
RIDDERKERK

Gemeenteraad van Ridderkerk
p/a griffie

Uw brief van
Uw kenmerk:

Bijlage(n):

Ons kenmerk:
Contact:
Doorkiesnummer:
E-mailadres:
Datum:

272779

S. Bogerd
+31180698269
s.borgerd@ bar-organisatie. nl
2 maart 2021

Betreft: Servicedesk TOZO

Geachte raadsleden,

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. De door het kabinet afgekondigde steun- en
herstelpakketten hebben een dempend effect op het aantal faillissementen en voorkomen vooralsnog een
sterke krimp in werkgelegenheid. Toch is het in sommige sectoren moeilijk om het hoofd boven water te
houden. Daarom heeft het Rijk diverse regelingen in het leven geroepen om verschillende doelgroepen te
helpen, waaronder de zelfstandig ondernemers. Veel van deze zelfstandig ondernemers trekken aan de
bel, in Ridderkerk hebben er momenteel 379 ondernemers een Tozo-3 uitkering aangevraagd.

In deze brief willen we u nader informeren over heroriëntatiegesprekken, de servicedesk Tozo, de
financiële gevolgen en het vervolg.

HeroriërItatiegesprekken
Als gemeente willen we ondernemers ondersteunen bij het oriënteren op een nieuwe toekomst hetzij als
ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. We zullen in de komende tijd dan ook alle ondernemers
die een beroep hebben gedaan op de Tozo-3 per mail uitnodigen voor een herorientatiegesprek. Het gaat
dan om 379 ondernemers. We kijken samen met de ondernemer naar mogelijkheden om verder te gaan
met de eigen onderneming of anderzijds te oriënteren op een eventuele andere loopbaan.

De uitnodiging zal een open en wervend karakter hebben. Er zit geen verplichting aan, maar we willen
vanwege de preventieve werking wel graag veel mensen in beeld hebben

Tijdens het heroriëntatiegesprek moet in relatief korte tijd veel informatie naar boven komen.
Uit onderzoek van het Rijk is gekomen dat de verwachting is dat 80% van de aanvragers Tozo een
hulpvraag hebben. De verwachting is dat er bij ongeveer de helft hiervan, er een vervolgactie uitkomt.
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Servicedesk Tozo
Voor de herorientatiegesprekken en de vervolgacties wordt een tijdelijke Servicedesk Tozo ingericht. Zo
is er voor ondernemers een herkenbaar punt waar ze met al hun vragen met betrekking tot de Tozo-
regeling terecht kunnen.

In de servicedesk wordt breed gekeken naar de hulpvraag van ondernemers, zo wordt het gekeken naar
De huidige situatie
Hoe ver is iemand in zijn heroriëntatie
Wat is de financiële situatie van de ondernemer
CV / hobby / ervaringcheck

Door breed te kijken naar de situatie, wordt ook meteen in beeld gebracht wie van de ondernemers er
mogelijk in aanmerking komt voor de TONK of wanneer er een verwijzing naar schuldhulpvedening nodig
is. Vanuit het eerste gesprek, kunnen er verschillende vervolgacties ingezet worden. Hierbij kan gedacht
worden aan een online opleiding via EduCenter. het aanmaken van een Hallo Werk profiel of het volgen
van een specifieke opleiding (gericht op betaald werk).

Om deze dienstverlening onder de ondernemers bekend te maken, wordt er een aparte webpagina
ingericht. Daarnaast worden verschillende communicatiekanalen gebruikt om de Servicedesk onder de
aandacht te brengen.

Financiële gevolgen
De middelen uit de decembercirculaire 2020 gepubliceerde gelden voor 'aanvullend pakket re-integratie’
en 'impuls re-integratie’ ad totaal € 299.900,- gaan we inzetten voor het uitvoeren van het plan
Servicedesk Tozo. Gezien de huidige stand van zaken is het de verwachting dat de ter beschikking
gestelde middelen toereikend zullen zijn. Uiteraard rapporteren wij hierover via de daarvoor bestemde
P&C producten.

Ridd
Extra middelen vanuit het RIJK € 299.984
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Totale uitgaven 299.250
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Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd .

Hoogachtend ,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de burgemeester,de secretaris

_4....,dE. H.W.J. Klaucke
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