
 

Beste ondernemer,  

  
De coronacrisis heeft een impact op de samenleving die zijn weerga niet kent. Het Rijk heeft aan het 
begin van de coronacrisis een omvangrijk steun- en herstelpakket gepresenteerd. Een van deze 
maatregelen is de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).  
 
Waarom deze brief? 
Als zelfstandige ziet u de gevolgen van corona van dichtbij. Klanten die wegblijven, evenementen die 
niet doorgaan en inkomen dat (fors) terugloopt. Daarom heeft u een aanvraag ingediend voor een 
Tozo-3 uitkering. We gaan graag het gesprek met u aan over de stand van zaken en de toekomst van 
uw onderneming. Natuurlijk bent u geen zelfstandige geworden om met een uitkering thuis te zitten. 
We staan klaar om u weer op weg te helpen! We doen dit onder de noemer ‘Mobiliteitsteam De 
Langstraat’. In deze brief is te lezen hoe u met ons contact op kunt nemen. 

 

Mobiliteitsteam De Langstraat 
Als Langstraat-gemeenten (Heusden, Loon op Zand en Waalwijk) vinden we het belangrijk dat we 
samen werken aan een toekomstperspectief in deze rare en onzekere tijd. We  gaan  samen met u aan 
de slag!  
 
Vanaf 4 januari 2021 hebben we speciaal voor u ondersteuning ingericht om u verder te helpen. Voor 
nu en voor straks. Samen met u kijken we hoe u nieuw inkomen kunt genereren. Heeft u behoefte om 
te kijken naar uw toekomst? Neem dan contact op met Wilma Wajon. Zij is zelf zzp'er en richt zich al 
jaren op het ondersteunen van zelfstandigen. Samen met u zet Wilma de stappen in de juiste richting 
en gaan we aan de slag. Zij is voor u bereikbaar op 06-10649767 of op wilma@stevigzacht.nl. 
 
Vanaf 4 januari gaan we ook actief starten om telefonisch contact op te nemen met zelfstandigen in 
De Langstraat. Het kan dus zijn dat u binnenkort een telefoontje van ons krijgt.  
 
Hartelijke groeten, 
 
Projectleiding Mobiliteitsteam De Langstraat, 
Ralf van de Wiel 
Glen van den Broek 


