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Inleiding 
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft KVK samen met partners invulling aan het 

CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor 

bedrijven en ondernemers. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en 0800 2117. Het KVK CoronaLoket is 

telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen. Deze nieuwsbrief ontvangt u dagelijks 

en we brengen u op de hoogte van actuele ondernemersvragen en ontwikkelingen aan het KVK CoronaLoket. 

 

Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket  
 

Mijn vrouw heeft een bedrijf en ik heb een bedrijf, wat kan de TOZO voor mij betekenen? 

Mijn vrouw heeft een kapsalon en ikzelf heb een winkel in kappersbenodigdheden. Ik heb gelezen dat ik maar één 

keer de TOZO tegemoetkoming kan aanvragen. Klopt dat wel? 

Antwoord: de TOZO bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit een inkomensondersteuning. Dit 

geldt per huishouden, met een maximale uitkering van € 1.500,00. Daarnaast kunt u een lening aanvragen van 

maximaal € 10.157,00, dit geldt per onderneming. Dus u en uw vrouw kunnen elk voor het eigen bedrijf een TOZO-

lening aanvragen. 

 

Mag ik met mijn huiswerkinstituut weer aan de slag? 

De eigenaar van een huiswerkinstituut vraagt zich af ze weer met leerlingen aan de slag mogen. Zij hebben een 

eigen locatie en kunnen daar 1,5 meter afstand houden. 

Antwoord: Veel branches bereiden zich voor op de 1,5 meter-economie. Branchepartijen organiseren samen met 

het ministerie van SZW een protocol voor de kinderopvang. Misschien dat het huiswerkinstituut zich hierbij aan 

kan sluiten. De basisscholen gaan immers na de meivakantie weer (gedeeltelijk) van start. De buitenschoolse 

opvang volgt de openstelling van de scholen. Huiswerkbegeleiding is daar soms een onderdeel van. Advies: nu nog 

niet open gaan, maar contact leggen met de brancheorganisatie voor passende aanpak (protocol). 

Mag mijn sportschool open gaan voor 2 personen tegelijk? 

Ik heb een sportschool en zie dat andere sportscholen toch open gaan voor 2 personen tegelijk. Er wordt niet 

gehandhaafd. Mag ik wel of niet mijn sportschool openen voor maximaal 2 personen? 

Antwoord: Nee, alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn tot en met 19 mei 2020 gesloten. Er geldt wel een 

uitzondering voor kinderen en jongeren die buiten willen sporten. Zij mogen vanaf 29 april 2020 georganiseerd 

buitensporten onder begeleiding. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld.   
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 Goede zaken! 
 

Studenten helpen scholieren  

In deze periode van thuisscholing en mogelijke examenstress is in Utrecht een samenwerking opgezet waarbij 

studenten scholieren van bijles en studiebegeleiding voorzien. Studenten en scholieren uit heel het land kunnen 

hier gebruik van maken. Slim! https://studentenhelpenscholieren.nl/  

 

Air Wave 

Een consortium van bedrijven, waaronder het Utrechtse Redgrasp, TU Delft en Damen, heeft de afgelopen weken 

hard gewerkt aan een duurzame oplossing voor het tekort aan mondkapjes. Het ontwerp, op basis van een 

snorkelmasker en een industriele ventilator, kan helpen het wereldwijde tekort aan gezichtsmaskers op te lossen en 

de veiligheid voor zorgverleners te verbeteren, vooral tijdens intubatie- en intensive care-procedures waar het 

risico op infectie het grootst is. https://www.air-wave.org/  
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Platform Brabant voor Mekaar live! 

Gemeente ’s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant hebben de website www.brabantvoormekaar.nl 

gelanceerd. De site biedt een overzicht van Brabantse initiatieven die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar 

brengen en websites met relevante informatie voor zzp’ers, ondernemers en inwoners. Heb je zelf een initiatief of 

informatie te melden? Dan kun je op de website het formulier invullen of mailen naar 

brabantvoormekaar@brabant.nl  

 

Miljoen euro extra voor innovatie in het MKB 

Animo voor innovatie blijft in crisistijd onverminderd groot. De provincie Overijssel trekt een miljoen euro extra uit 

om innovatie in het mkb te stimuleren. Het geld is bedoeld om haalbaarheidsonderzoek te doen voor innovatieve 

ideeën. Er blijkt hiervoor grote belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Begin april werd een regeling hiervoor 

geopend, maar die was binnen een dag volledig overtekend. Voor de beschikbare 1.152.000 euro werden maar 

liefst 177 aanvragen ingediend. De provincie heeft nu besloten de subsidieregeling te verdubbelen. Per aanvraag 

kan maximaal 20.000 euro subsidie worden gevraagd. 

 

Business Coach Breda 

Business Coach Breda is een initiatief van de gemeente Breda, is in het leven geroepen om startende ondernemers 

in de stad een eindje op weg te helpen. Het bedrijf houdt workshops, trainingen en netwerkbijeenkomsten en spart 

met starters over hun bedrijfsplannen. http://businesscoachbreda.nl/  

 

Omscholen en doorwerken 

Er ontstaan steeds meer initiatieven om mensen om te scholen naar beroepen waar op dit moment veel vraag naar 

is. Zo stelt de stichting Doorzaam ‘van werk naar werk-vouchers’ beschikbaar waarmee uitzendkrachten zich kunnen 

laten omscholen om ander werk te doen. Werkgevers-en werknemersorganisaties hebben in samenwerking met de 

overheid het platform ‘Nederland werkt door’ opgericht om werkzoekenden te linken aan sectoren waar veel werk 

is.  

 
Bijgewerkte informatie / belangrijke links  

www.kvk.nl/corona  -  http://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/  

https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/ 

www.rvo.nl/coronavirus  -  https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-en-ondernemerschap/ 

Liquiditeitenbeheer voor ondernemers: https://www.kvk.nl/corona/je-betalingsverplichtingen-onder-controle/  

Coronaregelingen en financiële planning: https://www.kvk.nl/corona/coronaregelingen-en-financiele-planning/  

Branches over de 1,5 meter economie: https://www.kvk.nl/corona/branches-over-de-15-metereconomie/  

NOW:  https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/ 

TOZO: https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/ 

TOGS: https://www.kvk.nl/corona/togs-4000-euro-voor-direct-getroffen-ondernemers/  

BMKB-C: https://www.kvk.nl/corona/bmkb-c--borgstelling-mkb-kredieten-verruimd/  

Contactpersonen KVK 

Contactpersonen voor partners en relaties 
 Gijs Bosch – 06 51 20 08 96 – gijs.bosch@kvk.nl  

 Willo Eurlings – 06 53 40 78 43 – willo.eurlings@kvk.nl  

 Ad van Ginneken – 06 22 49 64 21 – ad.van.ginneken@kvk.nl  

 Martin Luijendijk – 06 46 74 80 67 – martin.luijendijk@kvk.nl  
 Ruud Meijvogel – 06 51 23 15 54 – ruud.meijvogel@kvk.nl  

 
 
 
Partners van het CoronaLoket 
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Colofon: KVK CoronaLoket is een initiatief van ministerie van Economische Zaken en Klimaat en KVK. KVK 
CoronaLoket informeert partners en overheden door middel van deze nieuwsbrief met als doel het delen van de 
laatste ontwikkelingen over de maatregelen inzake Corona. 
 

 
 


