
 

 

@ 
 
 
 
 
 
Datum 16 februari 2021 
Betreft Ondersteuning voor ondernemers  
 
 
 
Beste xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 
In deze brief informeren wij u over de mogelijkheden tot ondersteuning van ondernemers die problemen 
ondervinden door Covid-19. 
 
Ondersteuning  
De coronacrisis duurt voort en als ondernemer bent u zwaar getroffen door de maatregelen. Daarom wijzen  
wij u graag op een aantal mogelijkheden vanuit het Liemers Ondernemersportaal. Het Liemers 
Ondernemersportaal ondersteunt ondernemers door samen met u te bekijken hoe uw bedrijf er op dit 
moment voor staat, wat uw mogelijkheden zijn en welke ondersteuning uw situatie kan verbeteren. Dit kan 
bijvoorbeeld in de vorm van ondernemerscoaching, bedrijfsaanpassingen, bij- of omscholing, heroriëntatie, 
loopbaan oriëntatie, bemiddeling naar (een tijdelijke) baan in loondienst of naar schuldhulpverlening. 
 
Aanpak van het Liemers Ondernemersportaal 
Om u goed te kunnen adviseren over de mogelijkheden voeren we eerst een QuickScan uit. We kijken hoe uw 
onderneming er voor staat en wat nodig is voor een gezond toekomstperspectief. Deze QuickScan wordt 
uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Vervolgens plannen we een digitaal adviesgesprek met u.  
In dit gesprek bespreken we welke ondersteuning bij uw persoonlijke situatie past en hoe we hier vorm aan 
kunnen geven.  
 
Aanmelden 
Wij nodigen u van harte uit voor de QuickScan en het adviesgesprek. Stuur hiervoor een e-mail met uw naam 
telefoonnummer en geboortedatum naar: liemersondernemersportaal@rsddeliemers.nl  
De QuickScan, het adviesgesprek en eventuele aanvullende ondersteuning wordt u kosteloos en vrijblijvend 
aangeboden door het Liemers Ondernemersportaal. Het Liemers Ondernemersportaal is een initiatief van de 
Liemerse gemeenten, RSD de Liemers, Werkgeversservicepunt Midden Gelderland en ondernemers met als 
doel ondernemers te ondersteunen met vragen rondom werk en inkomen. Meer informatie over het Liemers 
Ondernemersportaal vindt u op de website van RSD de Liemers: https://www.rsddeliemers.nl/liemers-
ondernemersportaal 
 
Vragen 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Stelt u deze dan bij voorkeur per mail: 
liemersondernemersportaal@rsddeliemers.nl U kunt ook bellen met het algemene nummer van  
RSD de Liemers. Geef hierbij duidelijk aan dat u belt n.a.v. de brief van het ondernemersportaal.  
 
Met vriendelijke groet, 
RSD de Liemers 
 
 
Wilfred Hekkers 
namens Liemers Ondernemersportaal 
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