
Beste adviseur, 

De gevolgen van het coronavirus zijn voelbaar in ons dagelijks leven en in onze 

werkzaamheden. Werkzaamheden komen veelal stil te liggen, ook voor ondernemers en 

ondernemingen. Wij willen u en uw klanten (ondernemers, werkgevers) steunen waar wij dat 

kunnen in deze moeilijke tijd. Hieronder leest u hoe wij dat doen. 
 

  

  

  

  

  

1. Coronaloket voor u en uw klanten 

In deze tijd is het belangrijk om maatwerk te kunnen bieden voor klanten in problemen. 

Heeft u klanten die financieel of op een andere manier in de problemen komen? Neem 

contact met ons op via het Coronaloket: 030-2574111. Een team staat klaar om met u en 

uw klanten mee te denken. Dat kan bijvoorbeeld een passende betalingsregeling zijn of het 

bieden van arbeidskundige, mentale of bedrijfskundige begeleiding. Wij zijn bereikbaar van 

8.00 tot 17.30 uur. 
 

  

  

  

2. Tijdelijke regelingen voor ondernemers 

Het is ons doel om ondernemers met een AOV van De Amersfoortse te helpen om 

fysiek en mentaal, maar ook financieel gezond te blijven. Daarom hebben wij 

tijdelijke regelingen beschikbaar gesteld voor ondernemers die getroffen worden 

door de gevolgen van het coronavirus. Een ondernemer in financiële problemen kan 

extra tijd krijgen om aan de betaling te voldoen, zonder dat een betalingstraject 

wordt gestart. Mocht dit niet voldoende blijken, dan denken wij graag mee over 

andere maatwerkoplossingen. Ook stellen wij hulp beschikbaar voor ondernemers 

om fysiek en/of mentaal fit te blijven. Heeft uw klant behoefte aan een passende 

oplossing, neem contact op met het Coronaloket (030-2574111). 
 

 

  

  



  

3. Tijdelijke regelingen voor werkgevers 

Op donderdag 19 maart 2020 hebben wij u al geïnformeerd over de werkwijze voor onze 

verzuim- en ziektewetverzekeringen. Hier kunt u dit bericht teruglezen. 

Daarnaast willen we graag tegemoet komen aan werkgevers die door de coronacrisis 

tijdelijk over minder financiële middelen beschikken. Een werkgever die tijdelijk niet de 

mogelijkheid heeft om de premie te voldoen, krijgt de mogelijkheid om 60 dagen extra tijd 

te nemen voor een betaling. Verder kan ook voor de werkgever een betalingsregeling 

worden getroffen. Dit gaat niet vanzelf. In beide gevallen willen wij u vragen om in overleg 

te treden met ons Coronaloket, zodat wij samen tot een passende oplossing kunnen 

komen voor uw klant(en). 
 

  

  

  

4. Uitleg over maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor zzp-

ers en werkgevers 

 

 

  

https://e.amersfoortse.nl/optiext/optiextension.dll?ID=NcWyrDL39uPbX5AtKxuBHOcsEBW3g9hNcmXGoHd2jxf_U%2BDeXmhJYWqp%2Buf3V1t1cNq_Gp9H0NwKBaCdIDIxtTd%2BxMs3dh
https://e.amersfoortse.nl/optiext/optiextension.dll?ID=NcWDKGBM3X89NZ66r2IaNwODNjtcVSLlbWDqiSzKK854E%2BDVqixXHbDXAQBunPNpAjaH3wymXspSBqK5kqhCVHMVJqk2HW


De Rijksoverheid ontwikkelt een steunpakket voor zzp-ers en biedt werkgevers 

de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

 

(Bron: Leonie Haas) 

 

Deze afbeelding geeft hier uitleg over en mag u delen met uw klanten onder vermelding 

van bovengenoemde bron. 
 

 

  

  

5. Op de hoogte blijven via onze kanalen 

Via Cockpit en onze nieuwsbrieven blijven we u informeren over de laatste ontwikkelingen. 

Onze klanten houden we op de hoogte via nieuwsbrieven, een speciale pagina 

voor ondernemers en werkgevers en via onze social 

mediakanalen Facebook, LinkedIn en Instagram. 
 

  

  

  

Heeft u vragen? 

Het zijn uitdagende tijden voor ons allemaal. Wij blijven daarom graag met u in 

contact. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via het Coronaloket (030-

2574111) of met uw Specialist Inkomen. 

We hopen dat u dit bericht in goede gezondheid leest. 
 

 

  

  

  

Met vriendelijke groet, 

Luuk de Vos 

Directeur Intermediaire Distributie Inkomen & Zorg 
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