
 
 

Beste gemeenten, 

  

-- NOS.nl: “Bijna 20 procent van de bedrijven kan niet aan zijn financiële verplichtingen 

voldoen en een derde zegt het zo niet langer dan drie maanden vol te houden.” -- 

  

Veel ondernemers zijn door de coronacrisis acuut in de financiële problemen gekomen. 

Het kabinet heeft daarvoor allerlei financiële regelingen getroffen, waaronder de Tozo die 

wij voor jullie uitvoeren. Niet elke ondernemer zal hiermee volledig geholpen zijn. Wij 

verwachten daarom een forse toename van ondernemers met problematische schulden. 

  

Schuldhulp voor ondernemers door ROZ 

Als ROZ bieden wij al jarenlang schuldhulpverlening aan ondernemers in jullie gemeente. 

Deze dienstverlening brengen we hierbij graag (nogmaals) onder de aandacht. 

  

Ons team schuldhulpverlening adviseert en begeleidt ondernemers bij het afwikkelen van 

schulden. Samen met de ondernemer zoeken we naar oplossingen. De schuldhulp is er in 

eerste instantie op gericht om in potentie goede bedrijven in de lucht te houden. Als dat 

niet meer mogelijk is, ondersteunen we ook bij het op een goede manier beëindigen van 

het bedrijf. 

  

Ken je een ondernemer die financieel vastloopt? Faillissement aanvragen is meestal niet 

de oplossing om van schulden af te komen. 

Adviseer die ondernemer om zo snel mogelijk contact op te nemen met ons. Wij denken 

mee en adviseren de ondernemer bij mogelijke oplossingen. 

  

Lees meer: www.rozgroep.nl/schuldhulpverlening 

  

Deel dit bericht binnen je gemeente 

Dit bericht versturen we hierbij naar onze contacten die ook de updates ‘ROZ & 

coronacrisis’ ontvangen. Deel dit bericht vooral met je collega’s. Het is belangrijk dat hier 

zoveel mogelijk aandacht voor komt. 

  

Heb je vragen over deze dienstverlening? Neem dan contact op met Simone Keuper, 

medewerker schuldhulpverlening (s.keuper@rozgroep.nl, 074-2415123). 

  
  
Met vriendelijke groet, 
namens het gehele ROZ-team 
  

Hilco Huisstede 
Manager 
  
ROZ 
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