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Coronahulp aan ondernemers

Als ondernemer komt er door corona veel op u af. Zakelijk en persoonlijk. De overheid neemt verschillende 

maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Er zijn ook regelingen als u 

persoonlijke problemen heeft, bijvoorbeeld financieel of psychosociaal. Daarnaast kunnen ondernemers bij 

verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. 

In dit document zetten we de belangrijkste informatie op een rij. Een soort wegwijzer voor ondernemers naar hulp en 

ondersteuning.

Liever persoonlijk contact? Bel of mail dan met Team Economische Zaken van de gemeente Goirle via telefoonnummer 

(013) 5310 610 of e-mail.

mailto:info@goirle.nl


Welke financiële regelingen zijn 
er voor mij als ondernemer?

Infographic Station 88

In het overzicht van Station 88 leest u meer over o.a. de NOW, Tozo, de TONK, TVL en de corona calculator. Vanuit het 

overzicht met alle regelingen voor ondernemers kunt u doorklikken naar de juiste instantie. Het overzicht is van Station 

88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie.

TOZO 4

Met de tozo helpt de overheid zelfstandig ondernemers (o.a. zzp’ers) om hun bedrijf voort te zetten. Via een snelle 

procedure kunnen ondernemers financiële ondersteuning krijgen. De uitvoering van de regeling gebeurt door de 

gemeente. Wilt u een aanvraag doen voor Tozo 4? Stuur dan een e-mail naar tozo@goirle.nl. De regeling bestaat uit 2 

voorzieningen: 

• Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum 

• Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro TOZO 

https://www.goirle.nl/fileadmin/user_upload/Het_Coronavirus_wat_betekent_dit_voor_jou_als_ondernemer17.pdf
mailto:tozo@goirle.nl


TOZO

Tozo levensonderhoud

Vanaf 1 april 2021 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand. Dit kan de maand zijn waarin u de 

uitkering aanvraagt, de maand erna of – in mei en juni 2021 – ook de maand ervoor. U vraagt bijvoorbeeld op 18 mei 

aan vanaf 1 april, 1 mei of 1 juni 2021 . Aanvragen is vanaf mei dus mogelijk tot 1 kalendermaand terug. Tozo 4 loopt 

tot en met uiterlijk 30 juni 2021.

Tozo lening voor bedrijfskapitaal

Ook kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal als uw onderneming door de 

coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. De lening voor bedrijfskapitaal kan tot maximaal € 10.157. Heeft u de 

maximale lening voor bedrijfskapitaal van € 10.157 al ontvangen? Dan kunt u niet nogmaals een lening bedrijfskapitaal 

aanvragen. Heeft u een lager bedrag aan bedrijfskapitaal aangevraagd? Dan kunt u nog een aanvullende lening 

aanvragen, waarmee u de lening aanvult tot maximaal € 10.157.



Bedrijfskapitaal

Andere mogelijkheden voor bedrijfskapitaal

Behalve de TOZO-lening voor bedrijfskapitaal, zijn er nog twee andere mogelijkheden voor een lening:

• Een lening voor bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC).

• Een lening voor bedrijfskapitaal op basis van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/kkc-klein-krediet-corona-garantieregeling
https://www.goirle.nl/uitkeringen.html


Bedrijf stoppen

Stoppen met uw bedrijf

Misschien overweegt u om te stoppen met uw bedrijf. Bent u ouder bent dan 55 jaar en overweegt om te stoppen? 

Dan kunt misschien een IOAZ-uitkering krijgen. Meer informatie.

Een IOAZ-uitkering vraagt u aan bij Ondernemersadvies Tilburg.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-ioaz-uitkering
https://www.tilburg.nl/ondernemers/geld/financiele-steun/


Bij wie kan ik terecht met andere 
vragen over mijn onderneming?

Ondernemersloket gemeente Goirle

Bel of mail met Team Economische Zaken van de gemeente Goirle via telefoonnummer (013) 5310 610 of e-mail

mailto:info@goirle.nl


Digitale coach

Station88

Station88 heeft een digitale coach ontwikkeld. Met als doel de groei en ontwikkeling van u als ondernemer te 

stimuleren. Start uw (gratis) ontwikkeling. U vult eerst een vragenlijst in. Op iedere vraag geeft u twee antwoorden, 1) 

wat is de huidige status in uw onderneming? 2) Wat is uw ambitie/wens voor over 6 maanden? Hierdoor geeft u een 

goed beeld van uw actuele situatie en uw ambities voor de komende tijd. Aan de hand van de uitkomst van de 

vragenlijst stem de coach uw persoonlijke digitale coaching programma af.

Het programma coacht u op de volgende onderwerpen: Marketing, Management, Organisatie, Uitvoering, Personeel en 

Financiering. Uw behoefte bepaalt het instapniveau. De digitale coach bepaalt aan de hand van uw score met welk 

onderwerp u begint. Voor ieder onderdeel krijgt u een lijst met tien items die u ondersteunen in uw traject. Zo kunt u 

luisteren naar podcasts, kijken naar kennisvideo’s en geven we u toegang tot inspirerende artikelen en interessante 

websites. De digitale coach kost u slechts een uurtje tijd per week. Plus: u kunt werken aan uw ontwikkeling waar en 

wanneer u maar wilt.

https://station88.nl/gratis-ontwikkeling-voor-jou-als-ondernemer/


Wat kan ik betekenen voor mijn 
personeel?

(Om)scholing

Bij verlies van werk of opdrachten, kan (om)scholing de kans op nieuw werk vergroten. Het Leerwerkloket biedt 
onafhankelijk advies over leren en werken. Voor iedereen: werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten én 
werkgevers. U kunt er dus terecht voor advies voor uzelf maar ook als werkgever voor uw medewerkers. Meer 
informatie.

Personeel vragen of aanbieden

Ondernemers hebben samen met de regio Hart van Brabant de website werk-samen opgericht. Deze website brengt 
bedrijven samen die, tijdens de corona-periode, personeel beschikbaar hebben óf juist medewerkers tekort komen.
Deze website is gemaakt voor en door ondernemers uit onze eigen regio. Kijk op www.werk-samen.nl. Er is ook een 
landelijke website: nlwerktdoor.nl

Werken in de zorg

Een aantal bedrijven in de zorg zoeken extra personeel. Voor een tijdelijke baan in de zorg kunt u contact opnemen 
met:

• www.extrahandenvoordezorg.nl

• www.tzorg.nl

• www.actiefzorg.nl

https://www.lerenenwerken.nl/
https://middenbrabant.lerenenwerken.nl/
https://www.werk-samen.nl/
https://nlwerktdoor.nl/
https://www.extrahandenvoordezorg.nl/
https://www.tzorg.nl/
https://www.actiefzorg.nl/


Laag inkomen

Minimabeleid

Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente Goirle minimabeleid. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij 

financiële problemen. Of financiële hulp voor kosten die u zelf niet kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan schoolartikelen 

of een sportabonnement voor kinderen. Meer informatie.

Om hulp te krijgen moet u voldoen aan de voorwaarden:

• Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van het sociaal minimum. 

• Uw vermogen (spaargeld, bezittingen) mag niet hoger zijn dan € 6.225,00 voor een alleenstaande of € 12.450,00 

voor een één-oudergezin/echtpaar. (Vermogen in de eigen woning blijft vrij tot € 52.500,00. )

We werken bij het de uitvoering van het minimabeleid samen met de stichting Leergeld en de Voedselbank Tilburg (die 

ook voor inwoners van Goirle werkt). 

Voor meer informatie kunt u terecht bij ’t Loket. 

https://www.goirle.nl/laaginkomen.html
http://www.leergeld-goirle-riel.nl/
https://www.tilburgsevoedselbank.nl/
https://www.goirle.nl/loket.html


Waar kan ik terecht met andere 
(persoonlijke) zorgen?

‘t Loket

Bent u inwoner van de gemeente Goirle? En heeft u een vraag of probleem waar u zelf of met hulp van mensen uit uw 

omgeving niet uitkomt? Bijvoorbeeld over werk, schulden, opvoeding, zorg of mantelzorg? Dan kunt u zonder 

verwijzing terecht bij ’t Loket. ‘t Loket bekijkt samen met u wat u nodig heeft om zelf weer verder te kunnen. Ze kijken 

goed naar uw hulpvraag en uw situatie. Ze wijzen de weg naar hulp die bij u past.

’t Loket is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur op telefoonnummer 013-5310531 

of via email loket@goirle.nl. Bekijk de folder voor meer informatie. 

Huisarts

Voor psychosociale hulp kunt u ook terecht bij uw huisarts.

Luisterlijn

Voor een luisterend oor via telefoon, chat of e-mail. Dag en nacht. Eventueel anoniem. 

Tel. 013-5441544 of www.deluisterlijn.nl

https://goirle.nl/fileadmin/files/goirle/06.Sociaal/GOIR2009_FolderHetLoketDEF.pdf
http://www.deluisterlijn.nl/


Overige informatie

Overige informatie

• De website van de Rijksoverheid geeft antwoorden op de meest gestelde vragen.

• Kamer van Koophandel: bekijk de informatie op de website of stel uw vraag aan het adviesteam van de Kamer van 

Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam 

via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.

• Voor ondernemers in de technologische industrie is heeft FME een meld- en informatiepunt ingericht.

• Horecaondernemers kunnen terecht op bij Koninklijke Horeca Nederland.

• 155 Help een bedrijf verbindt kosteloos en laagdrempelig partijen die elkaar kunnen helpen.

• De website Kom jij eruit verschaft veel informatie voor ondernemers die financieel getroffen zijn door corona.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers?utm_medium=email
http://www.kvk.nl/
https://www.fme.nl/nl/nieuws/meld-informatiepunt-coronavirus?utm_medium=email
file:///C:/Users/Anouk/Downloads/â�¢%09https:/www.khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus
https://www.155.nl/
http://www.komjijeruit.nl/


Contact

Ondernemersloket gemeente Goirle

Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen? Of wilt u persoonlijk contact met het Team Economische Zaken van de 

gemeente Goirle? Bel of mail via telefoonnummer (013) 5310 610 of e-mail. We helpen u graag.

Heeft u deze folder uitgeprint? Dan kunt u niet op de links klikken. Daarom staat de digitale versie op 

www.goirle.nl/coronahulp-aan-ondernemers. Als u het document daar opent kunt u doorklikken naar de websites waar 

naar verwezen wordt.

mailto:info@goirle.nl
http://www.goirle.nl/coronahulp-aan-ondernemers


Colofon
“Coronahulp aan ondernemers” is zorgvuldig samengesteld 

door de gemeente Goirle. Het document is bedoeld als 

wegwijzer. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Informeer 

altijd naar de mogelijkheden in uw eigen situatie.

Goirle, december 2020 


