
Juli 2021 

Hulp/heroriëntatie na Tozo 
 
 
Beste ondernemer, 
 
Je hebt tozo-5 aangevraagd. Dat betekent dat de acute financiële problemen voor jouw bedrijf ondanks de 
versoepelde corona maatregelen nog niet voorbij zijn.   
 
De periode voor Tozo-5 loopt tot en met september. De verwachting is dat na deze periode er géén nieuwe 
verlenging van deze steunmaatregel komt. Dit betekent dat je na september weer zelfstandig een inkomen 
met je onderneming moet verdienen. Als je denkt dat dit niet gaat lukken, dan is er hulp beschikbaar.  
 
KempenPlus wil je graag hierbij helpen als dat kan. Wil je daarom de volgende vragen invullen en het formu-
lier meesturen met je aanvraag of verlenging? 
 
 
 

Financiële ondersteuning 
 
Was het inkomen uit je bedrijf in 2019 voldoende om van te kunnen leven/in je levensonderhoud te kunnen 

voorzien?       Ja       Nee 

 

Heb je schulden waarvan je de betalingsverplichting niet of moeilijk kunt nakomen?       Ja       Nee 

 

Verwacht je na 1 oktober 2021 nog financiële steun nodig te hebben?*       Ja       Nee 

 
* Als je nu ‘nee’ invult, kun je daar op een later moment altijd op terug komen als blijkt dat je toch financiële steun nodig hebt. 

 
 
 
 

Extra hulp / heroriëntatie 
 
Welke van onderstaande opties is nu het meest op jou van toepassing?  
 

       Ik zie met mijn huidige bedrijfsactiviteiten voldoende toekomstmogelijkheden voor mijn onderneming. 

       Ik moet iets veranderen binnen mijn onderneming (bijvoorbeeld: minder personeel, nieuwe markt(en), 
       ander businessmodel etc.). 

       Ik wil mijn bedrijf voortzetten, maar mij ook oriënteren op een (bij)baan (parttime baan). 

       Ik wil mijn bedrijf beëindigen en mij oriënteren op ondernemen in een andere branche. 

       Ik wil mijn bedrijf beëindigen en zoek naar nieuwe kansen op de arbeidsmarkt als werknemer. 

 

Aan welke hulp of ondersteuning denk je op dit moment?  

 

       Gesprek met een ondernemersadviseur over de toekomstmogelijkheden van je bedrijf. 

       Gesprek (met een coach) over je persoonlijke situatie. 

       Training(en) voor het verbeteren van je ondernemersvaardigheden (denk aan marketing, verkoop of 

       social media). 

       Lening bedrijfskapitaal. 

       Hulp bij het op orde brengen van de administratie. 

       zie ook volgende pagina… 
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       Hulp bij schulden. 

       Hulp bij het beëindigen van je bedrijf. 

       Hulp bij het starten van een nieuw bedrijf. 

       Loopbaanoriëntatie en omscholing naar een baan in loondienst. 

       Anders, namelijk:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 
 
Naam 
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