
Brabantse Impact Monitor
Actueel beeld van de impact van het coronavirus in Brabant

Woensdag 15 april 2020 - Provincie Noord-Brabant



Economische impact



E
c

o
n

o
m

is
c

h
e

 i
m

p
a

c
t

• In Nederland zijn 28.153 mensen positief getest 

(toename van 734 in 24 uur tijd).

• 9.127 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in een 

ziekenhuis (188 meer dan gisteren). 

• Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 1.279. Dat zijn 

er 24 minder dan de dag ervoor. 

• 3.134 mensen zijn aan het virus overleden (189 in afgelopen 24u).

• Brabant kent momenteel 5.264 besmettingen. Het aantal 

ziekenhuisopnames in onze provincie is nog steeds hoog, zoals in 

Meijerijstad (166), Tilburg (160), Eindhoven (140) en Breda (138).
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• Het kabinet gaat nog honderden miljoenen euro’s extra uittrekken voor flexwerkers – oproepkrachten, 

uitzendkrachten, tijdelijke contracten etc. – die door hun werkgevers vanwege corona aan de kant zijn gezet. Er 

komt een extra vangnet voor tijdelijke krachten die weinig tot geen WW-rechten hebben opgebouwd en 

daardoor in de knel komen. (nieuw)

• Op woensdagavond 15 april maakt de Minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, bekend dat het kabinet 

specifiek voor de cultuursector 300 miljoen extra noodsteun vrijmaakt (nieuw)

• Uit onderzoek van Colliers International blijkt dat 6 op de 10 werkplekken tijdelijk niet bruikbaar zijn wanneer in 

de nabije toekomst op 1,5 meter afstand gewerkt moet gaan worden. Alleen al door de vereiste afstand tussen 

medewerkers moet de helft van de werkplekken leeg blijven. (nieuw)

• Mensen die een huis of appartement huren, mogen tijdens de crisis niet op straat komen te staan omdat hun 

huurcontract afloopt. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een spoedwet waardoor tijdelijke huurcontracten 

eenmalig met drie maanden kunnen worden verlengd. (nieuw)

• Veel bedrijven hebben een vacaturestop ingevoerd om zich te wapenen tegen de gevolgen van de coronacrisis. 

Dat meldt adviesbureau Berenschot. Het betekent dus dat er geen nieuwe mensen worden aangenomen, wat 

de werkgelegenheid voor de langere termijn onder druk kan zetten. (nieuw)

• Werkgevers en werknemers, verenigd in de Stichting van de Arbeid, hebben opgeroepen dat de overheid niet 

maximaal 90% van de loonkosten van bedrijven moet overnemen, maar de volledige loonsom. Dat staat in een 

brief gericht aan de Tweede Kamer. (nieuw)

• Het UWV inventariseerde in welke sectoren acute tekorten en overschotten zijn ontstaan door de coronacrisis. 

De resultaten deelde het UWV in een overzichtelijke publicatie. (nieuw)

• Innovatieve MKB bedrijven kunnen vanaf 28 april eenvoudiger aan krediet komen. Via de regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) komt er landelijk 100 miljoen euro beschikbaar. De provincie Noord-

Brabant staat samen met de BOM klaar voor de uitvoering. Meer informatie over de regeling volgt snel.
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https://www.uwv.nl/overuwv/Images/acute-personeelstekorten-en-overschotten-7-april-2020.pdf
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• Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) krijgt de Nederlandse economie het zwaar te verduren. Het IMF 

verwacht in het zwartste scenario een krimp van maar liefst 7,5% voor onze open, en daardoor kwetsbare, economie. 

Mondiaal krimpt de economie met gemiddeld 3%. In het basisscenario verdwijnt de pandemie in de tweede helft van 

dit jaar en groeit de Nederlandse economie in 2021 weer met 3% en de wereldeconomie met gemiddeld 5,8%, 

geholpen door alle overheidssteun. Als de pandemie langer duurt, valt de schade veel hoger uit en krimpt de 

wereldeconomie in 2021 met nog eens 8%. 

Bijna geen land blijft een recessie bespaart. De economie van de Verenigde Staten krimpt dit jaar met 5,9%, die van 

Duitsland met 7% en het Verenigd Koninkrijk met 6,5%. In Griekenland, Italië en Spanje is de klap het grootst, met 

respectievelijk 10, 9 en 8 procent krimp. (nieuw)
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t Impact economie • Na het CPB, ING en ABN Amro hebben ook de 

economen van de Rabobank hun 

voorspellingen voor de Nederlandse economie 

gepubliceerd.

Volgens hen krimpt de Nederlandse economie 

zelfs in het gunstigste scenario harder dan in 

2009 (5%). Duurt de intelligente lockdown tot 

september, dan komt de krimp zelfs 

uitzonderlijk diep uit op 14%. 

Bijna alle sectoren zullen hard worden geraakt. 

In eerste instantie vooral horeca, landbouw, 

industrie en delen van de zakelijke 

dienstverlening. Later dit jaar ook andere 

branches, zoals de bouw.

Bovendien verwacht de Rabobank een forse 

stijging van de werkloosheid. Zaten in februari 

nog 274.000 mensen zonder betaald werk, dat 

aantal zal naar verwachting toenemen met 

400.000-500.000. Flexwerkers verliezen als 

eerste hun baan of opdrachten.
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• De effecten van de coronacrisis verschillen sterk per sector en doordat 

de economische structuur tussen regio’s verschilt, is de ene regio

gevoeliger voor de crisis dan de andere. De Rabobank onderzocht de 

effecten van corona op regionale economieën.

Regio’s met een groot aandeel van de industrie en de handel zijn het 

meest gevoelig voor de coronacrisis. Dit zijn o.a. Noord-Limburg, 

Zeeuws-Vlaanderen en Delfzijl. 

Verwacht wordt ook dat de agglomeratie- en clustervoordelen (zoals 

nabijheid, bereikbaarheid, beroepsbevolking, opleidingsniveau, kwaliteit 

woon- en werkomgeving, culturele voorzieningen, etc.) gedeeltelijk 

wegvallen. In een periode van social distancing, waarin fysiek contact 

onmogelijk is, is nabijheid immers geen factor voor kennisoverdracht en 

ontlenen bedrijven er geen voordeel aan. 

De kans bestaat dat regio’s die hun groei normaal gesproken 

bovenmatig danken aan hun vestigingsklimaat, met name Groot-

Amsterdam en Zuidoost-Brabant, weleens een extra klap kunnen krijgen 

van de coronacrisis.
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• 300 Avans-studenten hebben deze week nieuwe businessmodellen bedacht voor 12 bedrijven in de regio Breda 

die zware gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Het gaat om ondernemingen die topdrukte ervaren, zoals 

Thebe Thuiszorg en Kredietbank Nederland, en om bedrijven die juist hard getroffen worden, zoals zorgboerderij 

Menmoerhoeve. En voor de gemeente Breda bedachten ze een manier om het behandelproces van aanvragen 

voor een noodfonds gemakkelijker te laten verlopen. (nieuw)

• Philips maakt in samenwerking met het ministerie van VWS en het Erasmus Medisch Centrum een online portaal, 

waarmee ziekenhuizen patiënteninformatie kunnen delen als coronapatiënten worden overgeplaatst. Via het 

portaal kunnen radiologische beelden, verslagen, documenten en andere relevante informatie over een patiënt 

beschikbaar gemaakt worden voor het ontvangende ziekenhuis. (nieuw)

• Het Eindhovense bedrijf gaat bovendien de productie van beademingsapparatuur weer flink opschroeven. Philips 

hoopt dat het in het derde kwartaal van dit jaar 4000 apparaten per week kan maken. Ook komt Philips per direct 

met een nieuw en eenvoudiger beademingsapparaat, waarvan er 15.000 per week gebouwd kunnen worden. 

(nieuw)

• In deze coronatijd geven VVV Biesboschlinie en Beleef Altena de lokale winkeliers een online podium. Op de 

website www.kooplokaalaltena.beleef-altena.nl is een overzicht te vinden van alle winkeliers die open zijn, die aan 

huis bezorgen of waar afgehaald kan worden. (nieuw)

• Zorgverleners die werken in de gemeente Tilburg krijgen tijdelijk een gratis parkeervergunning om hun werk 

ongestoord te kunnen doen. Deze vergunningen zijn geldig zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. 

Hulpverleners die al een parkeervergunning hebben, krijgen de kosten hiervan teruggestort zodra de maatregelen 

voorbij zijn, omdat dan duidelijk is om hoeveel restitutie het gaat.

• Een groep ondernemersverenigingen in Midden-Brabant heeft de regionale website WerkSamen geopend. De 

website brengt bedrijven bij elkaar om personeel tijdelijk uit te wisselen. Doel is om de coronaperiode iedereen zo 

efficiënt mogelijk aan het werk te houden.
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https://www.kooplokaalaltena.beleef-altena.nl/
https://www.werk-samen.nl/
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• Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven heeft de resultaten flink zien teruglopen. De omzet zakte dit kwartaal naar 

2,4 miljard euro, waar dat in het laatste kwartaal van 2019 nog 4 miljard euro was. Onder de streep bleef 391 miljoen 

euro over, tegenover een nettowinst van 1,1 miljard euro in het vorige kwartaal. Vooral de leveringen van de 

chipmachines raakten verstoord. Volgens ASML is de vraag naar machines niet echt veranderd en ziet het beeld bij 

de orderinstroom er nog altijd goed uit. Een wereldwijde recessie zou die vraag wel onder druk kunnen zetten. 

(nieuw)

• Uit onderzoek van de Koninklijke Metaalunie blijkt dat 85% van de bedrijven direct problemen te ondervinden door 

de coronacrisis. De helft van de bedrijven geeft aan dat de omzet de afgelopen twee weken met gemiddeld 30% is 

afgenomen. Voor de komende vier weken verwacht zeven op de tien bedrijven een verdere afname van de 

orderportefeuille met 30%. (nieuw)

• Het B2B platform voor de maakindustrie Tech2B is tijdelijk gratis te gebruiken. De startup vanuit Brainport 

Development wil de samenwerking en communicatie tussen maakbedrijven en toeleveranciers optimaliseren in deze 

coronatijd. De hoop is dat bedrijven door het gratis open stellen een extra bron aan mogelijk opdrachten krijgen. Er 

kunnen bovendien eenvoudig plannen en tekeningen worden gedeeld.

• Nu toeleveringsketens zijn verstoord en niet elk bedrijf specifieke onderdelen of componenten kan verkrijgen om de 

productie op gang te houden kan 3D-printen een antwoord zijn. 3DP PAN EU is een digitale ‘matchmaking’ 

applicatie die vraag en aanbod op gebied van 3D printen aan elkaar verbindt (www.3dppan.eu).
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https://www.3dppan.eu/
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• Bij restaurant Auberge du Bonheur in Tilburg stond zondagmorgen een file doordat paasontbijtjes 

opgehaald konden worden middels een drive-through. Het hotel-restaurant rekende op 400; het werden er 

maar liefst 1700. (nieuw)

• De horeca in Breda heeft zich uitgesproken tegen de anderhalvemetereconomie. Voor restaurants en café’s

in de stad is dat simpelweg geen optie, zeggen de horeca-ondernemers. Een groot aantal van hen zegt 

daardoor failliet te gaan. Bovendien is het volgens hen in de praktijk ook onhaalbaar. (nieuw)

• VisitBrabant heeft een hoop tips om vanuit thuis van Noord-Brabant te genieten. Virtuele rondleidingen in 

musea, attractieparken of kerken, online festivals en toneelvoorstellingen – alle tips zijn te vinden 

op www.visitbrabant.com/nl/blog-overzicht/brabant-vanuit-huis-ontdekken.

• De NBTC werkt samen met partners aan de aanpak voor een landelijk marktetingoffensief, zodat, wanneer 

weer mogelijk, versneld aan de slag gegaan kan worden met het duurzame herstel van de 

bezoekerseconomie. Momenteel wordt het zogenaamde Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL 

ingericht.
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https://www.visitbrabant.com/nl/blog-overzicht/brabant-vanuit-huis-ontdekken


E
c

o
n

o
m

is
c

h
e

im
p

a
c

t Retail

• Voor supermarkten zijn het gouden tijden. Volgens marktonderzoeker IRI was de omzet van ketens als Albert 

Heijn, Jumbo en Lidl tot nu toe dit jaar zo’n 11,4 miljard euro. Dat is bijna een miljard euro meer dan in dezelfde 

periode vorig jaar. (nieuw)

• De omzet in de Nederlandse detailhandel is in februari met 5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand 

een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De hoeveelheid verkochte producten steeg ook, met 3,5% ten opzichte van 

een jaar eerder. Zowel de food- als non-foodsector verkocht meer. Webwinkels voerden de omzet met 17% op.

(nieuw)

• Veel mode- en schoenenwinkels openen de deuren weer, aldus Jan Meerman, van brancheorganisatie INretail. Hij 

constateert dat van de ruim 21.000 winkels zo’n 60% de deuren weer opent. Vele winkels hebben oplossingen 

bedacht voor de anderhalve-metersamenleving, zoals afzettingen met plexiglas in schoenenwinkels. (nieuw)

• In veel Brabantse binnensteden wordt actie gevoerd om de bewoners ervan te overtuigen lokaal te kopen. Zo is in 

Helmond een filmpje online gezet om dit te promoten en is er in Breda een website gemaakt waar verschillende 

winkeliers te vinden zijn, waar je online kunt bestellen. Ook de gemeente Den Bosch is hard bezig om een digitaal 

warenhuis van de grond te krijgen waar je lokaal iets kunt kopen.
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https://www.youtube.com/watch?v=UXToDDElEcg
https://vvvbreda.nl/shoppen/breda-koop-lokaal/
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• De Consumentenbond wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) in actie komt tegen luchtvaartbedrijven die 

gedupeerde klanten een voucher aanbieden. Sinds de voucherregeling is ingesteld stromen de klachten volgens de 

bond en de ANWB binnen. De Consumentenbond zegt afgelopen weken al 450 klachten over de vouchers te 

hebben gekregen. De voucherregeling is een gedoogregeling, benadrukt de Consumentenbond, die de minister 

vanwege de beroerde financiële situatie bij luchtvaartmaatschappijen toestaat. Consumenten hebben echter recht 

op een vergoeding als hun vlucht is geannuleerd vanwege de coronacrisis. (nieuw)

• Nouwens Transport zoekt nieuwe wegen in tijden van corona. Zo vervoert de Bredase transporteur nauwelijks meer 

hightech-producten, maar levert het wel steeds meer medische apparatuur aan onder meer Italië. (nieuw)

• Het is rustig op de weg en dat blijft voorlopig nog even zo, verwacht Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Op 

de korte termijn betekent dat vooral bijna geen files meer. Als de contactmaatregelen langer van kracht blijven, kan 

het zijn dat we pas in 2025 weer op het niveau van 2019 zitten. In de maand maart is het wegverkeer al met 30 tot 

40 procent gedaald ten opzichte van 2019. Dat geldt niet voor vrachtverkeer, want dat blijft voor een groot deel 

gewoon rijden. (nieuw)

• De vakbonden VHS, FNV Spoor, VVMC en CNV Vakmensen willen dat de trein alleen nog toegankelijk wordt voor 

mensen met een cruciaal beroep. Volgens hen is het nodig om snel maatregelen te nemen om de veiligheid van het 

spoorwegpersoneel te waarborgen. De NS komt waarschijnlijk donderdag met aanvullende maatregelen. (nieuw)

• Het aantal passagiers dat via Schiphol reisde, lag in de tweede helft van maart 83% lager dan een jaar eerder, zo 

meldt het CBS. Het aantal reizigers op Schiphol nam over de gehele maand met 56% af ten opzichte van dezelfde 

periode vorig jaar. Het aantal vliegbewegingen nam in maart met 37% af. (nieuw)

• TLN heeft het kabinet voorgesteld om de einddatum van rijbewijzen, code 95 en beroepscertificaten met een jaar te 

verlengen, zonder examens of medische keuringen. De nascholing ligt stil en keuringen worden niet uitgevoerd, 

terwijl er veel chauffeurs nodig zijn. (nieuw)
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• Grote culturele organisaties, waaronder het Rijksmuseum en de Nationale Opera & Ballet, hebben een brandbrief 

gestuurd naar minister Van Engelshoven, waarin ze de overheid oproepen om de culturele infrastructuur met een 

“robuust fonds” overeind te houden. De organisaties pleiten voor financiële steun op de korte en langere termijn, ze 

willen ook dat de huur die ze aan de overheid betalen tijdelijk wordt opgeschort en dat de regeling voor 

werktijdverkorting (NOW-regeling) wordt uitgebreid en dat ook freelancers onder die regeling gaan vallen. Ook de 

36 culturele beroepsverenigingen en vakbonden, verenigd in de Creatieve Coalitie, riepen op tot zo’n noodfonds.

• Op woensdagavond 15 april kwam minister Van Engelshoven met de mededeling dat zij 300 miljoen euro vrijmaakt 

voor de cultuursector. Het geld is voor culturele instellingen "die van vitaal belang zijn". Het gaat om subsidies voor 

de culturele "basisinfrastructuur" en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes 

rijkscultuurfondsen. (nieuw)

• De Eindhovense gemeenteraad wil dat er een noodfonds komt voor clubs, verenigingen, buurthuizen en culturele 

instellingen die getroffen worden door de coronacrisis. Het college gaat daar nu aan werken. (nieuw)

• De Vuelta gaat definitief niet op 14 augustus van start in Utrecht, maar wordt uitgesteld tot, waarschijnlijk, 

november. De eerste etappes zouden door Brabant gaan, waarbij in Breda en Den Bosch gestart zou worden. Met 

de besturen van gemeenten waar de koers zou passeren wordt nu bekeken wat haalbaar is in november. (nieuw)

• De Effenaar in Eindhoven organiseert ‘The Isolation Sessions’, waar iedere dag nieuwe livestreams met muziek 

van lokale artiesten en bands zijn te volgen. Ook de Mezz uit Breda laat je muziek thuis beleven. Zij delen met 

Mezz at Home een platform waar je de nieuwste platen, livestreams, puzzels en nieuws uit de muziekindustrie 

kunt vinden. (nieuw)

• De gezamenlijke kunst- en cultuurwereld verliest tussen de 85 en 100 miljoen euro per week aan omzet door de 

coronamaatregelen. Per 1 juni zal het in totaal om 969 miljoen euro gaan aan inkomstenderving. Dat bevestigt de 

belangenorganisatie Kunsten’92 in de Volkskrant. De schade wordt geleden door onder meer individuele 

kunstenaars, theaters, gezelschappen, producenten, filmsector en boekenwereld. Kunstloc Brabant raamt op basis 

van het onderzoek de schade in Brabant aan de niet-gesubsidieerde cultuursector op 220 miljoen euro.
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• Op initiatief van REWIN zijn verschillende partijen (zoals Samen tegen voedfselverspilling, SVZ en Varta) verenigd 

onder de noemer ‘Plant-based Partners: #verspillingsvrij’, om mee te denken over oplossingen om verspilling van 

groente en fruit te voorkomen. REWIN doet dit vanuit het project Symbiosis4Growth. (nieuw)

• De melkveehouderij en zuivelsector wereldwijd blijven tot 2021 last houden van lage prijzen door de coronacrisis. 

Dat berekende de Rabobank International in een geactualiseerde zuivel-vooruitblik. De prijzen van 

zuivelgrondstoffen, zoals melkpoeder en boter, belanden vanaf de zomer tot het late najaar van 2020 op hun 

dieptepunt. Dit wordt met vertraging doorgegeven in de melkprijzen. Melkveehouders krijgen bovendien last van 

dalende afzet en kunnen ook problemen krijgen met de productie, aangezien allerlei voedingssupplementen voor 

veevoer uit Azië moeten komen. (nieuw)

• Nederlandse vissers krijgen bijna 35 miljoen euro uit het Europese Visserijfonds om de gevolgen van de 

coronacrisis op te vangen. De vissers varen immers nauwelijks meer uit. Ook de organisaties die vis invriezen en 

in pakhuizen opslaan, krijgen financiële steun vanuit het fonds. Verder is afgesproken in het Europees Parlement 

dat de visquota van dit jaar grotendeels meegaan naar volgend jaar. (nieuw)

• Nederlandse boeren raken hun slachtvee niet kwijt door de coronacrisis. De Centrale Organisatie voor de 

Vleessector waarschuwt dat er vooral in de kalverhouderij grote overschotten dreigen te ontstaan. Doordat de 

meeste horeca bedrijven zijn gesloten, is de vraag naar kalfsvlees grotendeels weggevallen en de prijs voor 

kalveren gekelderd. Slachterijen kiezen ervoor om minder dieren te slachten, waardoor slachtrijpe kalveren op de 

boerderij moeten blijven, meer voedsel nodig hebben en uiteindelijk minder waard zijn. De organisatie wil een 

financiële tegemoetkoming voor getroffen ondernemers.
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https://www.symbiosis4growth.nl/
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• Het werk op de bouwplaats gaat gewoon door, terwijl veel ondernemingen in onze provincie zijn stil komen te 

liggen. Zo wordt in Uden door Rosmalens bedrijf Heijmans gebouwd aan een nieuwbouwproject. Gezien de 

behoefte aan woningen is het essentieel dat de bouw door gaat. Mocht het nodig zijn om minder dan 1,5 meter op 

elkaar te staan, dan mag dat volgens de richtlijnen van Bouwend Nederland maar 5 minuten duren.

• Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat er de komende twee jaar zo'n 40.000 banen zullen 

verdwijnen als gevolg van de coronacrisis. Daarmee zou de bouw erger geraakt worden dan tijdens de financiële 

crisis in 2008. Door wegvallen van investeringsplannen wordt een krimp verwacht van 15% van de totale 

bouwproductie.
Gebiedsbeeld
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• Mondiaal krimpt de economie dit jaar met gemiddeld 3 procent, de grote economieën krimpen met 6,1 procent. De 

open en daardoor kwetsbare Nederlandse economie krimpt met 7,5 procent. Dat voorspelt het Internationaal 

Monetair Fonds (IMF). Wel zijn de economische ramingen volgens het IMF extreem onzeker. (NOS)

• IMF vreest voor kredietcrisis als coronavirus niet uitdooft. Als banken en financiële instellingen op termijn hun 

kredietverlening terugschroeven, zullen zij de economische crisis versterken, aldus het IMF (FD)

• In Frankrijk is binnen een week tijd voor nog eens drie miljoen werknemers werktijdverkorting aangevraagd. Zij 

zitten deels of helemaal zonder werk door de coronacrisis. In totaal hebben nu ruim 700.000 Franse bedrijven 

voor acht miljoen werknemers de speciale regeling voor werktijdverkorting aangevraagd. (RTLZ)

• Waar blijft de hulp voor de cultuursector, vragen cultuurinstellingen zich af. (Trouw) Cornald Maas verwijt het 

kabinet in NRC een gebrek aan visie om de kunsten te redden. (NRC) Verantwoordelijk minister 

Van Engelshoven beschouwt het cultureel seizoen inmiddels als verloren. (NU.nl) Woensdagavond kondigde Van 

Engelshoven een steunpakket aan voor de culturele sector van 300 miljoen. (NOS)

• Het kabinet is geen voorstander van kwijtschelding van belastingen voor bedrijven. Dat zegt minister Hoekstra 

van Financiën. MKB-Nederland gaf eerder aan dat uitstel van belastingen eerder ‘uitstel van executie’ is (RTLZ).

• Veel bedrijven voeren een vacaturestop in en snijden in de flexibele schil van hun personeelsbestand. Dit 

blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot. Ook is het aanbod van scholing en training bij veel bedrijven 

op pauze gezet en worden stages en traineeships geschrapt en uitgesteld (RTLZ)

• Het kabinet komt met een extra vangnet voor flexwerkers. Deze ‘vergeten groep’ moest terugvallen op de bijstand, 

waar veel strengere eisen voor gelden dan de Tozo-regeling voor ondernemers. (FD) (RTLZ)

• Minister Koolmees belooft maatwerk, o.a. voor flexwerkers en bedrijven met seizoensgebonden 

omzet, zoals horeca, campings, bloemen- en bomenkwekers. Maar hij waarschuwde: zulke regelingen moeten 

wel uitvoerbaar zijn en niet voor elke specifieke groep die buiten de boot valt is een aparte regeling 

uitvoerbaar (Volkskrant)
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https://nos.nl/artikel/2330453-imf-zware-klap-wereldeconomie-door-corona-in-nederland-7-5-procent-krimp.html
https://fd.nl/economie-politiek/1341410/imf-bezorgd-over-kredietverlening-bij-aanhoudende-coronacrisis
https://www.rtlz.nl/algemeen/buitenland/artikel/5088151/frankrijk-corona-uitkering-crisis-werkloosheid-muriel-penicaud
https://www.trouw.nl/cultuur-media/de-cultuursector-is-wanhopig-waar-blijft-de-hulp~b6b97e1b/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/13/kabinet-red-ook-de-kunsten-a3996622
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6044802/minister-van-engelshoven-seizoen-voor-culturele-sector-helaas-verloren.html
https://nos.nl/artikel/2330597-steunpakket-van-300-miljoen-euro-voor-de-culturele-sector.html
https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/5090196/gesprek-minister-financien-wopke-hoekstra-eurogroep-mkb-banken
https://www.rtlz.nl/life/carriere/artikel/5090131/vacaturestop-beproefd-middel-coronacrisis-berenschot-afas-performa
https://fd.nl/economie-politiek/1341317/kabinet-komt-met-extra-vangnet-voor-flexwerkers
https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/artikel/5089786/cnv-wil-extra-calamiteitenfonds-voor-hulp-klemzittende
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kamer-wil-dat-elke-groep-wordt-geholpen-in-deze-crisis~b8845f57/
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• Zestig wetenschappers waarschuwen het kabinet in een brief voor de gevaren van tracking-, tracing-

en gezondheidsapps bij de bestrijding van Covid-19. (NRC Next) Ook de Tweede Kamer heeft bedenkingen en wil 

een hoorzitting organiseren over de voor- en nadelen van een corona-app. (NOS)

• Geen chaos, niet ieder voor zich, maar samenwerken. De Europese Commissie probeert orde te scheppen in 

de verschillende maatregelen die de lidstaten van de Europese Unie nemen. Landen moeten elkaar in elk geval 

informeren als ze weer overgaan tot versoepeling van de lockdown. (NOS)

• Vliegtuigen staan aan de grond, over de hele wereld zitten mensen gedwongen thuis en fabrieken liggen stil. 

Daarmee heeft de wereldwijde coronauitbraak ook een voordeel: er worden een stuk minder broeikasgassen 

uitgestoten. (RTLZ)

• Het is rustig op de weg vanwege de coronamaatregelen en dat blijft nog wel even zo, verwacht Kennisinstituut 

voor Mobiliteitsbeleid (KiM). In de maand maart is het wegverkeer al met 30 tot 40 procent gedaald ten opzichte 

van maart 2019. (NOS)

• Er deugt maar weinig aan de manier waarop Nederlandse consumenten gecompenseerd worden voor vliegreizen 

die niet doorgaan vanwege de coronacrisis, vinden de ANWB en de Consumentenbond. Volgens de organisaties 

zijn de voorwaarden van de vouchers die passagiers krijgen erg nadelig. (RTL)

• Na twee uiterst drukke weken in maart is het aantal pinbetalingen in de supermarkten weer gestabiliseerd. Met 

uitzondering van de gebruikelijke piek rond Pasen staat het aantal pintransacties de afgelopen twee weken weer 

op pre-coronaniveau. Wel blijven we meer uitgeven aan boodschappen. (RTL)

• Booking.com gaat steun aanvragen bij de Nederlandse overheid. De grootste reissite ter wereld krijgt zulke zware 

klappen van de coronapandemie dat zij die steun nodig heeft om de banen van de medewerkers te beschermen. 

(Volkskrant)
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/14/wetenschappers-waarschuwen-voor-de-gevaren-van-corona-apps-a3996674
https://nos.nl/artikel/2330561-kamer-wil-hoorzitting-over-corona-app-dit-is-niet-zomaar-een-hamerstuk.html
https://nos.nl/artikel/2330549-europese-unie-wil-meer-samenwerking-bij-exitstrategie-coronacrisis.html
https://www.rtlz.nl/business/artikel/5091416/co2-uitstoot-milieu-corona-klimaat-bedrijven-china
https://nos.nl/artikel/2330546-effecten-coronamaatregelen-mogelijk-tot-2025-merkbaar-op-de-weg.html
https://www.rtlnieuws.nl/economie/personal-finance/artikel/5091211/consumentenbond-anwb-kraken-voucher-vliegreizen-garantie
https://www.rtlnieuws.nl/economie/personal-finance/artikel/5090796/ing-pintransacties-supermarkt-maatregelen-corona
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/noodlijdend-booking-com-wil-staatssteun~bd28dea7/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
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• Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven heeft de resultaten flink zien teruglopen door de coronacrisis. De 

omzet zakte dit kwartaal naar 2,4 miljard ten opzichte van 4 miljard in het laatste kwartaal van vorig jaar 

(Omroep Brabant)

• Aanvragen voor speciale bezoekcabines bij zorginstellingen stromen binnen bij Flexotels in Best. 

Inmiddels zijn er vijftig aanvragen van zorginstellingen uit het hele land en België (BD).

• De Eindhovense gemeenteraad wil dat er een noodfonds komt voor clubs, verenigingen en culturele 

instellingen die getroffen worden door de coronacrisis. Het college gaat daar nu aan werken (AD)

• Vorig jaar ging het nog crescendo met winkelketen Shoeby, een familiebedrijf uit Rosmalen. Maar inmiddels 

ziet de wereld er anders uit. Zeventig procent bedraagt het omzetverlies in de sector. Ook Shoeby kampt met 

zulke verliezen, al was vorige week - mede door het mooie weer - juist best wel goed. (BD)

• Kroegbazen, fysiotherapeuten, kappers en zoveel andere ondernemers zijn koortsachtig op zoek naar 

creatieve oplossingen om toch geld te verdienen tijdens deze coronatijd. Dat betekent een manier bedenken 

om je zaak draaiende te houden als die weer open mag, maar iedereen wel op anderhalve meter afstand 

moet blijven. (Omroep Brabant)

• Van tech-startups tot toeleveranciers van de maakindustrie. Ook in Noord-Brabant worden veel bedrijven 

geraakt door de corona-crisis. BNR ging in gesprek met Gert-Jan Vaessen van de BOM, over de 

moeilijkheden én mogelijkheden waar het Brabantse bedrijfsleven nu mee moet zien te dealen. (BNR)

• Evenementenbureau De Arjan van Dijk Groep is failliet. ‘We zijn keihard getroffen door het coronavirus’, 

luidt het statement op de website. In de hoogtijdagen kende het bedrijf zo'n tien locaties en waren er 250 

medewerkers in dienst. (BN/De Stem)
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https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3188166/Resultaten-ASML-flink-omlaag-door-coronacrisis
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3187824/Festivalhotels-in-trek-bij-zorginstellingen-aanvragen-stromen-binnen-bij-Flexotels
https://www.ad.nl/eindhoven/raad-eindhoven-wil-corona-noodfonds~a9fb442e/
https://www.bd.nl/brabant/dit-is-hoe-het-er-in-de-boardroom-van-shoeby-aan-toegaat-tijdens-de-coronacrisis~aea14ed5/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3186524/Ondernemers-worstelen-met-de-nieuwe-werkelijkheid-van-de-anderhalvemeter-economie
https://www.bnr.nl/brandstories/bom-podcast/10407792/ondernemen-in-noord-brabant-veerkracht-in-crisistijd
https://www.bndestem.nl/oosterhout/evenementenbedrijf-arjan-van-dijk-groep-failliet-slachtoffer-van-coronacrisis~a23284f9/
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• Het paasweekend was ook online een relatief rustige periode. De dinsdag na Pasen leverde minder berichten 

op dan voorgaande dinsdagen. Het online sentiment kruipt de laatste dagen langzaam naar neutraal. Er komt 

op sociale media steeds meer aandacht voor oplossingen en voor de periode na de crisis.
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• Online ontstond steeds meer kritiek op het uitblijven van hulp voor de 

culturele sector. De uitspraak van verantwoordelijk minister Van 

Engelshoven dat zij het seizoen voor de culturele sector helaas als 

verloren beschouwt, leverde veel kritische reacties op.

• Minister Van Engelshoven liet vervolgens via Twitter al weten hard 

bezig te zijn met steunmaatregelen.

• Burgemeester Depla en wethouder Adank van Breda hebben tijdens 

een Facebook-live sessie vragen van ondernemers beantwoord. Er 

keken circa 15.000 mensen naar de sessie. Terugkijken 

kan op Facebook.

• Op Facebook laat de organisatie van de Vuelta in Nederland weten

dat La Vuelta Holanda niet op 14, 15 en 16 augustus verreden zal 

worden. De organisatie onderzoekt op dit moment met alle betrokken 

partijen de mogelijke opties.

• @NOBWerkt verwijst naar het nieuwe 

opleidingsplatform Brabant Leert.

• En Koningsdag wordt Woningsdag...
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https://twitter.com/ivanengelshoven/status/1250363302171066370
https://www.facebook.com/gem.Breda/videos/542779143280505/
https://www.facebook.com/LaVueltaHolanda/posts/2667694500174839?__xts__%5b0%5d=68.ARC9AZp94Z1iy6DOZkNVkNAesr_X06IPD4C1pS2Y6GSXtRnxGk0ir8nr-YdQ4YF5q36derYT3Rx2hJvUGEP_8QLQMbEUInXX38kPeFhjAYLv_KRB7ORO2CngMHY5f4ZxvpQNOEkZVePd6CFSzb7DDoyRXiQFEHiCn9g051SOVyXp0qRkM3jKwskHTvvEF6EnyuKl439hs6epTbdt1iExa10To1xVLw-_TKrElBRywwIPAxPQHmG2JWROOlFZxh-CpWSVILEtLTAFr5g25pjL2xC_Ei2zzj4nYNXkaB7K9ePEoeLgsmtRXAa2SQHRDChKv0FyX3w8Y3mEMbNU-MGhatUnHpW7&__tn__=-R
https://twitter.com/NOBWerkt
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• Het volledige overzicht van 

alle maatregelen die het kabinet sinds 

17 maart heeft afgekondigd is te vinden 

op staat op rijksoverheid.nl.

• De provincie Noord-Brabant maakt 5 

miljoen euro vrij om de impact van het 

coronavirus op de Brabantse 

economie te verzachten. Op dit 

moment wordt met deze middelen in 

overleg met alle arbeidsmarktregio's 

gewerkt aan het inrichten van 

werkgeversservicepunten. Deze zijn in 

de loop van volgende week, als het 

loket voor de nieuwe NOW-regeling 

opengaat, operationeel.

• Daarnaast ligt er nog een voorstel om 

de komende vier jaar 16 miljoen euro te 

investeren in de arbeidsmarkt. Sinds 

deze week is een digitaal 

onderwijsplatform met het aanbod in 

Brabant voor werkenden actief. Alle 

informatie is te vinden op 

www.brabantleert.nl
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen
http://www.brabantleert.nl
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• Veel gemeenten in Brabant hebben maatregelen genomen om ondernemers en zzp'ers te steunen, o.a. door uitstel 

van het betalen van gemeentelijke belastingen en coulanceregelingen voor het betalen van huur en/of het voldoen 

aan subsidievoorwaarden.

• De Europese Unie neemt de volgende maatregelen in de aanpak van de impact van het coronavirus:

• De EU stelt 500 miljard beschikbaar voor landen die hard geraakt zijn voor de coronacrisis. Daarover zijn de 

ministers van financiën van de eurozone het eens geworden. Een belangrijk deel is gereserveerd voor het 

midden- en kleinbedrijf, zo'n 200 miljard, gefinancierd door de EIB. Nog eens 100 miljard van de EC is voor 

mensen die hun baan zijn verloren. De rest is gereserveerd voor gezondheidszorg.

• Er is 37 miljard euro beschikbaar in een speciaal investeringsfonds (het Corona Response Investment Initiative

(CRII)) voor de hardst getroffen plekken in de economie.

• Het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds wordt uitgebreid met gezondheidscrises. Hierbij zou het in 

eerste instantie gaan om zo'n 800 miljoen euro.

• De lidstaten hebben afgesproken dat extra steunmaatregelen buiten de regels van het begrotingspact vallen. 

Lidstaten kunnen dus overheidstekorten laten oplopen als dat nodig is.

• Strenge regels voor staatssteun worden soepeler gehanteerd bij Europese of nationale steun aan bedrijven die 

in de problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus.

• De interne markt moet blijven functioneren. Er moet dus geen eenzijdige actie worden ondernomen door 

lidstaten.

• Om de gevolgen van de corona-uitbraak op te vangen wil de Commissie de meerjarenbegroting 2021-

2027 (MFK) verhogen en het aandeel voor regionaal beleid hierin vergroten.
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https://www.europa-nu.nl/id/vl6veni6cpys/europese_maatregelen_coronavirus#p3
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• De afgelopen weken zijn veel initiatieven ontstaan om de gevolgen van het het coronavirus in Brabant op te vangen 

en de impact te verkleinen. Denk aan digitale platforms waar vraag en aanbod van arbeid, producten en diensten 

bij elkaar worden gebracht, websites met informatie voor ondernemers en zzp'ers en overzichtspagina's met 

steunmaatregelen.

• De provincie Noord-Brabant heeft deze plekken geïnventariseerd en samengebracht in een overzicht. Via deze 

link heeft u toegang tot dit overzicht. Het staat u vrij om deze gegevens te gebruiken en te delen met anderen.

• We breiden de lijst graag uit. Dus heeft u aanvullingen of wijzigingen voor de lijst? Laat het ons dan weten via 

corona@brabant.nl. We actualiseren de lijst iedere week.Gebiedsbeeld
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hw3yvKZPSsCHU9Gms8slSOQ_J0iZrJ01kKKR3Ejqr44/edit#gid=0
mailto:corona@brabant.nl


Maatschappelijke impact



M
a

a
ts

c
h

a
p

p
e

li
jk

e
im

p
a

c
t

Burgerinitiatieven, sociaal ondernemers, dorps- en 

buurthuizen

• Als je als initiatiefnemer of sociaal ondernemer juist nu een initiatief wil opstarten of vragen hebt over een lopend 

initiatief kun je contact opnemen met het KNHM. Dat vind je op deze pagina.

• Tevens heeft het KNHM een pagina gemaakt met organisatorische en financiële tips aan burgerinitiatieven.

• Stérk.Brabant heeft een aantal initiatieven benaderd en hen bevraagd hoe zij omgaan met de coronacrisis. Bekijk 

dit filmpje waarin de initiatieven aan het woord zijn.

• Dorpshuizen.nl is onderdeel van de landelijke vereniging kleine kernen (LVKK). Samen met het LSA 

bewoners hebben ze een brandbrief gestuurd naar alle gemeenten om dorpshuizen en wijkcentra te 

ondersteunen. Straks zullen de huizen een gezonde doorstart moeten maken. Mogelijkheden die gemeenten ter 

beschikking staan zijn kwijtschelding van huur; tijdelijke exploitatieondersteuning; versoepelde 

subsidievoorwaarden; gebruik maken van landelijke regelingen en in gesprek met de besturen van de 

accommodaties te onderzoeken welke ondersteuning in de na-Corona periode gewenst is.

• PWC heeft een helpdesk ontwikkeld speciaal voor het mkb, zelfstandige ondernemers, sociaal 

ondernemers en goede doelen organisaties. Door de noodmaatregelen hebben zij vaak minder klanten en daalt de 

omzet. Zij worden geraakt in het hart van hun bestaan.

• Stichting DOEN financiert innovatieve, sociale en/of groene initiatieven. Wegens de crisis wordt op maat per 

initiatief wat zich meld bekeken wat DOEN voor hen kan betekenen.

• MAEX bied (juridische) ondersteuning aan initiatieven die in de problemen komen door de coronacrisis.

• Social Enterprise NL brengt hiaten en knelpunten van initiatieven in kaart en stuurt op basis van deze bevindingen 

deze week een brandbrief naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiervoor deze LinkedInpost.

Recente ontwikkelingen

https://www.knhm.nl/hulp-van-knhm-tijdens-corona/
https://www.knhm.nl/wat-te-doen-in-tijden-van-coronacrisis/
https://www.sterkbrabant.nl/nieuws/1636559.aspx?t=Initiatieven+tijdens+de+corona-crisis+(1),+regio+Midden-Brabant
https://www.dorpshuizen.nl/
https://www.lsabewoners.nl/
https://www.dorpshuizen.nl/lvkk-en-lsa-sturen-brandbrief-naar-gemeenten-over-zorgen-dorps-en-wijkaccommodaties/
https://www.pwc.nl/nl/themas/covid-19/covid-19-helpdesk.html
https://www.doen.nl/nieuws/solidariteit-in-tijden-van-het-coronavirus-solidarity-during-covid19-crisis-.htm
https://maex.nl/
https://www.linkedin.com/posts/social-enterprise-nl_overheidsmaatregelen-voor-sociale-ondernemingen-activity-6651463914259263488-gKFU
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Fondsen en stichtingen

– Aandachtspunt daarbij is dat de vraag naar (financiele) ondersteuning zo groot is dat beschikbare budgetten snel 

uitgeput raken. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het Oranjefonds (waar inmiddels weer extra budget beschikbaar 

is gesteld): https://www.oranjefonds.nl/acute-coronahulp

– Lokale Fondsen Nederland zet met partners een noodfonds op. Bewoners kunnen hiermee een fonds opzetten 

voor een lokaal initiatief wat in de knel zit.

– Op de website van Fondsen In Nederland is te zien hoe diverse fondsen coronahulp bieden.

– Het VSB fonds gaat coulant om met projecten die zij ondersteunen en blijft aanvragen doorlopend in behandeling 

nemen.

– Eind maart is er voor de Voedselbank een calamiteitenfonds geopend. Doordat er minder vrijwilligers mogen 

werken, er minder voedsel aankwam en er een gebrek is aan ervaren personeel, kwamen de belangrijke 

werkzaamheden van de voedselbank in de knel. Bij de voedselbank in Tilburg zijn er voor de logistiek, planning en 

aansturing militairen ingezet.

Recente ontwikkelingen

https://www.oranjefonds.nl/acute-coronahulp
https://www.lokalefondsen.nl/nieuws/detail/lokaal-verdient-steun
https://fondseninnederland.nl/actueel
https://www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/coronavirus-en-dienstverlening-vsbfonds
http://feed.omroepbrabant.nl/share/3186769
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Sociale impact

– Er is landelijk onderzoek gedaan naar hoe Nederlanders denken over en aankijken tegen maatregelen ter 

bestrijding van covid19. Het rapport flitspeiling Coronavirus voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport toont aan dat zorgen toenemen bij Nederlanders, dat er veel begrip is voor de maatregelen en dat 

mensen voldoende vertrouwen hebben in deze maatregelen.

– Het mediabedrijf Sanoma heeft onderzoek gedaan naar consumentengedrag waarbij dagelijks gedrag, 

leesgedrag, internetgebruik, activiteiten en aankopen van Nederlanders in heldere infographics worden 

weergeven.

– Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, schreef een essay in het Financieel Dagblad 

over maatschappelijke risico’s die een nieuwe verhouding vragen tussen zelfredzaamheid en eigen 

verantwoordelijkheid enerzijds en sociale bescherming en solidariteit anderzijds. Putters stelt dat er een groep 

Nederlanders is die moeilijk meekan in de huidige systemen en regels. Bijvoorbeeld gehandicapten, een 

alleenstaande ouder of een jeugdige in de jeugdzorg. De coronacrisis laat blijken dat deze groep kwetsbaar is 

en Putters stelt daarom dat de verwachting van een zelfredzame samenleving moet worden aangepast.

Recente ontwikkelingen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/30/flitspeiling-coronavirus-4-meting
https://bin.snmmd.nl/m/haxyqbiuhjg0.pdf/infographic_corona.pdf
https://www.linkedin.com/posts/kimputters_corona-activity-6652253574774554624-9A4E


Over deze monitor

Signalen doorgeven

Heeft u informatie en/of signalen die interessant zijn om mee te nemen in de

Brabantse Impact Monitor? Dan kunt u deze sturen naar corona@brabant.nl.

Abonneren

Wilt u de Brabantse Impact Monitor direct in uw mailbox ontvangen?

Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier >

Over de monitor

De Brabantse Impact Monitor is een initiatief van de provincie Noord-Brabant met 

medewerking van maatschappelijke partners, PACT Brabant en de regionale 

ontwikkelmaatschappijen in Brabant.

Frequentie

We streven ernaar de Brabantse Impact Monitor drie keer per week te versturen, op 

maandag, woensdag en vrijdag.

mailto:corona@brabant.nl
mailto:corona@brabant.nl
https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Aan_Afmelden_Brabantse_Impact_Monitor
https://pactbrabant.nl/leden-partners/
mailto:corona@brabant.nl
mailto:corona@brabant.nl

