Ondernemers en geldzaken

Hulp en regelingen
voor ondernemers met
geldzorgen

Bij het ondernemen komt heel wat kijken. Je moet overzicht houden en op tijd reageren
op veranderingen. En de financiën moeten op orde zijn. Dat laatste lukt soms niet.
Maak je je zorgen? Loop je achter met betalingen? Of heb je (grote) geldzorgen? Zoek
dan zo snel mogelijk hulp. Onze partners geven tips om grip op je financiën te houden
of weer te krijgen. En ze geven informatie over diverse hulpregelingen.

Ik maak me zorgen over
de financiën van mijn
bedrijf. Welke hulplijnen
en regelingen zijn er?

Ik ben zelfstandige en
heb algemene vragen
over het runnen van mijn
onderneming.

Ik ben zelfstandige en
wil bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
aanvragen.

Ik heb vragen over mijn
bestaande Tozo-regeling
of het aanvragen van een
Tozo-regeling.

Mijn administratie loopt
(erg) achter. Ik weet niet
hoe ik ervoor sta. Ik weet
niet hoe ik verder moet.
Ik heb hulp nodig.

Ik heb grote financiële
problemen en ben bang
dat mijn bedrijf het niet
gaat redden.

Inwonersondersteuning
Roosendaal
Inwonersondersteuning
verwijst je door naar de
juiste partij.

StartToGrow
Voor hulp en advies aan
ondernemers die starten
of doorstarten. Ook voor
zelfstandigen die nu al
gebruik maken van een
bijstandsregeling (bijvoorbeeld Tozo of Bbz).

Werkplein Hart van
West-Brabant biedt
ondersteuning aan kleine
zelfstandigen met (tijdelijke)
financiële problemen.
Soms heb je dan recht op
financiële ondersteuning
(Bbz). Dat kan zowel voor
ondernemers met een
levensvatbaar bedrijf zijn,
als voor ondernemers
die hun bedrijf willen
beëindigen.

Werkplein Hart van
West-Brabant
De Tozo-regeling is voor
ondernemers die in de
knel komen door de
coronacrisis. Werkplein
Hart van West-Brabant
helpt je bij al je vragen
over Tozo.

Over Rood
De deskundige vrijwilliger
van Over Rood helpt
praktisch met het op orde
brengen van je administratie. Daarna helpen we
je om te kiezen: kan ik
doorgaan als ondernemer
of moet ik stoppen?
Wij helpen je op weg bij
de uitvoering van jouw
keuze.

Right & Bright begeleidt
ondernemers met
schulden. Ze helpen met
het aanvragen van bijstand
voor zelfstandigen en
kunnen met deze bijstand
ook een saneringstraject
starten. Ze hebben als
doel om jouw bedrijf weer
financieel toekomstproof
te maken.

0165 - 75 00 50
www.ioroosendaal.nl

085 - 007 44 45
www.starttogrow.nl

076 - 750 35 00
www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

076 - 750 35 00
www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

085 - 04 08 416
www.overrood.nl

076 - 54 33 398
www.rightbright.nl

