
RSD De Liemers zet Uitvoering Tozo 
razendsnel in gang 

De gemeente Duiven benut dit magazine om de leden van 
MKB Duiven op de hoogte te houden van bedrijfsontwikke-
lingen. Dit keer echter wordt op voorspraak van bedrijfscon-
tactfunctionaris Patrick Sessink gekozen voor een artikel 
over de Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandi-
ge ondernemers van de rijksoverheid, die in het leven is ge-
roepen om ondernemers te helpen die door de coronacrisis 
in de problemen zijn gekomen. 
 
Patrick Sessink is duidelijk: “Veel ondernemers hebben nu maar 
één ding aan hun hoofd: overleven. Ons als gemeente is er alles 
aan gelegen dat dat zoveel mogelijk ondernemers ook lukt. 
Daarom wil ik daar deze keer op inzoomen.” 

Het brengt ons aan tafel met Patrick Sessink en manager 
 Wilfred Hekkers van de Regionale Sociale Dienst (RSD) de Lie-
mers. Een dienst die werkt voor de gemeenten Duiven, Wester-
voort en Zevenaar. Taak van de RSD is, in het kader van de Partici-
patiewet, mensen met een bijstandsuitkering weer aan een baan 
te helpen. Daarnaast verzorgt de dienst de inkomensondersteu-
ning van die mensen. Wilfred Hekkers: “De RSDzorgt voor een 
juiste verstrekking van de Participatiewet uitkering en loonkos-
tensubsidies.Daarnaast ondersteunt de RSD in samenwerking 
met haar partners zoveel mogelijk mensen werkfit te maken en 
te begeleiden naar betaald werk. Door de coronacrisis staat dit 
laatste onderdeel op een lager pitje.” 

Daar kwam een enorme operatie voor in de plaats: het op-
starten en afwikkelen van de Tozo. En wat bleek? RSD de Liemers 
bewees zich als een slagvaardige organisatie. De regeling werd 
zeer snel opgetuigd en ondernemers in de Liemers hadden bin-
nen no time het geld op hun rekening. Patrick Sessink is vol lof. 
“Petje af voor RSD de Liemers. Ze zijn heel proactief aan de slag 
gegaan. Niet afwachten, maar oppakken en uitvoeren. Binnen 
een week werd er uitbetaald.” 

Wilfred Hekkers kan een glimlach niet onderdrukken. Het 
klopt wat Patrick Sessink zegt en ja, hij is trots op zijn mensen, 
bijna tachtig in totaal. “Op dinsdag was de persconferentie 
waarop premier Rutte bekendmaakte dat de Tozo er zou komen 
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Petje af voor RSD  de Liemers

Patrick Sessink (links)  en Wilfred Hekkers.

en de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. In 
plaats van de Algemene Maatregel van Bestuur voor de Tozo af te 
wachten (die kwam pas een maand later, red.), zijn wij direct aan 
de slag gegaan met het ontwikkelen van een aanvraagformulier. 
Dat hadden we drie dagen na de aankondiging, op vrijdag, al op 
onze site staan. Dezelfde dag kwamen de eerste aanvragen bin-

nen en konden we die verwerken.” 
Medio mei waren er in totaal zo’n 1400 aanvragen voor een 

Tozo-uitkering binnen bij RSD de Liemers, waarvan ongeveer 400 
door Duivense ondernemers. Voor het overgrote deel uitkerin-
gen om in het levensonderhoud te voorzien. Daarnaast enkele 
tientallen aanvragen voor leningen van 10.000 euro als bedrijfs-

 
Liemers Ondernemersportaal: 
één loket voor alle vragen 

De gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, RSD de 
Liemers, ondernemers en het Werkgeversservicepunt 
Midden-Gelderland hebben samen het Liemers Onderne-
mersportaal opgericht. Ondernemers, groot, klein, 
mkb’er en zzp’er, allemaal kunnen ze er sinds medio april 
terecht met vragen en ideeën over werk en inkomen. “Eén 
loket voor alle vragen”, zegt Patrick Sessink. “Binnen 24 
uur heb je antwoord.” 

Wilfred Hekkers spreekt van een ‘regieteam’. “Een 
team dat bestaat uit medewerkers van de partijen die het 
initiatief hebben genomen. Op basis van de vraag kijken 
we wie die het beste kan oppakken. Zo denken we een 
meerwaarde te bieden voor ondernemers." 

Het Liemers Ondernemersportaal is een pilot, maar 
Wilfred Hekkers en Patrick Sessink sluiten niet uit dat het 
portaal na de coronacrisis in stand wordt gehouden voor 
specifieke ondernemersvragen. Het ondernemersportaal 
is bereikbaar via de website van RSD De Liemers: 
www.rsddeliemers.nl.

kapitaal. De doorlooptijd is gemiddeld ongeveer zeven dagen. 
De regeling kan worden aangevraagd tot 1 juni en geldt voor 

een aangesloten periode van drie maanden. Achteraf komt er 
een toets om te bepalen of ondernemers de Tozo terecht hebben 
aangevraagd. Inmiddels is het voornemen om de TOZO-regeling 
te verlengen met nadere voorwaarden. De RSD zal ook hier weer 
snel op anticiperen. 

De coronacrisis en de uitvoering van de Tozo hebben de ge-
meenten en de RSD ‘dichter bij elkaar’ gebracht, stelt RSD-ma-
nager Wilfred Hekkers. “Voorheen was het toch vooral ‘hullie, 
zullie en wij’. Nu we in het kader van de regeling samen optrek-
ken, zie je daar de positieve effecten van. Dat kan ook richting 
toekomst positief uitpakken.” 

Patrick Sessink valt hem bij. “Helemaal mee eens. Elkaar beter 
kennen betekent ook dat je meer voor elkaar kunt betekenen.” 
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Rode loper 
 
De gemeente Duiven legt voor onderne-
mers de rode loper uit! Patrick Sessink is 
voor nieuwe én bestaande ondernemers 
het eerste aanspreekpunt in het gemeen-
tehuis. Samen met Judith Houben van het 
Bedrijven Contact Bureau (BCB) begeleidt 
hij ondernemers. Van het eerste oriënte-
rende gesprek tot en met de bouw van 
een pand. Patrick heeft korte lijnen met de 
bestuurders in het gemeentehuis. Maar 
ook met zijn collega’s van vergunning  -
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verlening, ruimtelijke ontwikkeling en 
 realisatie en beheer. Daardoor kan snel 
worden geschakeld en wordt er geen tijd 
verspeeld. Ook na de bouw blijft Patrick 
een vast aanspreekpunt voor de onderne-
mers om samen te werken aan de econo-
mische motor die Duiven in de regio is. 
Duiven maakt het waar

Meer weten? 
Bel met het Bedrijven Contact  Bureau 
(BCB) en wij komen naar u toe. 
 
Patrick Sessink en Judith Houben 
T: 088 695 3487 
E: p.sessink@1stroom.nl 
 
www.duivenmaakthetwaar.nl 

duivenmaakthetwaar 
duivenmhw 
Duiven Maakt Het Waar


