Ha,
Zie bijlage en aanvullend uit het plenaire deel
•
•
•
•
•
•
•
•

Veel nawerk Tozo verwacht (bijv. verrekenen inkomsten, 3 mnd over mrt-mei of juist
slimmer apr-juni en 10k aflossen in 3 jaar, kan dat wel?)
Verschillende interpretatie/onduidelijkheid wet- en regelgeving
Geen uniform beleid m.b.t. ondernemers
Schroom om naar de overheid te gaan
Focus van ondernemers op de korte termijn
Onduidelijke toegang (veel loketten is daar een aanvulling op)
Gemeenten en schuldeisers niet klaar voor grote aantallen
Groter risico bij verstrekken kredieten, bijv. levensvatbaarheid moeilijk in te schatten

Groeten,
Marieke

Break-out Room: Knelpunten
Verschillen in de behandeling
aanvraag Tozo
-

Voorschriften achterkant
gemeente/administratie
achteraf

Spaarsaneringen
-

-

Schuldeisers informeren
over afloscapaciteit ->
medewerking op de proef
gesteld
Termijn verlengen -> over 36
mnd?

Hoe nu een traject
opstarten?
Hulp nog geen SHV, dus
geen vergoeding

Verschillende loketten
Bijv. UWV, Rijksdienst
Ondern. NL, banken, etc.

Coulance regelingen
Bijv. Belastingdienst inning 3
mnd opgeschort. Daarna
versneld innen?

Informatie is er wel,
behoefte aan klankbord:
geldt dit voor mij?

Stuwmeer over een maand
of 2 a 3
-

Aanpak grote
aantallen
Hoe vinden ze SHVO

Break-out Room: Ideeën hoe verder
Grote toestroom mensen: Nu
veel bouwvakkers, straks
andere soort ondernemers? Je
kunt hen sneller helpen
waarschijnlijk, omdat ze
vaardiger zijn.

Voorkomen dat als mensen
stap naar hulp gezet hebben,
ze dan alsnog nul op rekest
krijgen.

Niet wachten tot na corona, nu
al ondernemers benaderen die
aanvragen hebben gedaan.
Uitgangspunt: als je wil helpen,
mag dat (AVG).

Phuong (Okkerse-Schop)
twijfelt aan hergebruik
mailgegevens steunaanvraag
voor schuldhulpaanbod. Het
kan wel als je
privacystatement breed is
...geformuleerd.

Enna in Zeist gaat
adm.kantoren en boekhouders
aanschrijven om zo
ondernemers bekend te maken
met het SHV-aanbod.

Tudanya in Den Haag: wij zijn
voorzichtig, want we hebben
hier maar 2 goede consulenten.
Dus we wachten nog even met
reclame maken…

Ontwikkel een routeplanner
voor ondernemer én
ondersteuner!

Nieuwe groepen: kleine
ondernemers die door
corona struikelen. Maar ook:
grotere bedrijven. Positief:
schaamte is minder.

Phuong heeft ook in de keten
afspraken. Bv. afspraken met
bankiers. Als een ondernemer
net een grote sprong heeft
gemaakt…

Phuong heeft ook afspraak
met rechtbanken: zij
checken of een ondernemer
die zich meldt al bij shv langs
is geweest.

Phuong: oudere
ondernemers grijpen dit
soms aan als moment.
Anderen gaan in loondienst..

Bankiers weten of ondernemer
krap zit… zij kunnen
ondernemers naar shv
doorverwijzen voor check op
levensvatbaarheid.

Probeer bank, ondernemer ,
gemeentelijk fonds en shv
samen een fundingplan te
laten maken. Formeer
creatieve coalities!

Break-out Room: Wat kan ik doen?
Kijken naar budgetten – niet
alles uitstellen

Over rood
(schuldhulpmaatje
gespecialiseerd in een paar
gemeenten) vrijwilligers in
ondernemerschap (leun en
steun)

Begeleiding naast SHVO –
goed aanlaten sluiten op
SHVO

Administratie en
accountantskantoren
aanschrijven/ op de hoogte
brengen van aanbod SHVO

Plaatselijk huis- aan huisblad
voorlichting o.a. voor
ondernemers

Op zoek naar vindplaatsen;
Contact met geldfit.
Wellicht ook afspraken met
banken mogelijk. Wijzer in
geldzaken is betrokken.

Contact met gemeenten:
BBZ-aanvragen die erg hoog
zijn. Dan al doorverwijzen.

Klanten TOZO regelingen al
in beeld: rechtsreeks
benaderen voor SHVO.

EZ en SZW wereld met
elkaar verbinden.

Budgetcoaching voor
ondernemers

Vroegsignalering – team
voorbereiden op
ondernemers.

Verbinding maken
budgetten: Ondernemers die
particulier huren en geen
recht op huursubsidie
tegemoetkoming in
woonlasten
Behoefte aan delen bestpractices

