondernemerspeiling http://www.right.nl/coronamonitor
Contact
Wilt u hulp, advies en ondersteuning? Ga dan naar
samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor
alle ondernemers in Regio Zwolle.

Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke
initiatieven tijdens coronacrisis

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en
maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het
Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.
Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven kunnen via een digitaal
aanvraagformulier een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds. De aanvrager
beargumenteert concreet waardoor zij in continuïteitsproblemen dreigt te komen, bijvoorbeeld door
het wegvallen van een belangrijk event of activiteit (uitgezonderd zijn zaken als contributieinkomsten of reguliere horeca-omzet), inclusief een eenvoudige berekening van de financiële
consequenties. Tevens kan een aanvraag worden ingediend door voorgenoemde partijen voor een
project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis.
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Meer informatie over het Fonds vindt u op de website van Rabobank.
Veel gestelde vragen bij Rabobank
Ook Rabobank krijgt veel vragen in verband met de coronacrisis. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor
dat iedereen veilig kan betalen? Kunnen de aflossingsverplichtingen van mijn financiering uitgesteld
worden? En wat is de impact op verzekeren en pensioenen? Antwoorden op dit soort vragen vindt u
op de website van Rabobank.

Corona Rebuild Program 15 april

Na de introductie van het Corona Rebuild Program (CRP) in Noord-Brabant start Oost NL op
woensdag 15 april met het programma voor ondernemers in Oost-Nederland. Het programma richt
zich op innovatieve ondernemers die veel last hebben van de coronacrisis, met als doel bedrijven
tijdens en na de crisis perspectief te bieden. Oost NL werkt hierbij samen met de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).
In 10 modules/30 dagen krijgen bedrijven inzicht in de impact van de coronacrisis op hun bedrijf, en
welke maatregelen zij kunnen treffen. Hierop kunnen zij directe acties ondernemen. Daarbij gaan
we samen op zoek naar de sterke kanten van hun businessmodel, waarmee de ondernemer weer
aan zijn bedrijf kan bouwen voor de toekomst. Meer informatie vindt u hier.

Veel gestelde vragen
Is er communicatiemateriaal beschikbaar om mijn klanten te informeren over de
maatregelen?
Ja, de Rijksoverheid heeft posters ontwikkeld die u kunt gebruiken om uw klanten te informeren
over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. U vindt ze op de website van
de Rijksoverheid en voor winkeliers zijn de ook via INretail te downloaden.
Wat gebeurt er als ondernemers zich niet aan de regels houden?
Gemeenten hebben meer bevoegdheden om te handhaven. Via een noodverordening kunnen ze
makkelijker en sneller optreden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken,
stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd als bedrijven zich niet aan de
voorgeschreven maatregelen houden. Ondernemers met een fysieke winkel dienen een stringent
deurbeleid te handhaven. Stringent deurbeleid kan o.a. ingevuld worden door voordat bezoekers de
winkel betreden de geldende regels mee te delen en in de winkel toe te zien op het houden van
minimaal 1,5 meter afstand. De winkelier is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de winkel
en voor het naleven van deze gedragsregels. Van klanten wordt verwacht dat ze de gedragsregels
volgen. In noodgevallen kan de winkelier een beroep doen op handhaving door de overheid, net als
bij winkeldiefstal.
Meer veel gestelde vragen vindt u op de website van het KVK Coronaloket en de Rijkoverheid.
Vragen? Neem contact op met KVK Coronaloket of Regio Zwolle Brigade
Het KVK Coronaloket te bereiken via de website of via telefoonnummer 0800 2117, bereikbaar op
werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur. Hier kunt u terecht met al uw
ondernemersvragen. Heeft u hulp, advies of ondersteuning nodig? Dat kunt u ook contact opnemen
met Regio Zwolle Brigade via samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor alle ondernemers
in Regio Zwolle.

Wekelijks deze nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Dan kunt u zich melden bij l.jansen@heerde.nl.
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