
WERKGEVERS EN CORONA 
 

 ALLES WAT U WETEN MOET

 

Heel het land is in de ban van het Coronavirus. Voor

bedrijven heeft het virus ook flinke gevolgen. Of het nu gaat

om een horecaonderneming, reclamebureau of

transportbedrijf, het treft ons allemaal. 

 

Daarom komt de overheid met het Noodpakket voor banen en

economie.  De maatregelen van het pakket zorgen ervoor dat

bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden

zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde

belastingregelingen, compensatie en extra

kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Lees hier alles over het Noodpakket voor banen en economie

 

Ook bieden gemeenten ondersteuning voor ondernemers en

ZZP'ers. Lees hier de informatie per gemeente:

Bodegraven-Reeuwijk

Gouda

Krimpenerwaard

Waddinxveen

 

De KvK heeft een 'Coronaloket' geopend waar je op werkdagen

tussen 08.30 en 17.00 uur, telefonisch, terecht kunt met je

vragen over de impact van het coronavirus op uw bedrijf.

Bijvoorbeeld over financiering, personeel of regelingen. U

kunt het KvK adviesteam bereiken via 0800-2117.

Overheidsmaatregelen voor
werkgevers

N I E U W S B R I E F

S P E C I A L

 

Noodfonds vervangt Werktijdverkorting.
 
De regeling werktijdverkorting is gestopt.
Daarvoor in de plaats kunt u binnenkort een
aanvraag doen bij het Noodfonds
overbrugging werkgelegenheid (NOW). Lees
meer

Heeft u al een aanvraag
Werktijdverkorting ingediend? Kijk dan
op de site van de Rijksoverheid hoe de
afhandeling verloopt. 

Heeft u vragen of wilt u contact met het
WSP? bel 0182 70 01 28 of mail
wspmiddenholland@gouda.nl of kijk op
www.werk.nl/wsp/midden-holland
 

Iedereen die tijdelijk niet kan werken zoals
bijvoorbeeld horecapersoneel maar wel wil,
kan  zich aanmelden via helponsoogsten.nl.
Dit is een platform voor de landbouwsecor
waar vraag een aanbod aan elkaar
gekoppeld worden. Ook bedrijven in de
landbouw die hulp nodig hebben kunnen zich
hier melden voor tijdelijke arbeidskrachten. 

Inspiratie voor bedrijven

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/coronahulp-ondernemers
https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Coronavirus/Coronavirus_hulp_voor_ondernemers
https://www.krimpenerwaard.nl/informatie-coronavirus-voor-ondernemers
https://www.waddinxveen.nl/financiele-ondersteuning
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
http://www.werk.nl/wsp/midden-holland

