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

In Nederland zijn 38.802 mensen positief getest
(toename van 386 in 24 uur tijd).

•

10.685 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in
een ziekenhuis (76 meer dan gisteren).

•

Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 804.
Dat zijn 57 bezette bedden minder dan de dag ervoor.

•

4.711 mensen zijn aan het virus overleden (145 in afgelopen 24u).

•

In Brabant zijn officieel 8.061 patiënten besmet geweest met
corona. Het aantal patiënten op Brabantse IC’s is weer afgenomen.

Economische impact

Economische impact

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
•

Invest-NL heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatieve startups en scale-ups die getroffen zijn
door de coronacrisis. Daarmee verdubbelt Invest-NL de eerder door het kabinet beschikbaar gestelde 100
miljoen euro voor beginnende bedrijven en innovatieve bedrijven in het MKB.
Het loket is vanaf vandaag geopend. (NIEUW)

•

Het kabinet versoepelt de eisen van de TOGS en BMKB zodat meer ondernemers gebruik kunnen maken van
de noodsteun. Voor de TOGS wordt niet per definitie alleen nog maar gekeken naar de hoofdactiviteit zoals je
geregistreerd staat bij de KvK en bij de BMKB is meer geld beschikbaar en kunnen bedrijven langer doen over
het terugbetalen. (NIEUW)

•

Ook studenten hebben de noodklok geluid om aandacht te vragen voor hun verlies aan inkomsten. Volgens de
Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United zouden studenten gemiddeld 530 euro per maand
mislopen, aangezien veel van hen als flexwerker aan het werk is, bijvoorbeeld als uitzendkracht of met een
nulurencontract. (NIEUW)

•

Minister Van Nieuwenhuizen wil dat Europese landen garant gaan staan voor vouchers die
luchtvaartmaatschappijen momenteel bij wijze van uitzondering mogen uitgeven ter compensatie van een
geannuleerde vlucht. Dat meldde zij aan de Tweede Kamer. De minister pleit bovendien voor een Europees
garantiefonds voor vliegtickets voor de langere termijn. (NIEUW)

•

Voorlopig zijn er geen mondkapjes beschikbaar voor contactberoepen buiten de zorg, zoals kappers en
pedicures. De drie Nederlandse bedrijven Auping, DSM en Afpro Filters gaan weliswaar een miljoen
mondkapjes per week produceren waarmee acute tekorten aangevuld kunnen worden, maar dat is nog
onvoldoende om ook buiten de zorg uit te delen. (NIEUW)

•

Ruim een op de vijf Nederlandse ondernemers (324.000) heeft bij hun gemeente aangeklopt voor een
aanvulling op het inkomen. Dat blijkt uit een schatting van het ministerie van SZW op basis van een
inventarisatie onder ruim 40% van de Nederlandse gemeenten. (NIEUW)
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Impact economie
•

Nadat eerder al bekend werd dat het
consumentenvertrouwen is ingestort, blijkt nu ook het
vertrouwen dat producenten in de economie hebben op
het laagste niveau ooit gemeten (sinds 1985). Het is
bovendien veruit de sterkste afname van het vertrouwen
ooit.
Deze maand zijn er volgens het CBS 28,7% meer
industriële ondernemers die het somber inzien, dan
ondernemers die positieve verwachtingen hebben.
Vorige maand hadden ondernemers met positieve
verwachtingen nog licht de overhand (0,2%). Gemiddeld
lag het cijfer de afgelopen twintig jaar op 0,8%.
In de transportmiddelenindustrie zijn producenten het
somberst. In de voeding- en genotsmiddelen is het
relatief het beste gesteld, hoewel ook daar het aantal
negatief gestemden met ruim 18% de overhand heeft.

Wat niet mee helpt is dat ook in Duitsland, een
belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse fabrikanten, het
vertrouwen onder producenten extreem laag is.
(NIEUW)

Economische impact

Impact economie
•

In de dienstverlenende beroepen (kelners, koks,
schoonmakers, etc.) zelfs met 41%. In de commerciële
beroepen is het aantal vacatures met een derde gedaald.
In sommige beroepen is het aantal vacatures juist
gestegen, zoals in de zorg, de agrarische sector en bij
hoveniers.

Gebiedsbeeld
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In Midden-Brabant betreft het 25% minder vacatures. In
West-Brabant -22%, in Noordoost-Brabant -21% en in
Zuidoost-Brabant -17%. (NIEUW)
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Uit een analyse van het UWV blijkt dat na half maart het
gemiddelde aantal vacatures met 20% is gedaald. In de
eerste 11 weken van het jaar waren dat gemiddeld nog
174.000 vacatures per week. In de 4 weken erna waren er
daar nog slechts 139.000 van over.

•

Volgens economen van de Rabobank laten cijfers van de
woningmarkt nog nauwelijks effect zien van de coronacrisis.
In het eerste kwartaal van 2020 wisselden nog 52.000
bestaande huizen van eigenaar, 8,7% meer dan in dezelfde
periode vorig jaar. Bovendien stegen de prijzen met 6,6%.
Toch is het onvermijdelijk dat deze crisis de woningmarkt
zal beïnvloeden. Uit het verleden weten we immers dat het
vertrouwen van consumenten in de economie samenhangt
met het aantal huizenverkopen. (NIEUW)

Economische impact

Impact economie
•

Uit een schatting van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) blijkt dat wereldwijd 305 miljoen voltijdbanen
zullen verdwijnen door de crisis. Dat komt neer op een tiende van alle banen in de wereld. Naar verwachting
worden Noord- en Zuid-Amerika het hardst geraakt, gevolgd door Europa en Centraal-Azië. Bovendien
voorspelt de ILO dat daarnaast bijna 1,6 miljard mensen die in de informele economie werken hun baan zullen
verliezen. (NIEUW)
•
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Volgens de Rabobank houden veel sectorprognoses
rekening met directe effecten van de
coronamaatregelen (zoals verstoorde
toeleveringsketens die weer leiden tot productie-uitval)
en indirecte effecten (zoals vraaguitval), maar echter
niet met de effecten van netwerk centraliteit. Vanuit die
centraliteit wordt de economie gezien als een
ecosysteem waarin een sectorale schok doorwerkt
naar andere sectoren. Hoe centraler een sector, hoe
meer de schok doorwerkt.

Uit de analyse van de Rabobank blijkt dat de schokken
in de landbouw en de bouw, anders dan hun aandeel
in het bbp zouden doen verwachten, een groot effect
hebben op de doorwerking binnen de Nederlandse
economie. Het is dus belangrijk dat vooral de
schokken in de bouw en landbouw worden afgeremd.

Economische impact

Positieve maatschappelijke ontwikkelingen
•

WeCareNL, het initiatief van de Tilburgse Jordy Sweep, heeft tot dusverre in Brabant €19.475 opgehaald. Mett het
initiatief worden zowel zorgmedewerkers als de lokale horeca ondersteund. Onder andere de gemeente Heusden
steunt het initiatief. (NIEUW)

•

Coronakansen.nl is een online platform waar inspiratie wordt gedeeld over hoe ondernemers succesvol omgaan
met het coronavirus, met de nadruk hoe ondernemers de moeilijke situatie weten om te draaien en gebruiken voor
succesvol ondernemen. (NIEUW)

•

Het bedrijf Piant uit Waalwijk gaat 100.000 gezichtsschilden per week produceren voor zorginstellingen. Het schild,
ontwikkeld in het Radboud UMC, bedekt het gehele gezicht en biedt extra bescherming tegen spatten bij hoesten,
niezen en medische handelingen met een hoog risico, zoals intubatie of uitzuigen.

•

Nu toeleveringsketens zijn verstoord en niet elke gezondheidsorganisatie of bedrijf specifieke onderdelen of
componenten kan verkrijgen om de werkzaamheden en 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. Je vindt er vanaf nu ook bestaande goede voorbeelden (www.3dppan.eu).

•

De gemeente 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant hebben brabantvoormekaar.nl gelanceerd, een
platform voor websites die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengen en websites die coronagerelateerde informatie aanbieden voor werkgevers en werknemers.
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(Maak)industrie
•

Er worden vraagtekens gezet bij de effectiviteit van just-in-time (JIT) bevoorradingssystemen, waarbij onderdelen
worden geleverd op het moment dat ze nodig zijn. Zeker in de auto-industrie, waar deze JIT-processen zijn
vervolmaakt, zijn productielocaties stilgezet, omdat toeleveranciers amper leveren. Dat leidt tot miljardenverliezen,
aangezien autoproducenten amper voorraad hebben. Door het ontbreken van een schakel komt dan de gehele
keten tot stilstand. (NIEUW)

•

Sinds de Mars-fabriek in Veghel weer is geopend heeft het chocoladebedrijf een hoop maatregelen genomen. Zo
zijn er 80 looproutes aangepast, 50 schermen geplaatst, stippen geplakt op de vloer die een afstand van 2 meter
aangeven en heeft in de kantine iedereen een eigen tafeltje. Bovendien worden de werknemers bij binnenkomst
gescand op mogelijke koorts.

•

Voor SABIC Innovative Plastics is het alle hens aan dek. Nooit eerdere maakte het bedrijf in Bergen op Zoom zoveel
kunstglasplaten. De lijnen voor de productie draaien nu volcontinu. Van de doorzichtige polycarbonaatplaten worden
onder meer gezichtsmaskers en beschermingsbrillen geproduceerd voor medisch personeel. Maar bijvoorbeeld ook
scheidingswanden in het openbaar vervoer, bij recepties en kassa’s.

•

Drie bedrijven van de VDL groep werken als toeleverancier mee aan de totstandkoming van honderden
beademingssystemen van Demcon. Binnen drie weken is Demcon er in geslaagd in Nederland een compleet
beademingssysteem te ontwikkelen, te produceren en te testen dat geschikt is voor de beademing van
coronapatiënten op de IC.

•

Het Eindhovense bedrijf Signify zag de winst in het afgelopen kwartaal met bijna 40% dalen naar 27 miljoen euro ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de verkopen liepen terug. Als een van de maatregelen om de crisis het
hoofd te bieden vroeg Signify eind vorige maand alle werknemers wereldwijd om een loonoffer. Daaraan werd
gehoor gegeven, 85% van het personeel heeft ingestemd. Het lichtbedrijf telt momenteel bijna 38.500 werknemers.
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Horeca, recreatie & toerisme
•

Een opmerkelijk bericht uit Tilburg: het grand café Puur van hotel Mercure is alweer open en het restaurant
Taste! volgt aankomend weekend. Beide worden ingericht voor de anderhalve meter-horeca. Dat kan omdat
in de noodverordening een uitzondering is gemaakt voor hotels, die mogen hun eigen gasten van eten
voorzien. (NIEUW)

•

Ruim 30% van het horecapersoneel is bereid diens werkgever financieel te helpen en zou daarom
instemmen met het later uitbetalen van vakantiegeld. Nog eens een kwart gaat daarmee akkoord als er een
baangarantie aan vastzit. Dat blijkt uit een peiling van FNV Horeca, waaraan ruim 4000
horecamedewerkers hebben meegedaan. Een meerderheid daarentegen (60%) is niet bereid
vakantiedagen in te leveren en/of pensioenopbouw tijdelijk op te schorten (70%). (NIEUW)

•

De dierenparken in onze provincie worden hard geraakt door de coronacrisis. Een aantal heeft de noodklok
geluid, want er dreigt sluiting wanneer er niet snel een financiële injectie komt. Zo maken onder andere
dierenpark De Oliemeulen in Tilburg, Reptielenhuis De Aarde in Breda, Roofvogelpark Falconrest in
Eindhoven en Zoo Veldhoven zich grote zorgen.

•

KHN heeft gewerkt aan een protocol om met gepaste maatregelen open te kunnen in de nieuwe
anderhalve-metersamenleving. Te denken valt dan aan looproutes in restaurants, tafels die ver uit elkaar
staan, personeel met mondkapjes en klanten die zelf hun drankjes moeten halen. Eerder noemde KHN de
situatie nog onwerkbaar, maar doet derhalve toch een poging. Wel is de verwachting dat 70% van de zaken
verlies zal lijden na heropening.
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Retail
•

Steeds meer winkelketens die vrijwillig hun filialen hadden gesloten, gaan weer open. Na IKEA gisteren, opent
vandaag De Bijenkorf weer de deuren. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo blijft de cosmeticaafdeling dicht. (NIEUW)

•

Uit cijfers van marktonderzoeker GfK blijkt dat internetwinkels hun omzet explosief zien stijgen. In de week van
Pasen zelfs met 72%, dat neerkomt op tientallen miljoenen euro's omzet meer dan in dezelfde week vorig jaar.
Voor de coronacrisis zaten veel webshops op een groei van 16-18%, nu is dat opgelopen naar 60-70%. (NIEUW)

•

Supermarkten hebben de afgelopen weken honderden extra werknemers aangenomen om hun bezorgdiensten uit
te breiden. Supermarktketens hebben hun omzet uit online activiteiten immers zien verveelvoudigen. Coop en
Albert Heijn bijvoorbeeld hebben de vraag naar online diensten zien vervijfvoudigen. Bij Picnic was de vraag drie
keer zo groot. Klanten bestellen niet alleen vaker online om een bezoek aan de supermarkt te vermijden, maar
laten ook grotere hoeveelheden komen omdat ze weinig buitenshuis eten.

Economische impact

Vervoer, logistiek & transport
•

De NS gaat met ingang van vandaag meer intercity’s laten rijden
om het gemakkelijker te maken om anderhalve meter te houden
in de trein. Wel roept de NS op om alleen met de trein te gaan als
het echt moet, zodat zorgmedewerkers en anderen voor wie
reizen noodzakelijk is ruim baan hebben. (NIEUW)

•

Ondanks de coronacrisis blijft het verkeer op de Brabantse
snelwegen toenemen. Volgens een steekproef van Omroep
Brabant zitten we inmiddels weer op 75% van de hoeveelheid
auto’s van voor de coronamaatregelen. De hoeveelheid verkeer
begon vorige week al toe te nemen (zie afbeelding). (NIEUW)

•

Mogelijk komt er een reserveringsapp voor het openbaar vervoer,
aldus de brancheorganisatie OV-NL. Als het openbare leven
geleidelijk weer wordt hervat zal er minder ruimte zijn in bussen
en treinen. De overheid, ov-bedrijven en reizigersorganisaties
denken na over hoe zo’n reserveringsapp zou moeten werken.

•

De NS gaat samen met de TU Delft onderzoek doen naar het
reisgedrag van mensen in de toekomst. De NS treft ook
voorbereidingen voor de toename van het aantal treinreizigers. De
afgelopen tijd is het aantal reizigers gedaald tot zo’n 7% van het
normale aantal. Er is wel ruimte om een toename op te vangen,
maar door de anderhalvemetermaatregel kunnen treinen slechts
een capaciteit van maximaal 25% van het normale aantal aan.
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Cultuur, sport & evenementen
•

De Ronde van Spanje start definitief dit jaar niet in Nederland, waarbij er ook etappes in Brabant verreden zouden
worden. Het verplaatsen van de etappes van augustus naar het najaar blijkt technisch onhaalbaar vanwege de
beschikbaarheid van accommodaties en het parcours in die periode. (NIEUW)

•

Vanaf vandaag mogen sportclubs weer open voor kinderen. Vandaar dat veel trainingen weer worden hervat.
Kinderen onder de 12 hoeven niet op de 1,5 meter te letten. Jongeren ouder dan 12 wel. (NIEUW)

•

Theaterdirecteuren zitten met hun handen in het haar over de gevolgen van een anderhalve-metersamenleving. Er
zou dan maar 1/5 deel van de zitplaatsen benut kunnen worden, waardoor kaartjes duurder zullen worden of de
opbrengsten van degene die optreedt minder. Bovendien valt een aanzienlijk deel van de toeschouwers in de
risicogroep.

•

Voetbalclub RKC Waalwijk heeft na 7 weken de training hervat, als eerste club in de eredivisie. De hekkensluiter
neemt alle RIVM-maatregelen in acht: omkleden in de auto, oefensessies in tweetallen op 1,5 meter van elkaar en
na afloop thuis douchen. Alle clubgebouwen blijven gesloten. (NIEUW)

•

De verlenging van de coronamaatregelen is een regelrechte ramp voor de popsector. Concert- en
festivalorganisator MOJO stelt in een eerste voorzichtige schatting dat er binnen de branche een schadepost van
zeker 1,5 miljard euro zal ontstaan.

•

Musea in Brabant hebben het klaarblijkelijk steeds zwaarder. De eerste periode was nog redelijk door te komen,
maar nu is de nood hoog van de eerste musea, zoals Kasteel Heeswijk en Oertijdmuseum in Boxtel. Zo kreeg het
Oertijdmuseum 4000 euro van de staat en werd 85% van de loonkosten vergoed, maar daarmee is nog niet de
helft van de lasten gedekt. 1 juni is voor hen een vrij kritieke datum, zo geven de musea aan.
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Landbouw, tuinbouw & voeding
•

Het baart ZTLO zorgen dat afgelopen weekend op twee nertsenhouderijen in Zuidoost-Brabant corona is
vastgesteld bij de dieren. De landbouworganisatie helpt de bedrijven waar nodig. Volgens een woordvoerder van
het ministerie van Landbouw is er echter geen enkele aanleiding te denken dat landbouwdieren als varkens,
kippen en koeien beïnvloed kunnen worden door het coronavirus. (NIEUW)

•

De Europese Commissie schiet alsnog een aantal landbouwsectoren te hulp die te lijden hebben onder de
coronacrisis. In totaal gaat het om een steunpakket van circa 80 miljoen euro dat vanaf eind april beschikbaar
komt. Hiermee kan onder meer de private opslag van partijen boter, kaas en vlees worden gefinancierd. Daarnaast
krijgen sectororganisaties toestemming om productiebeperkende afspraken te maken en komt er een
opkoopregeling voor aardappelen en bloemen.

•

De Europese Commissie heeft twee aanvullende maatregelen genomen voor de agrofoodsector. Enerzijds worden
de aan boeren betaalde voorschotten verhoogd. Anderzijds wordt het aantal fysieke controles die lidstaten dienen
uit te voeren voordat tot betaling kan worden overgegaan, verminderd, om zo fysiek contact tussen boeren en
controleurs te verminderen. Bovendien zal de Farm2Fork-strategie die binnenkort wordt gepubliceerd worden
versterkt met de lessen die opgedaan zijn tijdens de coronacrisis, zoals ten aanzien van voedselveiligheid.

•

Bij het nieuwe meldpunt van LTO zijn meerdere klachten binnengekomen over oneerlijke handelspraktijken in de
sierteeltsector, zoals het eenzijdig doorvoeren van prijsverlagingen en kwaliteitseisen, afbestellen of het
overschrijden van de betalingstermijn. Bloemenveiling FloraHolland signaleerde al eerder dat er een
loopgravenoorlog dreigt te ontstaan tussen kopers en verkopers in de sierteeltsector. Vooral kopers in het
buitenland annuleren massaal hun orders.

Gebiedsbeeld
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Bouw
•

Het kabinet heeft samen met de bouwsector afspraken gemaakt over het doorbouwen aan woningen en
infrastructuur in coronatijd. Het gaat om praktische afspraken, zodat medewerkers veilig kunnen werken.
Tevens worden overheidsprojecten naar voren gehaald, zodat bouwers aan het werk kunnen blijven.

•

Uit de nieuwe BouwMonitor van USP en Vakmedianet blijkt dat er in de bouwsector tot en met maart weinig
zorgen waren. Bij 64% is de omzet gelijk gebleven dan wel gestegen ten opzichte van maart vorig jaar. 28%
zag de omzet dalen. Voor de komende maanden is het sentiment echter een stuk negatiever. 58% van de
ondervraagden verwacht dat de omzet lager ligt in april dan in dezelfde maand een jaar eerder.
Gesteld kan worden dat met name bedrijven aan het begin (vastgoed & ontwerp) en aan het einde van de
bouwketen (installatie & afbouw) de eerste klappen opvangen.

Economische impact

Gebiedsbeeld

(Inter)nationaal mediabeeld
•

Steunmaatregelen TOGS en BMKB worden versoepeld. De TOGS gaat ook gelden voor ondernemers die de
meeste omzet maken uit een nevenactiviteit die onder één van de SBI-codes vallen die wel in aanmerking komen
voor de TOGS. Daarnaast komt er meer geld beschikbaar voor bedrijven die aanspraak willen maken op de BMKB.
En ze mogen langer doen over het terugbetalen. (RTLZ)

•

Er komt vooralsnog geen versoepeling van de coronamaatregelen, ook niet voor mensen met een
contactberoep, zoals kappers. Een deel van de Tweede Kamer drong er vorige week op aan dat die, met
beschermingsmiddelen, snel weer aan het werk moeten kunnen. Maar bronnen rond het kabinet melden dat zo'n
verruiming er nog niet in zit. (NOS)

•

Organisatoren van festivals en grote muziekevenementen kunnen zich niet meer verzekeren tegen een pandemie
nu verzekeraars de dekking bij een pandemie uit hun pakketten hebben gehaald. Hierdoor zou het festivalseizoen
van volgend jaar in gevaar komen. (Omroep Brabant)

•

Niet alle bedrijven overleven de coronacrisis zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van
Banken (NVB). Ondanks alle steunmaatregelen en hulplijnen van overheid en banken gaat de crisis bedrijven
raken. Het aantal faillissementen zal toenemen en banken veel werk bezorgen. (NOS)

•

Sterkste daling van het producentenvertrouwen in ten minste 35 jaar. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het
vertrouwen van de industriële ondernemers ging van 0,2 in maart naar -28,7 in april. (NRC)

•

Sinds het begin van het coronavirus half maart is het aantal vacatures in Nederland met gemiddeld 20 procent
afgenomen. De verschillen per beroepsgroep en regio zijn groot. Dat blijkt uit een analyse van het UWV naar het
aantal openstaande online vacatures. (RTLZ)

•

De positie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt door de coronacrisis steeds nijpender. Daarvoor waarschuwen
de jongerenorganisaties van vakbonden VCP, CNV en FNV. Ze willen dat het kabinet extra maatregelen
treft.(Leeuwarder Courant)
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(Inter)nationaal mediabeeld
•

Voor veel webshops zijn het ongekende tijden. Sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land zien
internetwinkels hun omzet explosief stijgen. In de week van Pasen was er zelfs een plus van 72 procent. (NOS)

•

Stichting Waarborgfonds Sport (SWV) waarschuwt dat 800 sportverenigingen kunnen omvallen als gevolg van
het coronavirus als financiële steun uitblijft. Het gaat met name om amateurclubs van zomersporten als tennis,
honkbal, cricket en golf. Oorzaak: mindere kantine-inkomsten. De SWV wil een coronanoodfonds. (NRC).

•

Kantoren enkel corona-proof maken is niet genoegd, zo stelt vastgoedadviseur CBRE. Een kantoorplek zal in de
toekomst een andere invulling krijgen: meer aandacht voor hygiëne en gezondheid van werknemers en meer
‘touchless’ werkomgevingen door gebruik van digitale technologie. (De Ondernemer)

•

Volgens CNV is de anderhalve meter-economie nauwelijks haalbaar op de werkvloer. Zeker als het gaat om de
transportsector, de havens, de land- en tuinbouw, het openbaar vervoer en bij rederijen. (De Ondernemer)

•

Een deel van horecapersoneel stemt in met later betalen van vakantiegeld. Maar FNV Horeca en CNV
Vakmensen willen geen collectieve afspraken maken over uitstel van vakantiegeld. (FD)

•

Theaterdirecteuren zitten met hun handen in het haar. Als ze maar 1/5 van de zitplaatsen mogen benutten, moet
het kaartje dan duurder of de opbrengsten van degene die optreedt naar beneden. Ook valt een belangrijk deel van
de toeschouwers in de risicogroep: senioren. (Volkskrant)

•

Lange rijen bij de dertien IKEA-filialen in het land. Sinds 17 maart waren deze gesloten, maar nu zijn ze
weer open. Bezoekers nemen de coronavoorschriften minder nauw. (BN De Stem)

Gebiedsbeeld
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Regionaal mediabeeld
•

Vanaf 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag doen voor een CoronaOverbruggingsLening. Een aanvraag indienen kan via deze speciale onlineportal. (BOM)

•

Klaas Burger, artistiek leider van de Academie voor Beeldvorming, schreef een opiniestuk over de
veerkracht van Brabant en het belang van creativiteit om een crisis het hoofd te bieden. Inmiddels hebben
ruim 350 personen uit het Brabantse bedrijfsleven, overheid en cultuursector de opinie onderschreven (ED)

•

Het ziekenhuis Bernhoven in Uden hervat vanaf woensdag 29 april voor een deel de reguliere zorg. Dat is
mogelijk omdat er minder coronapatiënten naar Bernhoven komen. Een maand geleden was de situatie in het
ziekenhuis nog zeer ernstig, omdat de regio Uden erg hard getroffen is door de crisis. (Omroep Brabant)

•

Bloemenkweker Jac verkoopt zijn zomerbloeiers corona-proof met online afsprakensysteem. Om veilig
geraniums, petunia’s en fuchsia’s te kunnen aanschaffen, moeten klanten online en vooraf een tijdslot
reserveren. (Omroep Brabant)

•

Zorgen over afvaldumping. In Eindhoven wordt er ruim 30% meer afval gedumpt t.o.v. dezelfde periode vorig
jaar. De extreme drukte bij milieustraten lijkt invloed te hebben gehad op het gedrag van mensen die van hun
afval af moesten. (ED)

Branche-ontwikkelingen

•

De Ronde van Spanje komt definitief niet naar Nederland en daarmee ook niet naar Brabant. Dat maakt de
organisatie van de Vuelta bekend. (BN/De Stem)

Mediabeeld
Mediabeeld

•

RKC is de eerste eredivisieclub die weer is begonnen met trainen. In groepjes van vier die opgesplitst
werden in tweetallen, zo begon RKC voor het eerst sinds zeven weken weer eens met een trainingssessie
onder leiding van trainer Fred Grim. (Omroep Brabant)

(Nood)maatregelen

•

Door de coronamaatregelen is café De Kiosk in Loon op Zand dicht. Twee weken nadat de kersverse
eigenaren het café hadden overgenomen, moesten ze het alweer sluiten. Het hele dorp komt nu in actie om
de kroeg te redden. (Omroep Brabant)

Gebiedsbeeld
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Sociale media
–

Door de meivakantie en Koningsdag was het de afgelopen dagen online iets rustiger dan normaal.

Economische impact

Sociale media
•

Naar aanleiding van een uitzending van RTLZ waarin minister
Hoekstra aangeeft niet uit te sluiten dat we moeten bezuinigen na
de crisis, ontstaat er een discussie op Twitter wie in de buidel moet
tasten.

•

Ook het nieuws dat het coronavirus is vastgesteld
bij nertsenfokkerijen in Noord-Brabant leidt tot online debat.
Evenals het nieuws dat uit onderzoek is gebleken dat de
aanwezigheid van fijnstof samenhangt met het aantal Covid-19besmettingen.

•

Verbaasde reacties over het aantal bezoekers bij IKEA-vestigingen
die gisteren de deuren weer openden.

•

De Tweede Kamer sprak over de cultuursector in coronatijd. Dat
leverde veel online berichten op van mensen die vinden dat er meer
geld en steun naar cultuur moet, maar uiteraard ook van mensen die
vinden dat er nu al teveel geld naar de culturele sector gaat.

Gebiedsbeeld
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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
kort is een platform in de lucht met
gratis online opleidingsaanbod:
www.brabantleert.nl.

Gebiedsbeeld
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Noodmaatregelen
•

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.

Branche-ontwikkelingen

•

De lidstaten hebben afgesproken dat extra steunmaatregelen buiten de regels van het begrotingspact vallen.
Lidstaten kunnen dus overheidstekorten laten oplopen als dat nodig is.

Mediabeeld

•

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 20212027 (MFK) verhogen en het aandeel voor regionaal beleid hierin vergroten.

Gebiedsbeeld
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Burgerinitiatieven, sociaal ondernemers, dorps- en
buurthuizen
•

Gebiedsbeeld

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

•

Magazijn076, een ontmoetings- en werkplek voor mensen met autisme. Er zijn zorgen dat door te sluiten
mensen die eindelijk in beweging zijn gekomen, opnieuw moeten beginnen.

•

Vanzelfsprekend!?, een platform voor jonge mantelzorgers, gaat door met het verlichten van de zorgen bij
deze mantelzorgers online en houden nauw contact.

•

Stronk, is een jeugdwerkplaats in Dongen. Met andere lokale instellingen heeft Stronk hun werk zo ingedeeld
dat de jongeren toch dagbesteding krijgen.

•

Initiatieven kunnen lid worden van de community van Stérk.Brabant waar sociaal ondernemers en
burgerinitiatieven elkaar helpen, samenwerken en tips geven.

•

In opdracht van de provincie Noord-Brabant start Social Enterprise NL een onderzoek naar wat sociaal
ondernemers en maatschappelijke initiatieven nodig hebben voor een betekenisvol Brabant. De oproep is aan
Brabantse initiatiefnemers om deze vragenlijst in te vullen. Dit kan tot en met 10 mei.

Recente ontwikkelingen
Impact economie

Er is een nieuwe video van Stérk.Brabant waarin zij drie sociaal ondernemers het woord geven. Dit keer zijn het:

Maatschappelijke impact

Sociale impact
–

Het Weekrapport van Zorgbelang belicht dit keer thema’s als kwetsbare burgers, thuiszorg, onderwijs en
ervaringen met eHealth in verband met de coronacrisis. Uit het panel en in gesprekken met verpleegkundigen
komt naar voren dat Brabanders zich onrustig voelen en deels eenzaam. Er is een groeiende behoefte om
elkaar weer te zien. Zorgbelang constateert positieve effecten in het gebruik van eHealth. Bij de thuiszorg wordt
vooral eenzaamheid van de cliënten gesignaleerd en het probleem dat veel reguliere zorg momenteel niet
doorgaat.

–

Stichting Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) gaat een documentaire maken over ETZ in tijde van corona.
Het ziekenhuis zit in het epicentrum van de Brabantse coronacrisis en wil de impact van het virus vastleggen
om straks bij te dragen aan de verwerking ervan. Dit is een van de 8 projecten die vanuit het Buurtcultuurfonds
via een versnelde procedure worden gesubsidieerd vanwege hun belang tijdens deze crisis.

–

Stichting Waarborgfonds Sport (SWV) waarschuwt dat 800 sportverenigingen kunnen omvallen als gevolg van
het coronavirus, als financiële steun uitblijft. Menno Middelkoop, hoofdeconoom bij de Rabobank, verwacht dat
de coronacrisis het sociale vertrouwen ernstig kan beschadigen, wat eveneens nadelige economische effecten
zal hebben. Hij baseert zich hierbij op onderzoek over de nasleep van de Spaanse griep.

–

Er is een kinderboek online gezet waarmee ouders en verzorgers kinderen kunnen uitleggen wat de huidige
corona-situatie behelst. Tevens heeft het Nederlands Jeugdinstituut tips voor ouders op een rij gezet.

–

Diverse meldpunten en hulporganisaties hebben hun openingstijden en bereikbaarheidsuren verruimd. De
Kindertelefoon is hier een voorbeeld van, maar ook organisaties zoals de Onafhankelijke Bond voor Ouderen
(ANBO), Veilig Thuis, algemeen meldpunt Jeugdhulp en het Rode Kruis. Zij bieden allemaal telefonische hulp
en bijstand.

Gebiedsbeeld
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Psychologische en gezondheidsimpact
•

De lockdown leidt tot meer stress en een ongezondere leefstijl. Dit blijkt uit onderzoek van Ipsos onder
ongeveer duizend Nederlanders. 38% van de respondenten zegt minder te bewegen en 35% ervaart meer
stress (met name jongeren, 40%).

•

Op aandringen van ouderenbond ANBO heeft het kabinet het advies versoepeld voor het bezoeken van
ouderen van 70 jaar of ouder. Eén of twee vaste personen mogen vanaf woensdag 29 april ouderen bezoeken,
mits zij zich aan de RIVM-maatregelen houden.

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.

