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Tot en met 5 februari meldden zich 2.193 
bedrijven in de Liemers voor één van de drie 
Tozo-regelingen. Voor Tozo 3 meldden zich tot 
die datum ook 174 nieuwe bedrijven. Volgens 
directeur Wilfred Hekkers van RSD de Liemers 
had deze laatste stijging onder meer te maken 
met contact gerelateerde groepen zoals kappers 
en nagelstudio’s, die de deuren wekenlang 
moesten sluiten. Wilfred Hekkers: “Doordat de 
coronapandemie maar voortduurt, komen 
steeds meer ondernemers in de problemen. Ze 
melden zich bij ons voor een 
uitkering of met de vraag 
welke mogelijkheden er 
voor hen zijn. 

Daarvoor hebben we natuurlijk ook ons 
Ondernemersportaal, waar we ondernemers 
helpen om de weg te vinden in een nieuwe 
wereld. Want voor een aantal ondernemers 
betekent deze pandemie een nieuwe focus voor 
de toekomst. Wij hebben daarom twee 
klantmanagers aangesteld, die de ondernemer 
helpt met deze zoektocht. Want soms liggen er 
voor ondernemers ook nieuwe kansen. Daar 
willen we ze mee helpen en ze snel naar het 
juiste loket verwijzen. 

Onze klantmanagers hebben affiniteit met 
ondernemen en treden vooral op als regisseur. 
Overigens kunnen ondernemers zich naast het 
Ondernemersportaal ook melden bij 
MiddenGelderlandWerktdoor.nl, dat zich in een 
grotere regio met dezelfde corona gerelateerde 
problematiek bezighoudt.”

Het aantal bijstandsuitkeringen steeg vooralsnog 
niet. Dat kan nog komen, zeker wanneer de 
steunmaatregelen op een einde gaan lopen. 

Daarnaast ziet de RSD problemen die niet alleen 
over financiën gaan. Wilfred Hekkers: “De 
problematiek is veel zwaarder en breder. We 
komen geregeld in contact met ondernemers die 
enorme stress ervaren. Bijvoorbeeld 
ondernemers die tussen wal en schip vallen wat 
betreft de steunmaatregelen of waarvan de 
vaste lasten veel hoger zijn dan waarin de 
maatregelen kunnen voorzien. We proberen ze 
dan zo goed mogelijk te wijzen op 
mogelijkheden die er wellicht nog wel zijn.”

RSD de Liemers: meer nieuwe ondernemers melden zich 

‘Weg vinden in nieuwe wereld’

Steeds meer ondernemers melden zich bij 
RSD de Liemers. Het aantal Tozo aanvragen 
bij de Regionale Sociale Dienst steeg sinds 
de laatste lockdown sterk. Wat opvalt is 
dat er veel nieuwe bedrijven een beroep 
doen op de tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers.

Soms liggen er voor ondernemers ook nieuwe 
 kansen. Daar willen we ze mee helpen en ze snel 
naar het juiste loket verwijzen. 
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