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Geachte ondernemer, 

 

Door de coronacrisis denken veel zelfstandig ondernemers na over hun toekomst. Dat 

doen ze, omdat dat bij het ondernemerschap hoort. Maar ook omdat de regering u de 

mogelijkheid biedt om de periode van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig 

Ondernemers (Tozo) daarvoor te gebruiken. 

De nieuwe toekomst kan bijvoorbeeld bestaan uit het (aangepast) voortzetten van de 

onderneming, het starten van een andere onderneming of het werken in loondienst. 

Elke ondernemer maakt daarin eigen keuzes. Bij het maken van keuzes komt veel 

kijken. Geen enkele ondernemer laat het maken van (nieuwe) keuzes onberoerd. 

Het Rijk heeft onder andere gemeenten opgeroepen zelfstandig ondernemers bij deze 

“heroriëntatie op de toekomst” te helpen. Wilt u gebruik maken van ondersteuning bij 

uw heroriëntatie? Vul dan onderstaande vragenlijst in. 

Vragenlijst intake heroriëntatie 

o Naam  …………………………………………………………………………………………….. 

o Adres  ………………………………………………………………………………………….. 

o Woonplaats ………………………………………………………………………………………….. 

o E-mailadres ………………………………………………………………………………………….. 

o Telefoonnummer ………………………………KvK nr…………………………………….. 

o BSN   …………………………geboorte datum………………………….. 

 

1. Hoe kijkt u op dit moment aan tegen uw toekomst als ondernemer? 

o Ik heb er vertrouwen in dat ik op eigen kracht verder kan. 

o Met de juiste ondersteuning kom ik er weer bovenop. 

o Ik denk niet dat mijn bedrijf de coronacrisis zal overleven. 

o Ik heb mijn bedrijf inmiddels al beëindigd. 

 



 

 

 2 van 3 

2. Wat is uw streven voor de rest van dit jaar? 

o Ik wil mijn bedrijf weer net zo laten draaien als voor de coronacrisis. 

o Ik wil mijn inkomen aanvullen met andere activiteiten. 

o Ik wil mijn bedrijf (tijdelijk) beëindigen. 

o Anders, namelijk………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. In welke sector bent u werkzaam? 

o ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Bent u van plan om een baan in loondienst te zoeken? 

o  Ja   /  nee     /  misschien.  ( Doorhalen wat niet van toepassing is ) 

 

De gemeente wil u niet alleen financieel maar ook op andere manieren 

ondersteunen. 

 

5. Hoe bent u het meest geholpen? (Doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

o Ondersteuning bij voortzetting onderneming / op orde brengen van 

bedrijfsadministratie / ondersteuning bij beëindiging. 

o Loopbaanadvies /coaching / om- of bijscholing / training 

sollicitatievaardigheden. 

o Financieel advies / schuldhulpverlening / budget coaching (privé-uitgaven) 

o Ik heb geen behoefte aan ondersteuning    

 
 
Bescherming van uw persoonsgegevens 
De gemeente Gennep gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw 
persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals 
omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en 
specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van 
persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke 
verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak. 
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De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter 
bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en 
een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, 
verwijst de gemeente u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens 
(externe link) 
 
Verklaring en ondertekening  

 

 Ik heb alle vragen volledig en naar waarheid beantwoord  
Ik heb géén informatie achtergehouden. Ik weet dat ik strafbaar ben als ik 
niet de juiste of onvolledige informatie geef. Gemaakte kosten in het kader 
van de heroriëntatie moet ik dan geheel of gedeeltelijk terugbetalen.  
 

 
Handtekening ondernemer,    Handtekening partner, 
        (indien van toepassing) 
 
 
 
 
Datum:       Datum: 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

