WAT DOEN WE IN REGIO ZWOLLE
VOOR ONDERNEMERS?
In Regio Zwolle werken we samen met het bedrijfsleven, onderwijs,
maatschappelijke organisaties en overheden om ondernemers zoveel
mogelijk te ondersteunen in deze gezondheidscrisis. Een aantal
uitvoeringsorganisaties heeft specifieke regelingen voor ondernemers.
Sommige organisaties hebben contactpersonen hiervoor vrijgemaakt.
Vrijwel alle gemeenten hebben een pagina ingericht om hun lokale
ondernemers snel wegwijs te maken in het pakket van maatregelen. Voor u
op een rij gezet.
Uw gemeente
Op alfabetische volgorde hebben we de webpagina’s van de 22
gemeenten van Regio Zwolle in kaart gebracht.
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Uw provincie
Regio Zwolle werkt samen binnen en met vier provincies: Overijssel,
Gelderland, Drenthe en Flevoland. In de bestrijding van het
coronavirus verwijzen de provincies naar de kennis en expertise
van RIVM, rijksoverheid en veiligheidsregio’s. Verdere informatie per
provincie vindt u op de verschillende websites waaronder enkele
videoboodschappen van de commissaris van de Koning.
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Uitvoeringsinstanties
Binnen Regio Zwolle werken we met verschillende instanties samen.
Bekijk op de website van de
KVK wat u kunt doen en welke
regelingen er zijn, zie www.kvk.nl/
coronaloket. Het KVK coronaloket
kunt u telefonisch bereiken op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
via 0800-2117.

Het UWV Werkbedrijf heeft een
overzicht met veel gestelde
vragen over het coronavirus.
Bijvoorbeeld ‘kan ik een uitkering
aanvragen voor mijn werknemer
in verband met het coronavirus?’
Lees de veel gestelde vragen.

Landelijk zijn loketten geopend en stevige maatregelingen zijn genomen om ondernemers
tijdens de coronacrisis te helpen. Ondanks de landelijke informatieloketten kan het zijn dat
u zoekt naar aanvullende ondersteuning. Het team van Kennispoort Regio Zwolle helpt u
graag. Bijvoorbeeld als u één-op-één wilt schakelen. De adviseurs kunnen meedenken en
sparren over uw ideeën, nieuwe verdienmodellen, alternatieve markten en bijvoorbeeld
het online aanbieden van product- en dienstverlening. Neem contact op via 038-202 2020
of info@kennispoortregiozwolle.nl.

De adviseurs van het
Werkgeversservicepunt in uw
gemeente staan voor u klaar. De
contactgegevens vindt u hier.

Op deze pagina ziet u een
overzicht waar ondernemers
met veel van hun vragen terecht
kunnen.

Verkorte cursussen op het gebied van online zijn momenteel een must om uw personeel (thuis) aan het
werk te houden. Bij Regio Opleiders kunnen we met u meedenken en u eventueel ondersteunen met
het thuis leren van uw medewerkers. Zo bieden we samen deze crisis het hoofd.

Overige partners Regio Zwolle
De maatregelen als gevolg van het coronavirus volgen elkaar in snel tempo op. Veel
bedrijven maken zich zorgen. De gevolgen zijn immers groot. Ook zullen de economische
effecten nog lang na-ijlen. Op de landelijke website VNO-NCW een overzicht gericht op
ondernemers met informatie. Dit overzicht wordt geregeld geactualiseerd, kijk op https://
www.vno-ncw.nl/corona.
Ook vindt u hier een wegwijzer voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor
ondernemers met vragen: telefoonnummer 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen
08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke
regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.
Het loket kunt u bereiken via https://www.kvk.nl/coronaloket.
Verdere informatie is te vinden op https://www.mkb.nl/corona. Hier vindt u bijvoorbeeld een
overzicht van branche specifieke hulp en meldpunten.

Wij zullen, samen het Logistiek Netwerk Regio Zwolle, zaken zo breed mogelijk
oppakken en ons netwerk inzetten. Hebt u prangende vragen, heeft u hulp nodig of
wilt u helpen? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via telefoon, app of
mail, kijk voor contactgegevens en informatie op deze website.

Specifiek voor de ondernemers in de vrijetijdssector heeft Marketing Oost een pagina ingericht.

Overige nuttige adressen en links
Alle informatie van de rijksoverheid over het coronavirus
rijksoverheid.nl/corona
Alle informatie van het RIVM over het coronavirus zie
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Provincie Drenthe verwijst Drentse ondernemers ook naar
ikbendrentsondernemer.nl
Dé digitale community voor ondernemers in Regio Zwolle, ook als app te
downloaden, zie
RegioZwolleConnect.nl

