
 

 

Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo) 

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus 

uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De 

overheid helpt de ondernemers die getroffen zijn door de 

coronacrisis. Bij de gemeente kan een aanvraag 

ingediend worden m.b.t. de maatregelen 

Inkomensondersteuning levensonderhoud en een Lening 

voor bedrijfskapitaal. 

Het doel van de maatregelen is om zelfstandig 

ondernemers, waaronder zzp-ers, te ondersteunen zodat 

zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De gemeentelijke 

organisatie moet gedeeltelijk opnieuw ingericht worden en 

de medewerkers bijgeschoold worden. 

Doelgroep 

Je bent werkzaam in het sociaal domein: werk en 

inkomen, Wmo, jeugd, schuldhulpverlening, 

samenwerkingspartners of overige betrokken instanties.  

Je wilt kennis opdoen en (nieuwe) inzichten verkrijgen 

m.b.t. Participatiewet en mogelijke oplossingen in verband 

met de actuele situatie en de maatregelen, aanvraag LO 

(levensonderhoud) en BBZ (Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen).  

Er is geen voorkennis van de Participatiewet vereist. 

Leervorm 

De cursus wordt in blended learning-vorm aangeboden. 

Blended learning is de combinatie van e-learning en een 

online klassikale les. Een online training biedt veel 

voordelen. 

• Snel: je kunt direct starten; 

• Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je 

team) uitkomt; 

• Efficiënt: je verliest geen reistijd; 

• Voordelig: je bespaart reiskosten; 

• Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof 

terugkijken; 

• Tijdens de online klassikale les kun je kennis 

opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder 

begeleiding van een docent met praktijkervaring. 

Ook deel je kennis en ervaringen met professionals 

van andere organisaties, wat erg leerzaam is. 

Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender 

Academie. Hier volg je de e-learning ter voorbereiding op 

de cursus. Daarna volg je online de klassikale cursusdag.  

 

In groepsverband leren is samen leren, kennis opdoen en 

vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een 

docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en 

ervaringen met professionals van andere organisaties, wat 

erg leerzaam is. 

Programma 
 
Tijdens deze cursus gaan we in op onder meer: 

• Werken bij Sociale Zaken, rollen en taakverdeling; 

• Uitgangspunten Participatiewet; 

• Wet- en regelgeving Participatiewet (inleiding); 

• Cliëntvolgsysteem GWS4all | Suite (inleiding systemen 

/ werkprocessen / administratieve afhandeling 

aanvraag Levensonderhoud, Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (BBZ); 

• Brieven, rapportages, beschikkingen; 

• Voorbeeld werkproces/ praktijkvoorbeeld diverse 

gemeenten. 

Ter voorbereiding op de online training volg je de 
onderstaande e-module ter voorbereiding op de cursus.  

• E-module Rechtmatigheid van de Participatiewet Deel 

1 (duur 90 minuten). 

Resultaat 

De deelnemers kennen het wettelijk kader en de 

achterliggende bedoelingen van de Participatiewet. 

Daarbij hebben de deelnemers (nieuwe) inzichten m.b.t. 

mogelijke oplossingen in verband met de  actuele situatie 

en de maatregelen, aanvraag LO (levensonderhoud), BBZ 

(Besluit bijstandverlening zelfstandigen). 

 

Je ontvangt een ‘Bewijs van deelname’, indien je de 

cursus hebt bijgewoond. 

Studiekosten 

De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw en 

inclusief lesmateriaal. 

Informatie en advies 

Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst 

advies? Voor meer informatie kan je contact met ons 

opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op 

maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via 

telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te 

sturen naar academie@bendergroep.nl. 


