
Wordt jouw bedrijf hard getroffen 
door de  coronacrisis?
Ben je op zoek naar steun, maar zie je door de bomen het bos niet meer?

We beseffen dat je in een lastige periode verkeert en dat de continu veranderende wereld zorgt voor nog 
meer onrust. Het ondernemersloket coronavirus van de gemeente Eindhoven is er voor ondernemers, 
verenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties die sterk uit deze crisis willen komen.

Dienstverlening
Ondernemersloket gemeente Eindhoven:

Op de website van het ondernemersloket vind je alle actuele informatie over 
corona en de ondersteuningsregelingen landelijk en lokaal, maar ook over extra 
dienstverlening die is ingericht voor ondernemers in de knel.
Ook voor vragen over steunmaatregelen of vragen over omscholing en arbeidsmo-
gelijkheden neem je contact op met: ondernemersloket@eindhoven.nl
telefoon: (040) 238 4222 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen  
08.30 en 17.00 uur)

Steunmaatregelen
Gemeentelijke steunmaatregelen:

• De 'Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)’ : 
 formulier ‘Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers’

• Een lening voor bedrijfskapitaal:  
  maakt het voor ondernemingen, die door de coronacrisis geldproblemen 

hebben, mogelijk om tot maximaal € 10.157,- te lenen. Een aanvraag dien je in 
via het formulier ‘Lening voor bedrijfskapitaal’

• Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK):  
  Heb je door de coronamaatregelen minder inkomen en kun je daardoor je 

noodzakelijke kosten niet meer betalen? Dan kom je misschien in aanmerking 
voor ondersteuning via de regeling TONK. Meer informatie en een aanvraag-
formulier vind je op www.eindhoven.nl/tonk

• Alle andere gemeentelijke tegemoetkomingen vind je via:  
  Steunmaatregelen gemeente Eindhoven ivm corona | Eindhoven  

en  
eindhoven.nl/ondernemen/ondernemersloket-coronavirus/ 
steunmaatregelen-voor-ondernemers
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Steunmaatregelen
Landelijke steunmaatregelen:

• Alle landelijke ondersteuningsmaatregelen zijn terug te vinden via: 
  Overzicht steun- en herstelpakket | Coronavirus: financiële regelingen |  

Rijksoverheid.nl

• De meest aangevraagde landelijke maatregelen zijn oa  
  de Tijdelijke  Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)’. Een 

aanvraag dien je in via de website van UWV.
  De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL):  

Bekijk de website van de  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor uitleg 
over de TVL 

• Price Waterhouse Coopers:  
  Covid-19 Helpdesk voor het mkb, zelfstandige ondernemers en sociale 

 ondernemingen - COVID-19 - Thema's - PwC

Dienstverlening
Ondernemersklankbord: 

Stichting Ondernemersklankbord biedt ondersteuning aan ondernemers uit het 
midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan starters, of begeleiding van 
ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen. dan 
kunnen wij u warm overdragen naar de adviseurs van het  ondernemersklankbord:
https://ondernemersklankbord.nl/spreekuren/regioteam-oost-brabant/?

Gratis dienstverlening voor zelfstandigen:

Bent u zelfstandige en op zoek naar begeleiding bij ondernemen, omscholing of 
geldzaken? Maak dan gebruik van de mogelijkheden die geboden worden, kijk op 
https://www.eindhoven.nl/ondernemen/ondernemersloket- coronavirus/begelei-
ding-bij-zelfstandig-ondernemen

Geldzorgen en/of schulden?

Voor ondernemers die door de coronamaatregelen acute financiële problemen 
hebben, zijn er verschillende regelingen. Je kunt in bepaalde gevallen bijstand 
aanvragen via de Bbz-regeling. Je hebt mogelijk ook recht op inkomensondersteu-
ning. Er zijn regelingen die je zelf kunt aanvragen bij de gemeente. Bekijk hier een 
overzicht van alle regelingen en de  voorwaarden.
 

•  Qredits helpt ondernemers met kredieten, coaching, tools, lesprogramma's en 
trainingen. Kijk voor meer informatie op https://qredits.nl/.

•  Op Geldfit Zakelijk kun jij als ondernemer gratis terecht voor hulp bij jouw 
financiële situatie. Via een online test krijg je direct inzicht hoe jij er met je 
 onderneming financieel voor staat. 

• Zit je in zwaar weer? kvk.nl
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