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Landelijk en gemeentelijk zijn er verschillende websites en organisaties die  
ondernemers met financiële problemen ondersteunen. 

Als u geldzorgen heeft, is het soms lastig om de juiste informatie te vinden.  
In deze flyer vind u daarom een overzicht, wat u op weg kan helpen.



  Landelijke noodmaatregelingen
https://www.bredabusiness.nl/landelijke-maatregelen

  Lokale noodmaatregelingen
https://corona.breda.nl/maatregelen-economie

  Zakelijk: sparren over onderneming
http://businesscoachbreda.nl/
Voor startende en gevestigde ZZP-er en MKB bedrijf. 
Tips en adviezen over (online)marketing, sales, 
strategie, financiën, bedrijfsvoering, groei en 
personeelszaken. Daarnaast advies over hoe u als 
ondernemer kunt omgaan met de Corona-crisis.

  Privé: inkomsten en uitgaven en besparen
Nibud.nl. 
Landelijke website met tips. Kijk bv. eens op: 
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/stappenplan-
geldzorgen-door-coronacrisis/#stap3

https://www.gripopgeldbreda.nl/
Voor tips, budgetcursus, workshops, budget- 
adviesgesprek.

Voor een persoonlijk budgetadviesgesprek stuurt u  
een e-mail naar: aanmeld@breda.nl o.v.v. budget-
adviesgesprek ondernemer.

Inhoud van een gesprek kan zijn:
• Overzicht maken inkomsten- en uitgaven;
•  Besparingsmogelijkheden of mogelijkheden om het 

inkomen te verhogen;
•  Het recht op bepaalde regelingen of voorzieningen;
•  Doorverwijzen naar de juiste instanties of loketten; 
•  Optie tijdelijk budgetbeheer (beheer inkomsten en 

uitgaven door Kredietbank; dit geeft rust)

  (Aankomende) Schulden
https://www.155.nl/
Voor ondernemers in zwaar weer: beantwoord  
een paar vragen en krijg verwijzing naar passende 
dienstverlening.

https://www.overrood.nl/
Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij 
een (door)start, schulden, administratieve achter-
standen en bedrijfsbeëindiging. Over Rood is een 
vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Bij Over 
Rood helpen ondernemers elkaar hun problemen op te 
lossen en te werken aan een financieel gezonde 
toekomst.

https://www.breda.nl/schuldhulpverlening
Team schuldhulpverlening Gemeente Breda. Voor: 
• Schuldhulpverlening aan de gestopte ondernemer
•  (Voorkoming van) schuldhulpverlening aan zzp-er’s

  Overige hulpverlening
(emotionele ondersteuning, relatie, opvoeding, wonen, 
eenzaamheid etc)
https://www.zorgvoorelkaarbreda.nl/

  Goed om te weten rondom privé- 
uitgaven/betalingsproblemen

Als ondernemer of zzp-er heeft u uiteraard naast uw 
onderneming ook nog een privé-situatie. In deze 
privé-situatie heeft u ook belangrijke uitgaven. U heeft 
huur of hypotheek te betalen, energielasten, 
levensonderhoud enzovoorts. Met het wegvallen van 
inkomsten kunnen ook hier de nodige zorgen de kop op 
steken. Het is daarnaast ook niet altijd makkelijk direct 
uw leefstijl er op aan te passen.

Als u zich zorgen maakt over de financiële privé-
situatie meldt u zich dan aan voor een gratis 
budgetadviesgesprek o.v.v. ondernemer op het 
mailadres: aanmeld@breda.nl. Hierachter zit een  
team van specialisten in o.a. budgetadvies en 
schuldhulpverlening. Dit team kan ondersteuning 
bieden of de juiste ondersteuning regelen. 

Ter directe geruststelling kunnen we u melden dat veel 
organisaties maatregelen nemen om inwoners 
tegemoet te komen bij betalingsproblemen, zoals:

•  Woningcorporaties 
  Ministerie, woningcorporaties en verhuurbedrijven 

hebben afgesproken geen huisuitzettingen te doen

•  Energiebedrijven 
  Zijn bereid bij betalingsproblemen individuele 

afspraken te maken.

•  Drinkwaterbedrijven 
 Zeggen toe voorlopig niemand af te sluiten.

•  Banken 
  Verschillende banken houden bij de 

betalingsverplichtingen van klanten rekening 
  met de financiële gevolgen van het coronavirus. 

Bijvoorbeeld bij het aflossen van een lening of een 
hypotheek. Meer informatie is te vinden op de 
website van uw bank. 

•  Telecomaanbieders 
 Zeggen toe coulant te zijn bij wanbetaling.

•  Gerechtsdeurwaarders 
  Beroepsvereniging adviseert dringend om inboedel- 

beslag of woningontruiming op te schorten.

•  Belastingdienst 
  Wil onder meer degene die kinderopvangtoeslag 

ontvangen en zzp’ers helpen.

•  DUO 
  DUO wil studenten en oud-studenten helpen die 

door het coronavirus in (financiële) problemen 
komen. Bijvoorbeeld door het onverwacht weg- 
vallen van inkomen. Er zijn een aantal mogelijk- 
heden rondom studiefinanciering en rondom het 
terugbetalen van de studieschuld. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met DUO. 

  Elke organisatie roept mensen op om  
persoonlijk contact op te nemen als ze er 
niet uit komen. 

Wanneer u betalingsproblemen heeft, is het dan ook 
slim om direct contact op te nemen met de organisatie 
die het betreft. Mogelijkheden kunnen zijn: uitstel van 
betaling, een betalingsregeling of tijdelijk een lager 
bedrag betalen. Elke organisatie zal samen met u kijken 
naar de mogelijkheden. Wacht dus niet af, maar kom 
direct in actie. Komt u er niet uit? Neem dan alsnog 
contact op met aanmeld@breda.nl. 
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