
 

 

Aanvullende informatie gemeenten en ondernemersverenigingen 
 

Liemers Ondernemersportaal | Maatwerk naar Werk en Inkomen voor ondernemers en inwoners  
Een initiatief van ondernemers en overheid 
 
De drie Liemerse gemeenten zetten de inwoners van Zevenaar, Duiven en Westervoort centraal. In deze 
coronacrisis focussen we extra op alle Liemerse ondernemers. Klein, groot, MKB-er en/of ZZP’er.  
 
Deze voor iedereen spannende omstandigheden zorgen voor nieuwe vraagstukken bij ondernemers. Om 
ondernemers hierbij te helpen, een luisterend oor te bieden maar ook initiatieven te delen op het gebied van 
werk en inkomen is er vanaf 14 april 2020 het Liemers Ondernemersportaal. Een platform waar ondernemers 
hun vragen kunnen stellen en innovatieve ideeën kwijt kunnen.  
 
Een team collega’s van alle Liemerse gemeenten, RSD de Liemers, Werkgeversservicepunt Midden Gelderland 
en een aantal ondernemers vormen samen het regieteam van het Liemers Ondernemersportaal. Zij staan 
ondernemers te woord, denken mee waar mogelijk, verbinden en wijzen ondernemers de weg.  
 
Met welke vragen kunnen ondernemers terecht bij het Liemers Ondernemersportaal?  
Het Liemers Ondernemersportaal is er voor alle Liemerse ondernemers die vragen en ideeën hebben op het 
gebied van Werk en Inkomen. Wat er op dit moment speelt, waar ze tegenaan lopen of toekomstig mee te 
maken krijgen. 
 
Denk hierbij aan de volgende vragen: 
▪ Welke overheidsmaatregelen door de Coronacrisis zijn voor mij van toepassing? 
▪ Door de crisis heb ik extra mensen nodig. Hoe kom ik snel aan gemotiveerde mensen?  
▪ Ik heb werktijdverkorting aangevraagd maar zie de toekomst somber in? Hoe nu verder? 
▪ Ik wil uitstel van mijn gemeentelijke belastingen aanvragen. Hoe doe ik dat? 
▪ Ik wil nu activiteiten ontwikkelen om in contact te komen met nieuwe klanten, maar ook het contact te 

verbeteren met mijn bestaande klanten. Zodat ik straks zo snel mogelijk weer op het normale omzetniveau 
zit. Wie helpt mij hierbij? 

▪ Ik vind het nu het moment om mijn sociaal werkgeverschap een boost te geven. Hoe doe ik dat? 
 

Het Liemers Ondernemersportaal:  
▪ Voor dagelijkse ondersteuning rondom werk en inkomen; 
▪ Binnen 24 uur na het melden van uw vragen via de website, krijgt u contact met de juiste Liemerse 

regisseur; 
▪ Voor contact met een medewerker van de deelnemende overheden of een mede-ondernemer; 
▪ Met een netwerk van regisseurs zodat u met de juiste persoon in contact wordt gebracht; 
▪ Voor vragen over het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 
▪ Ook staan wij open voor innovatieve ideeën die u met ons wilt delen.  
▪ Of gewoon voor een luisterend oor! 
 
Alle gestelde vragen worden geregisseerd. Mocht regelgeving veranderen en/of we vinden op een later 
moment een passend initiatief voor een gestelde vraag, treden we opnieuw in contact met de ondernemer. 
 
  



 

 

Wie zitten er in het Liemers Ondernemersportaal? 
Het Liemers Ondernemersportaal wordt gevormd door Liemerse ondernemers, gemeenten Duiven, 
Westervoort en Zevenaar, RSD de Liemers en het Werkgeversservicepunt Midden Gelderland.  
 
Wat kost het? 
Het Ondernemersportaal wordt gefinancierd door de drie gemeenten. Hierdoor is gebruik maken van het 
portaal voor ondernemers kosteloos.   
 
Hoe werkt het? 

Stel uw vraag via het online formulier op www.rsddeliemers.nl/liemers-ondernemersportaal.  
Binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag, krijgt u persoonlijk contact met de juiste regisseur van het 
Liemers Ondernemersportaal die u helpt de vraag te beantwoorden.  
 
 

http://www.rsddeliemers.nl/liemers-ondernemersportaal

