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Wat is er aan steun voor individuele makers?

Generieke maatregelen

• Tozo: De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is 
een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen 
tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, 
waaronder zzp’ers.

• TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Van 
toepassing wanneer noodzakelijke kosten zoals huisvesting niet meer betaald 
kunnen worden.

Steunpakket cultuur 2021

• Snelgeld: meer budget beschikbaar voor activiteiten

• Tegemoetkoming werklasten/beroepspraktijk



Steunpakket makers – wat is er 

beschikbaar
• Snelgeld

Snelgeld is een toegankelijke en goed bekende regeling voor makers 

die voorziet in de behoefte in een budget voor een breed scala aan 

projecten; van onderzoek tot publieksactiviteiten. Het plafond is 

verhoogd met een bedrag van € 500.000. 

• Tegemoetkoming werklasten/beroepspraktijk

Open subsidieregeling waarbij professionele makers in staat worden 

gesteld om te blijven investeren in hun beroepspraktijk, zodat ze na 

versoepeling van maatregelen weer kunnen ondernemen en 

opschalen. Complementair aan Tozo en TONK. 



Snelgeld verhoogd met € 500.000

• Toegankelijk voor rechtspersonen en natuurlijke personen.

• Ook open voor collectieven – de maximale bijdrage is € 3.000 per 

persoon, tot een maximum van € 9.000 per project.

• Alleen toegankelijk voor in de gemeente Eindhoven gevestigde 

makers en organisaties.

• Wordt verstrekt aan Eindhovense makers (individueel of collectief) en 

organisaties voor onderzoek, presentatie en productie. De bijdrage 

aan individuele makers vormt een impuls voor hun professionele 

loopbaan.

• Verhoging subsidieplafond met € 500.000.

• Besluit binnen 4 weken.



Tegemoetkoming Makers - Noodsteun

• Eenmalige subsidie 

• Tegemoetkoming voor de materiële exploitatiekosten / beroepskosten 

(bewezen kosten worden niet in mindering gebracht bij Tozo) 

• Bijvoorbeeld huur atelier/praktijk/ presentatieruimte, huisvestingslasten, 

verbruiksmaterialen, scholingskosten, lidmaatschappen die zijn 

gemaakt of op grond van aangegane verplichtingen in de periode 1 

januari 2021 t/m 30 juni 2021. 

• Toegankelijk voor individuele makers 

• Actief in het maken of presenteren van cultureel aanbod of 

professioneel educatief aanbod voor uitingen van kunst en cultuur.

• Maximaal een bedrag van € 7.500.



Tegemoetkoming Makers - Aanvragen
• Aanvragen via subsidiesysteem Cultuur Eindhoven

• Aanvraag bestaat uit:

1. bewijsmateriaal over een professionele beroepspraktijk zoals cv, programmaboekjes, 

speellijsten; 

2. overzicht en schriftelijke onderbouwing van de aantoonbaar noodzakelijke kosten voor 

beroepspraktijk waarvoor subsidie wordt aangevraagd; 

3. uitleg van impact van corona op de professionele beroepspraktijk

4.ondertekend aanvraag voorblad met naam, adres woonplaats, e-mailadres, 

telefoonnummer; 

5. toelichting op de door aanvrager bij het rijk en de gemeente ingediende verzoeken om 

generieke steun (TOZO of TONK) of toelichting waarom de aanvrager daar niet voor in 

aanmerking komt; 

6. een recente kopie van een bankafschrift,  waar in ieder geval de tenaamstelling en het 

rekeningnummer duidelijk op te zien zijn. 

• Beslistermijn: binnen 6 weken



Planning

• Het college besluit op 6 april over de subsidieregeling. Daarna volgt 

de publicatie van de regeling in het gemeenteblad. Zodra de regeling 

echt open gaat melden we dat op onze website, social media kanalen 

en via onze nieuwsbrief.  

• Snelgeld kan nu al worden aangevraagd.



Vragen/Contact

Zijn er vragen? 

Contact bij vragen regeling

Teun van Roosmalen

teunvanroosmalen@cultuureindhoven.nl


