HULP VOOR ONDERNEMERS IN CORONATIJD
Woensdag 14 april 2021

Wat kunnen wij
voor u betekenen?
Aan alle ondernemers

Unieke samenwerking

De maatregelen rondom corona duren veel langer dan de meesten van ons hebben
kunnen verwachten. Vorig jaar zijn er door ondernemers en ondernemersverenigingen
al plannen opgezet om ná corona weer volop van start te gaan. Dat is kenmerkend voor
ondernemers. Ze zitten vol met ideeën en nemen graag het initiatief. Helaas is daar nu
juist geen of beperkt ruimte voor.
We merken via verschillende kanalen dat steeds meer ondernemers het moeilijk hebben.
Als gemeente willen wij u zo goed mogelijk helpen, en hebben daarom ook contact met
mensen buiten de organisatie. Uiteindelijk hoeft u als ondernemer het niet alleen te doen.
Er zijn organisaties en mensen die mee kunnen én willen denken. Neem daarom vooral nú
contact op, het is juist belangrijk om tijdig hulp te vragen. En hulp kan mogelijk al de vorm
van een goed gesprek hebben.
Wij hopen met u dat er snel versoepelingen zullen komen. Het vaccineren gaat in volle gang
door, en laatste berichten geven reden tot hoop. Samen, elkaar ondersteunend waar nodig,
kunnen wij deze crisis te boven komen.
Met vriendelijke groet,
Agnes Schaap
Burgemeester gemeente Renkum
Mark Sandmann
Wethouder Economische Zaken

Het coronavirus heeft veel impact op ondernemers in
onze gemeente. Bent u als ondernemer getroffen door
de coronacrisis? Op deze twee pagina’s zetten wij alle
maatregelen op een rij die de gemeente Renkum heeft
genomen om u als ondernemer te ondersteunen. Er zijn
verschillende loketten beschikbaar. Iedereen stelt zich in deze
special kort aan u voor. Zij kunnen u #samen hulp bieden.
Het maakt niet uit met wie u in eerste instantie contact
opneemt, zij zoeken altijd in overleg met u naar de beste
ondersteuning. Door persoonlijke contact te bevorderen wil
het college ondernemers waar mogelijk helpen.
De gemeente Renkum heeft ook actief de samenwerking
gezocht met de lokale ondernemersverenigingen in het
economisch platform. In korte tijd zijn verschillende acties
gestart, ook met steun van de gemeenteraad. Met het
platform ‘Renkum Onderneemt’ leveren wij de ondernemers
informatie over de verschillende regelingen en kunt u lokale
tegoedbonnen kopen. Met veel publiciteit zijn we samen de
actie ‘Wees loyaal, koop lokaal’ gestart en gaan wij de komende
periode daar opnieuw aandacht aan besteden. Met de website
‘Renkum bezorgt’ stimuleert Webplace4U het bezorgen en
afhalen. Coaches bieden zich aan om met de ondernemers
mee te denken. Thijs Aardema heeft 22 ondernemers in beeld
gebracht met als motto “We gaan weer open”. Zodra dit weer
mogelijk is, verruimt het college weer het openstellen van de
terrassen. Wij hopen binnenkort dit weer #samen met u te
mogen vieren!
Ook nu zijn wij er klaar voor om ondernemers te helpen de
lokale economie straks weer een vliegende start te geven,
zodra dit kan. Laat het ons weten waar we u mee kunnen
helpen! Wij zijn er klaar voor. U ook?

Gratis bedrijfsadvies van ervaren
ondernemerscoaches

Lizanne Jakobs

Wilt u iets veranderen of verbeteren in uw
bedrijf? Dan is een gesprek met een pragmatische,
ervaren bedrijfsadviseur waardevol. Of u nu
last heeft van coronamaatregelen, uw omzet is
gedaald, net een onderneming bent gestart of
uw bedrijf de laatste tijd enorm hard is gegroeid.

Oprichtster van Brilliant Work,
verkozen tot beste coachings- en
adviesbureau voor het MKB van
Nederland. 25 jaar bedrijfservaring
waarvan meer dan 10 jaar als
ondernemer/coach.

Ondernemerscoaches

Over Rood

Ondernemend Oosterbeek en Ondernemersvereniging Renkum Centrum
Voorzitters Wim Kersten en Peter Snapper
namens de ondernemersverenigingen in de
gemeente Renkum: “Wat wij horen van onze
ondernemers is toch het gevecht om te overleven
in deze lastige tijden. Er is veel onbegrip over de
huidige maatregelen en dat begrijpen wij natuurlijk. Het is een
strijd tussen het overleven als ondernemer enerzijds en het
voorkomen van nieuwe besmettingen anderzijds.
We bespeuren enorm de frustratie over het, in de ogen van
de ondernemer, onrecht in de huidige coronamaatregelen.
Waar ondernemers hun producten niet mogen verkopen,
zijn er winkels met ‘noodzakelijke producten’ die eenzelfde
product wel mogen verkopen. De ondernemersverenigingen
kunnen hier een bescheiden rol in spelen. In gesprek gaan met
de ondernemers en hun ideeën en frustraties meegeven aan
de gemeentelijke vertegenwoordigers zodat zij input hebben
voor de provinciale RIVM-overleggen.
Belangrijk is ook dat de ondernemersverenigingen goed
voorbereid zijn op het moment dat de winkels weer volledig
open mogen worden. Ze zullen een belangrijke schakel moeten
zijn om de klanten die op dit moment veelal online kopen weer
naar een aantrekkelijk en bruisend centrum te bewegen.
Bij alle activiteiten van de ondernemersvereniging speelt de
gemeente een belangrijke rol. De flexibele opstelling en het
meedenken over mogelijkheden ervaren wij op dit moment als

zeer prettig en geeft ons hoop voor de toekomst. Wij roepen
nogmaals onze ondernemers op om in actie te komen als jullie
hulp nodig hebben. Doe het alsjeblieft voor het te laat is! De
ondernemersverenigingen willen jullie graag helpen bij het
vinden van de juiste hulp.”

Wim Kersten
Wim Kersten is voorzitter van
Ondernemend Oosterbeek. Hij is
mede-eigenaar van Meijer & Siegers
in Oosterbeek.

Bent u een ondernemer en heeft u financiële
vragen, (beginnende) schulden of lukt het niet om de
inkomsten en uitgaven in balans te krijgen? Twijfelt u of u
door moet gaan met uw bedrijf of dat u misschien beter kunt
stoppen? Heeft u hulp nodig met de bedrijfsadministratie of
moet u een doorstart maken?
Voor al deze vragen kunt u terecht bij Over Rood. Bij Over
Rood helpen ondernemers elkaar om de problemen op te
lossen en te werken aan een gezonde toekomst.

Meer informatie en kennismakingsgesprek
Kijk op www.overrood.nl. Of meld u aan voor een
kennismakingsgesprek bij Over Rood. Dit kan via de website.
Mailen kan ook naar arnhem@overrood.nl of bel (085) 04 08
413. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

Zeer ervaren MKB ondernemer die
de afgelopen meer dan 25 jaar alle
facetten van ondernemerschap zelf
heeft doorlopen. Roeland helpt u
graag met zijn positieve energie,
resultaatgerichtheid en zijn concrete
& praktische aanpak.

Het 1e gesprek is gratis. Ontvangt u Tozo van de gemeente
Renkum? Dan worden meerdere gesprekken vergoed. De
ondernemerscoaches kunnen u ook verder helpen op basis van
andere subsidieregelingen. Dus vraag naar de mogelijkheden!

Contact opnemen?
Mail naar r.bridie@intertransfer.nl.

Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
Bent u een zzp’er of ondernemer met personeel en komt
u in acute financiële problemen vanwege de coronacrisis?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor tijdelijke financiële
ondersteuning op grond van de aangepaste Bbz-regeling
(Bijstand voor zelfstandigen uitkering).

Tozo
De Tozo is één van de maatregelen om u als ondernemer te
ondersteunen tijdens de coronacrisis. Maar soms is er meer
nodig. Hiervoor zijn er meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld
een doorverwijzing naar een van onze bedrijfscoaches. Wij
helpen u graag verder!

Procesbegeleider Aagje de Hond is al jaren een bekend

gezicht in het gemeentehuis. Zij is
dé contactpersoon voor aanvragers
van de Tozo. Juist vanwege haar
ervaring is zij goed op de hoogte van
de uitdagingen en problemen waar
ondernemers in deze onzekere tijden
mee te maken hebben. Heeft u hulp
en begeleiding nodig? Dan kunt u
terecht bij Aagje en haar collega’s
voor informatie en advies.

Vragen of meer informatie?
Kijk op www.renkum.nl/tozo. Of neem contact op met Aagje
de Hond via (026) 33 48 111.
Of mail naar zelfstandigen@renkum.nl.

Hoe uitzichtloos
een situatie ook is,
overal is een
oplossing voor!

Ondernemers komen met uiteenlopende vragen: waarom
zou ik mijn hand ophouden? En heb ik er eigenlijk wel recht
op? De regelingen leken eerst riant en soms was het nog niet
echt nodig. Geleidelijk is dit veranderd. Er kwamen steeds
meer maatregelen, maar de regeltjes werden aangescherpt
en later weer verruimd. Een ingewikkelde puzzel met
ontoereikende vergoedingen. En regelmatig vissen de
ondernemers achter het net en teren in op hun spaargeld.
Ondernemers lopen vast en haken af. Niet doen! Doorzetten
is dan het belangrijkste advies. Toch aanvragen, ook al
is er een kans dat u er niet of maar gedeeltelijk voor in
aanmerking komt. Vindt u het lastig? Wij kunnen het
uitleggen. Soms is lokaal maatwerk wel mogelijk of is er een
andere oplossing. We komen er #samen vaak wel uit. Er zijn
veel mogelijkheden.

Vragen of meer informatie?
Mail naar willem@samenzp.nl.
Of kijk op www.renkumonderneemt.nl.

Schulddienstverlening
gemeente Renkum

Als ondernemer weet
u misschien niet bij wie
u binnen de gemeente
Renkum terecht kunt.
Als accountmanager
Bedrijven is Robin van Leeuwen uw
aanspreekpunt. Hij kan u verbinden
aan de juiste persoon of aan het juiste
loket, en blijft als dat nodig is bij uw
vraag betrokken. In gesprekken met
ondernemers signaleert hij wensen
en problemen en kijkt hij op welke
manier de gemeente daarop in kan spelen.

Vanuit die samenwerking worden nieuwe initiatieven
opgestart, zoals Renkum Onderneemt. Juist in deze onzekere
tijd blijven zij u als ondernemer ondersteunen, bijvoorbeeld
door u snel van de juiste informatie te voorzien.

Nieuwsbrief voor ondernemers

Consulent schulddienstverlening

Ontvangt u al de nieuwsbrief voor ondernemers? Via deze
nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle relevante informatie
en initiatieven in de gemeente en regio. Bijvoorbeeld over
subsidies en de meest recente informatie rondom corona.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website www.
renkum.nl/ondernemers.

Samenwerking met ondernemersverenigingen

Kijk op www.renkum.nl/ondernemers.
Of mail naar bedrijven@renkum.nl.

Een van die consulenten schulddienstverlening van de gemeente Renkum
is Eefje Torsius. Als consulent helpt zij
eigenlijk altijd de particuliere inwoner en denkt zij dat de ondernemer
geholpen kan worden door inzicht en
overzicht te krijgen in het uitgavepatroon met betrekking tot de privé-uitgaven. Ook kan zij als consulent meekijken of er in de vaste lasten ergens
bezuinigd kan worden. Juist door een
ander even over de schouders mee te
laten kijken, kan er misschien iets veranderen in de uitgaven.
Ook kan Eefje u, indien gewenst, adviseren of assisteren in het
contact met schuldeisers. Vooral omdat schuldeisers graag van
een hulpverlener bevestigd krijgen wat de (on)mogelijkheden
zijn.

Accountmanager Bedrijven gemeente Renkum

Vragen of meer informatie?

Bijstand voor ondernemers

Peter is sinds kort voorzitter van
ondernemersvereniging Renkum
Centrum. Al geruime tijd is hij
projectmanager bij ING Bank. Zijn
handen jeuken om snel met elkaar
activiteiten te organiseren in het
mooie centrum.

Heeft u als ondernemer hulp
nodig bij het aanvragen
van overheidsmaatregelen?
Of bent u op zoek naar
iemand die kan bemiddelen
bij problemen? Dan bent
u bij Willem Postma
van SamenZP aan het
juiste adres. Hij werkt al zes jaar samen met gemeente
Renkum voor ondernemers in de bijstand en kent de
wet- en regelgeving op dit gebied. Een mooie kans om
ook ondernemers te helpen met informatie over de Tozoregeling en andere maatregelen. Soms kort via de telefoon
of door op afstand over de schouder online mee te kijken en
te helpen bij de aanvraag.

Lukt het u niet om uw financiële problemen
zelf op te lossen? Vraag dan bij de gemeente
Renkum een adviesgesprek aan met een van
de consulenten schulddienstverlening. Een
consulent bekijkt samen met u wat er moet
gebeuren om uw financiële situatie zo snel mogelijk weer
stabiel te maken.

Robin werkt nauw samen met de ondernemersverenigingen.

Peter Snapper

Roeland Bridié

Adviesgesprek

Procesbegeleiding

Ondernemersverenigingen

Contact opnemen? Mail naar lizanne@brilliantwork.nl.

Roeland en Lizanne zijn twee Oosterbeekse ondernemerscoaches
die hun sporen ruim hebben verdiend en u kunnen begeleiden
bij het starten, laten groeien of verkopen van uw bedrijf en
aanpassen van uw businessmodel. Zij geven advies hoe u dit
het beste en snelste kunt doen, verbinden u met hun netwerk
en helpen u de beste beslissingen te nemen.

Met een beetje hulp
komt u verder

Bent u zelfstandig ondernemer, woont u in de gemeente
Renkum en heeft u geldzorgen? Heeft u financiële problemen
of schulden? Misschien kan de gemeente u ondersteunen via
het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Bijvoorbeeld met
een (rentedragende) lening voor schuldsanering of een tijdelijke
aanvulling op uw inkomen. Heeft u of uw partner nog een baan
naast het bedrijf? En verdient u of uw partner daarmee minstens
de bijstandsnorm? Dan heeft u hier geen recht op.

Vragen of meer informatie?

Zoek op tijd hulp

Op www.renkum.nl en www.rijksoverheid.nl vindt u ook
meer informatie over financiële steun voor ondernemers.

Wacht niet te lang met het vragen van advies of hulp bij
financiële problemen. Op tijd hulp zoeken geeft rust.

Wilt u meer informatie over financiële ondersteuning? Wilt
u weten waar u recht op heeft? In een gesprek kijkt de
gemeente met u naar de mogelijkheden.
Neem voor een afspraak telefonisch contact op met het
Sociaal Team. Het Sociaal Team is telefonisch bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur op (026) 33
48 111. Of mail naar sociaalteam@renkum.nl.

Vragen of meer informatie?
Kijk op www.renkum.nl/schulddienstverlening. Mailen kan
ook naar schulddienstverlening@renkum.nl. Of bel met Eefje
Torsius van gemeente Renkum via (026) 33 48 111.

