
Bent u dringend op zoek naar ondersteuning? 
Neem dan contact op met uw gemeente. 

Ik ben werknemer of werkzoekend 

Ik ben ondernemer met personeel

Ik ben zelfstandig ondernemer 

Steun na 30 september 2021 
Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met een aantal steunmaatregelen. 

(Zelfstandig) ondernemers, werknemers en werkzoekenden kunnen 

gebruik maken van andere ondersteuning, zoals advies over 

ondernemen, begeleiding naar ander werk of hulp bij schulden  

en het terugbetalen van financiële steun.

Bent u op zoek naar ondersteuning?

Dan kunt u aanklikken in welke groep u valt. U krijgt hierdoor 

direct een overzicht van relevante hulp.
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Bent u dringend op zoek naar ondersteuning? 
Neem dan contact op met uw gemeente. 

Overzicht van ondersteuning voor  
zelfstandig ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer? En vraagt u zich af hoe u verder 
moet met uw bedrijf? Neem contact op met uw gemeente  
voor hulp. 

Daarnaast kunt u gebruik maken van de volgende soorten 
ondersteuning:

Advies over ondernemen
Wilt u hulp bij het toekomstbestendig maken van uw 
onderneming? Of overweegt u te stoppen, maar weet u niet hoe? 
Dan kan uw gemeente u hierbij helpen. Ook kunt u het KvK 
adviesteam bellen via 0800-2117 of anoniem de KVK Zwaar weer 
Routewijzer invullen. 

Begeleiding naar ander werk 
Bent u in de periode van 12 maart 2020 tot nu uw inkomen 
kwijtgeraakt? Of dreigt u dit kwijt te raken? En lukt u niet om zelf 
weer een baan te vinden? Een regionaal mobiliteitsteam biedt u 
gratis hulp om weer aan het werk te komen.   

Subsidies voor bij-en omscholing
U kunt (in de toekomst) mogelijk gebruik maken van de  
volgende subsidies:

• Levenlanglerenkrediet
• Nederland leert door
• STAP-budget (vanaf 1 maart 2022)

Hulp bij (dreigende) schulden
Heeft u financiële problemen? Of dreigt u in de schulden te 
komen? Neem dan contact op met uw gemeente voor hulp of doe 
anoniem de test op geldfit.nl en krijg direct advies over uw 
financiële situatie en welke organisaties kunnen helpen.

Financiële regeling aanvragen
Bent u op zoek naar actueel overzicht van de financiële regelingen 
die u mogelijk kunt aanvragen? Kijk op rijksoverheid.nl/
overzicht-steunpakket 

U kunt ook de Bijstand voor Zelfstandigen aanvragen. Kijk op 
krijgikbbz.nl om te zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Informatie over terugbetalen financiële steun
Zoekt u informatie over het terugbetalen van de financiële steun 
die u ontvangen heeft? Ga dan naar ondernemersplein.kvk.nl. U 
vindt daar algemene informatie over het terugbetalen en 
informatie per regeling. 

Hulp bij terugbetalen financiële steun
Heeft u hulp nodig bij het terugbetalen van de financiële steun 
waar u een beroep op heeft gedaan? Wilt u bijvoorbeeld een 
betalingsregeling treffen? Neem dan contact op met de 
overheidsinstantie waar u de steun heeft aangevraagd. 
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Overzicht van ondersteuning voor 
ondernemers met personeel

Bent u een ondernemer met personeel in dienst? Dan kunt u 
gebruik maken van de volgende soorten ondersteuning:

Advies over ondernemen
Wilt u hulp bij het toekomstbestendig maken van uw 
onderneming? Of overweegt u te stoppen, maar weet u niet hoe? 
Dan kan uw gemeente u hierbij helpen. Ook kunt u het KvK 
adviesteam bellen via 0800-2117 of anoniem de KVK Zwaar weer 
Routewijzer invullen.

Financiële regeling aanvragen 
Bent u op zoek naar actueel overzicht van de financiële regelingen 
die u mogelijk kunt aanvragen? Ga naar: Rijksoverheid.nl/
overzicht-steunpakket

Werktijdverkorting aanvragen
U kunt als werkgever ook, vanaf 1 oktober 2021, weer gebruik 
maken van de Regeling Werktijdverkorting (wtv). Deze regeling 
geldt voor buitengewone omstandigheden voor een beperkte tijd.

De nasleep van de coronacrisis valt hier niet onder. Met de wtv 
vraagt u een uitkering aan voor uw medewerkers voor niet-
gewerkte uren. Kijk voor meer informatie 
op Rijksoverheid.nl/WTV

Informatie over terugbetalen financiële steun
Zoekt u informatie over het terugbetalen van de financiële steun 
die u ontvangen heeft? Ga dan naar ondernemersplein.kvk.nl. U 
vindt daar algemene informatie over het terugbetalen en 
informatie per regeling. 

Hulp bij terugbetalen financiële steun 
Heeft u hulp nodig bij het terugbetalen van de financiële steun 
waar u een beroep op heeft gedaan? Wilt u bijvoorbeeld een 
betalingsregeling treffen? Neem dan contact op met de 
overheidsinstantie waar u de steun heeft aangevraagd. 

Hulp bij (dreigende) schulden
Heeft u financiële problemen? Of dreigt u in de schulden te 
komen? Doe de test op Geldfit Zakelijk en ontdek welke 
mogelijkheden er voor u zijn.  

Hulp bij de werk-naar-werk begeleiding van uw personeel 
Regionale mobiliteitsteams kunnen u helpen bij werk-naar-werk 
begeleiding van uw personeel. Kijk welk team bij u in  
de buurt zit. 

Subsidies voor bij- en omscholing personeel 
Als werkgever kunt u (mogelijk) gebruik maken van de subsidie 
‘Nederland leert door’ voor eventuele bij-en omscholing van uw 
personeel.

Bent u dringend op zoek naar ondersteuning? 
Neem dan contact op met uw gemeente. 
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Overzicht van ondersteuning voor 
werknemers en werkzoekenden

Bent u een werknemer of werkzoekende? Dan kunt u gebruik 
maken van de volgende soorten ondersteuning:

Begeleiding van werk(loosheid) naar werk
Bent u in de periode van 12 maart 2020 tot nu uw werk of inkomen 
kwijtgeraakt? Of dreigt u dit kwijt te raken? En lukt u het niet om 
zelf weer een baan te vinden? Dan kunt u terecht bij een regionaal 
mobiliteitsteam voor extra ondersteuning om weer aan het werk 
te komen. 

Hulp bij (dreigende) schulden
Heeft u financiële problemen? Of dreigt u in de schulden te 
komen? Neem dan contact op met uw gemeente voor hulp of doe 
anoniem de test op geldfit.nl en krijg direct advies over uw 
financiële situatie en welke organisaties kunnen helpen. 

Subsidies voor bij-en omscholing
U kunt (in de toekomst) mogelijk gebruik maken van de volgende 
subsidies:

• Levenlanglerenkrediet
• Nederland leert door
• STAP-budget (vanaf 1 maart 2022)

Bent u dringend op zoek naar ondersteuning? 
Neem dan contact op met uw gemeente. 
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