
Brabantse Impact Monitor
Actueel beeld van de impact van het coronavirus in Brabant
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Gebiedsbeeld
• In Nederland zijn 41.319 mensen positief getest

(toename van 232 in 24 uur tijd).
• 11.153 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in 

een ziekenhuis (27 meer dan gisteren).
• Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 628. 

Dat zijn 16 bezette bedden minder dan de dag ervoor.
• 5.204 mensen zijn aan het virus overleden (36 in afgelopen 24u).
• In Brabant zijn officieel 8.485 patiënten besmet geweest met 

corona. 
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• Het kabinet is met een opzet voor versoepelingen van de coronamaatregelen voor de komende maanden 

gekomen. Contactberoepen zoals kappers kunnen volgende week hun zaak weer openen. Vanaf 1 juni geldt dat 
voor terrassen. Ook gaan vanaf die datum middelbare scholieren weer naar school. (NIEUW)
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• Samenwerkingsverband Brainport (waaronder Philips, ASML en Brainport Development) heeft samen met de 

provincie Noord-Brabant middelen beschikbaar gesteld voor jonge technologiebedrijven die nog in de 
onderzoeksfase zitten. De bedrijven hebben veelal nog geen product of omzet, maar zijn wel essentieel voor de 
innovatie. Deze bedrijven kunnen kredieten krijgen van €15.000 tot €30.000 wanneer ze buiten de bestaande 
noodregelingen van de overheid vallen. De regeling is ook beschikbaar voor andere Brabantse bedrijven buiten de 
regio Eindhoven. (NIEUW)

• Uit cijfers van het UWV blijkt dat vooral kleine bedrijven en bedrijven in de horeca en catering gebruikmaken van 
de NOW-regeling. In totaal hebben al ruim 114.000 werkgevers een aanvraag gedaan (voor 1,7 miljoen 
werknemers), waarvan er 104.000 zijn goedgekeurd. Aan voorschot is nu al ruim 1,9 miljard euro uitbetaald. 
(NIEUW)

• Veel cao-besprekingen liggen momenteel vrijwel stil en als ze later dit jaar weer worden opgestart, willen 
werkgevers geen loonsverhogingen afspreken. Volgens werkgeversorganisatie AWVN zal de pijn gevoeld worden 
door werknemers. Alles moet volgens hen op alles gezet worden om banen te behouden. (NIEUW)

• Tienduizenden mbo-studenten hebben hun stage moeten afbreken, waardoor bij sommigen het diploma in gevaar 
kan komen. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS. In het mbo staat leren in de praktijk centraal. Vooral 
studenten in horeca, toerisme, uiterlijke verzorging en onderwijs kunnen nu geen stages lopen. (NIEUW)

• Wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, kraamverzorgenden en andere kleine zorgaanbieders die weinig tot geen 
omzet hebben door de crisis krijgen die misgelopen omzet vergoed door de zorgverzekeraars. Alle zorgaanbieders 
met een omzet onder de 10 miljoen euro komen hiervoor in aanmerking. (NIEUW)

• Al 103.000 ondernemers hebben van hun bank uitstel gekregen voor het terugbetalen van hun leningen. Het gaat 
om een totale waarde van 2,7 miljard euro, dat maakt de NVB bekend. Ook hebben banken in de afgelopen 
periode voor 4,3 miljard euro aan nieuwe leningen verstrekt aan 8000 bedrijven. (NIEUW)
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• Het Nederlandse bedrijfsleven heeft haar groeiverwachtingen

drastisch naar beneden bijgesteld. Veel bedrijfstakken, zoals 
de reisbranche, de culturele sector en de horeca verwachten 
sterke krimp. Slechts hier en daar wordt nog groei verwacht. 
‘Post en koeriers’ is de bedrijfstak die het vaakst een 
optimistischer oordeel geeft. ING ziet dat op basis van CBS-
cijfers bij de verwachtingen over de bedrijvigheid, verwachte 
omzet en het oordeel over het verwachte economische klimaat. 

De enige andere bedrijfstak die de komende drie maanden 
meer bedrijvigheid verwacht is de telecommunicatie. De auto-
en aanhangwagenindustrie, farmaceutische industrie en 
elektrotechnische industrie zijn de enige bedrijfstakken die 
positiever oordelen over hun orderportefeuille. Een toename 
van het personeelsbestand verwacht alleen de veterinaire 
dienstverlening. (NIEUW)
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• Consumenten zijn weer wat vaker in winkels te 

vinden, dat leidt ING af uit het herstel van het aantal 
pinbetalingen. Na de sterke daling tijdens de eerste 
periode van de lockdown is er nu een verbetering te 
zien. Het aantal pinbetalingen ligt nu nog ‘slechts’ 
22% lager dan een jaar eerder.

De grootste daling van het aantal pinbetalingen is 
nog steeds te zien in de categorie vrijetijdsbesteding 
buitenshuis (-67%) en uiterlijke verzorging (-64%). 

Kledingzaken en winkels die vrijetijdsspullen 
verkopen hebben een sterke verbetering laten zien. 
In die categorieën zijn vorige week immers 
voorzichtig weer wat meer winkels open gegaan. 
Ook doe-het-zelfzaken (+63%) en speelgoedwinkels 
(+9%) doen het goed. (NIEUW)

• De totale waarde van de pinbetalingen lang in de 
week tot 27 april 18% lager dan een jaar eerder. 
Meer pinomzet draaien doe-het-zelfzaken 
(+60%),voedingsspeciaalzaken (+36%), 
speelgoedwinkels (+25%) en supermarkten (+22%). 
(NIEUW)
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• In alle eurolanden samen krimpt de economie volgens de 

Europese Commissie dit jaar met 7,75%. In Nederland zal 
de krimp 6,75% bedragen. Dat is iets lager dan waar het 
IMF en de Nederlandse regering van uitgaan. Volgend jaar 
groeit de economie van de 19 eurolanden weer, zo is de 
verwachting. (NIEUW)

• 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. 

In Midden-Brabant betreft het 25% minder vacatures. In 
West-Brabant -22%, in Noordoost-Brabant -21% en in 
Zuidoost-Brabant -17%.
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• Het Tilburgse bedrijf Nooteboom Textiles heeft 100.000 mondkapjes gedoneerd aan de Tilburgse verpleeg- en 

verzorgingshuizen Thebe, De Wever, Amarant en Het Laar. Daarnaast zijn 1800 chirurgische mondkapjes 
gedoneerd aan het ETZ en het Amphia Ziekenhuis. (NIEUW)

• Op Wij zijn #vindingrijk plaatst FME steeds vindingrijke verhalen uit de sector. Op www.fme.nl/nl/vindingrijk is te 
zien hoe techbedrijven alles op alles zetten om de anderhalve metersamenleving mogelijk te maken. (NIEUW)

• Het 3DPrintLab op de Gate2 campus van Midpoint Brabant Smart Industry print momenteel met zeven 3D-printers 
dag in dag uit gezichtsmaskers en zijn er nog drie nieuwe printers in aantocht. De maskers worden naast 
ziekenhuizen en zorgorganisaties verkocht aan kappers, schoonheidsspecialisten en tandartsen, zodat zij straks 
meteen aan het werk kunnen wanneer het weer mag. (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. 

• 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 corona-
gerelateerde informatie aanbieden voor werkgevers en werknemers.
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https://www.brabantvoormekaar.nl/
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• De technologische industrie verwacht dat er “zeer zware 

klappen” op komst zijn. Dat zegt ondernemersorganisatie 
FME na een onderzoek waar bijna 600 ondernemers aan 
mee deden. Bijna de helft van de bedrijven heeft nu al te 
maken met een flinke omzetdaling en gaf aan ook in het 
derde kwartaal minimaal 20% en soms 50% op de omzet te 
moeten in leveren. Volgens FME komt bijna 60% van de 
bedrijven binnen een jaar in liquiditeitsproblemen. (NIEUW)

• Door de daling van het consumentenvertrouwen en 
leveringsvertraging is de autoverkoop in april verder 
weggezakt (zie afbeelding). Het aantal registraties van 
nieuwe auto’s daalde met ruim 50%. Door de tijdelijke sluiting 
van productielocaties zijn de levertijden opgelopen. Begin 
mei starten de meeste merken de productie weer. (NIEUW)

• 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. 
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• De horecabranche is aangenaam verrast door het bericht dat terrassen over een aantal weken weer open 

mogen. De horeca heeft inmiddels coronaprotocollen ingediend bij de overheid waarin rekening gehouden 
wordt met de veiligheid van medewerkers en klanten. Volgens de branche zijn horecaondernemers er klaar 
voor. (NIEUW)

• Er is een stormloop op vakantiehuisjes in Nederland voor in de zomer, nu een vakantie in het buitenland 
hoogst onzeker is. De toeristisch sector houdt rekening met toenemende schaarste en prijsstijgingen. Bij 
sommige aanbieders is de verwachting dat halverwege mei de gehele zomervakantie al uitverkocht zal zijn. 
(NIEUW)

• 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.

• 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%). 
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• Detailhandel Nederland wil dat er een eenduidige aanpak komt in de winkelstraten. Tot nu toe is het voor veel 

consumenten onduidelijk wat wel en niet mag, omdat de maatregelen per gemeente verschillen. Er wordt gedacht 
aan onder meer eenrichtingsverkeer voor voetgangers en de inzet van agenten die het verkeer regelen. De 
gemeente Den Bosch heeft daar de afgelopen week een proef mee gedaan. De binnenstad van Tilburg wordt op 
korte termijn aangepast om te voldoen aan de eisen voor de anderhalvemeter-samenleving. (NIEUW)

• De Nederlandse restaurants van pizza- en pastaketen Vapiano zijn failliet. Het Duitse bedrijf, met 11 vestigingen in 
Nederland, kreeg eerder al uitstel van betaling. De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart. 
(NIEUW)

• Optiekketens Pearle, Hans Anders en EyeWish zijn weer open. In de meeste winkels worden weer oogmetingen 
uitgevoerd. Er zijn maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. (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%.

• 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.
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• PostNL had een goed eerste kwartaal, mede door de coronacrisis. Het bedrijf bezorgde in maart ruim 11% meer 

pakketten dan in maart 2019. Over het gehele kwartaal werden 2,8% meer pakketten bezorgd. De omzet nam toe 
van 684 miljoen naar 701 miljoen. (NIEUW)

• De NS doet deze week een proef met speciaal aangepaste treinen, waarin het gemakkelijker moet zijn om 1,5 
meter afstand, om te kijken of reizigers de aanwijzingen naleven. Zo hangen er bij de zitplaatsen schermen van 
folie, is de trein volgeplakt met stickers en hangen er verbodsbordjes over bepaalde stoelen. Bovendien denkt de 
NS na over eenrichtingsverkeer in de treinen. (NIEUW)

• Vanaf 1 juni zal de normale dienstregeling weer worden hervat. Wel zijn reizigers dan verplicht een ‘niet-medisch’ 
mondkapje te dragen.

• Volgens branchevereniging Busvervoer Nederland dreigt de touringcarsector om te vallen. De schade zou 
minstens een half miljard euro zijn en 40% van de bedrijven dreigt failliet te gaan. Daardoor zouden 2500 mensen 
hun baan kwijt raken. De organisatie heeft de overheid om hulp gevraagd. (NIEUW)

• De KLM gaat het Europese netwerk langzaam weer opstarten met één vlucht per dag naar Europese steden. 
Vanaf maandag 11 mei stelt de luchtvaartmaatschappij bovendien mondkapjes verplicht bij het boarden en aan 
boord van vluchten. (NIEUW)
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• De provincie Noord-Brabant ontwikkelt, samen met de 5 steden van BrabantStad een steunpakket voor de 

regionale culturele infrastructuur in Brabant. Er wordt een plan gemaakt van om en nabij 8 miljoen euro. De 
provincie draagt er 2 miljoen euro aan bij. (NIEUW)

• Musea, theaters en concertzalen vragen de overheid om met meer geld over de brug te komen om hun sectoren te 
redden. Het steunpakket van 300 miljoen euro voor de culture sector is onvoldoende, stellen ze, vooral omdat 
voornamelijk door het Rijk gesubsidieerde instellingen ervoor in aanmerking komen. (NIEUW)

• Het ministerie voor VWS komt met een noodfonds van 110 miljoen euro om Nederlandse sportverenigingen te 
ondersteunen en om te voorkomen dat verenigingen omvallen. 90 miljoen is bedoeld om de huur kwijt te schelden 
over de periode 1 maart tot 1 juni. De overige 20 miljoen is bedoeld voor sportverenigingen met een eigen 
accommodatie. (NIEUW)

• Stichting Sportservice Noord-Brabant biedt Brabantse sportverenigingen aan om gratis voor hen een aanvraag in 
te dienen voor de eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro in het kader van de TOGS-maatregel. (NIEUW)
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• Het RIVM gaat onderzoek doen naar het verband tussen veehouderij en het coronavirus. Het ministerie van 

Landbouw wil hier meer duidelijk over en heeft gevraagd om het onderzoek. Aanleiding was waren de 
coronabesmettingen in Oost-Brabant en Noord-Limburg. (NIEUW)

• De tuinbouwsector gaat haar toekomstplannen herijken op de impact die de coronacrisis heeft op de sector. De 
komende maanden vindt een lange termijnverkenning plaats. De crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw is hierin 
opdrachtgever. Uitgangspunt is dat de analyse handelingsperspectieven biedt voor ondernemers en 
beleidsmakers in alle facetten van de tuinbouwketen. (NIEUW)

• Grote oogstproblemen dreigen in Europa, nu 
de seizoensarbeiders weg blijven. Boeren 
weten simpelweg niet altijd hoe ze de oogst 
van het veld moeten krijgen. Nederland beroept
zich jaarlijks op 170.000 arbeidsmigranten, 
voornamelijk uit Oost-Europa. Von der Leyen,
voorzitter van de Europese Commissie, riep
daarom al eerder op om de arbeidsmigranten 
tóch toe te laten, ondanks lockdowns en 
reisbeperkingen. (NIEUW)
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• Premier Rutte presenteerde vanavond een 'routekaart' met daarin de geleidelijke afbouw van de 
coronamaatregelen. "Zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord", zei Rutte over die afbouw. "Want we 
kunnen Nederland alleen van het slot houden als iedereen zich verstandig blijft gedragen" (NOS)

• De wereldeconomie heeft waarschijnlijk zijn dieptepunt bereikt, dat schrijft zakenblad Bloomberg Business 
Week op basis van recente rapporten van de Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley. Als 
het klopt, schrijft het blad, betekent dit dat het herstel van de economie is ingezet. (NOS)

• De Europese Commissie verwacht dat de economie van de EU-landen dit jaar met 7,5 procent krimpt. Het goede 
nieuwe is dat er in 2021 een eveneens ongekende opleving wordt verwacht van 6,1 procent, maar die zal het 
verlies van 2020 dus niet goed kunnen maken. (RTLZ)

• Het kabinet staat klaar voor extra noodsteun aan grote Nederlandse bedrijven die een sleutelrol vervullen in de 
Nederlandse economie. Vitale bedrijven die ‘in de kern gezond zijn’, zullen met behulp van de belastingbetaler 
worden gered. (FD)

• Driekwart van de gemeenten voorziet extra bezuinigingen door coronacrisis. Enkele voorzien zelfs al dit jaar 
niet meer aan betalingsverplichtingen te kunnen voorzien. Dit blijkt uit een enquête van de Volkskrant, die door 77 
kleine en grote gemeenten is ingevuld. (Volkskrant)

• De detailhandel luidt de noodklok door de grote winkeldrukte afgelopen weekend. Detailhandel Nederland wil dat 
er een eenduidige aanpak komt om de drukte in de winkelstraten te reguleren. (Telegraaf)

• 1,7 miljoen mensen werken bij een bedrijf dat NOW-geld ontvangt. Vooral kleine bedrijven en bedrijven in de 
horeca en catering maken gebruik van de zogenoemde NOW-regeling. (NOS)

• Er is een stormloop op vakantiehuisjes voor de zomer. Onzekerheid over vakantie in het buitenland leidt tot 
een run op Nederlandse vakantiehuisjes. (FD) Verhuurplatform Airbnb meldt dat het aantal binnenlandse 
boekingen in Nederland eind april al op 80 procent van het niveau van april vorig jaar lag. (NU.nl)Maatschappelijke impact

Gebiedsbeeld

Mediabeeld

https://nos.nl/artikel/2333007-zo-ziet-de-versoepeling-van-de-coronamaatregelen-er-in-de-komende-maanden-uit.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-04/cheer-up-everybody-the-recession-is-over
https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2332889-is-de-bodem-bereikt-misschien-wel-zeggen-deze-economen
https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/artikel/5113236/eu-krimp-economie-corona-coronacrisis-nederland
https://fd.nl/economie-politiek/1343398/kabinet-sorteert-voor-op-extra-noodsteun-vitale-bedrijven
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/driekwart-van-de-gemeenten-voorziet-extra-bezuinigingen-door-coronacrisis~b83d385e/
https://www.telegraaf.nl/financieel/192930738/detailhandel-luidt-noodklok-en-wil-eenduidige-aanpak-gemeenten
https://nos.nl/artikel/2332427-1-7-miljoen-mensen-werken-bij-bedrijf-dat-now-geld-ontvangt.html
https://fd.nl/ondernemen/1343339/stormloop-op-vakantiehuisjes-voor-de-zomer
https://www.nu.nl/economie/6049323/airbnb-ontslaat-kwart-van-personeel-ziet-tekenen-van-herstel-in-nederland.html


Ec
on

om
is

ch
e

im
pa

ct (Inter)nationaal mediabeeld

Recente ontwikkelingen

Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

• Het aantal nieuwe vacatures in Nederland is sinds de intelligente lockdown half maart met een kwart 
afgenomen. Verder blijkt de laatste twee weken het herstel enigszins ingezet. (Telegraaf)

• Musea en theaters vragen de overheid om met meer geld over de brug te komen om hun sectoren te redden. Het 
steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector is onvoldoende, stellen ze, vooral omdat 
voornamelijk door het Rijk gesubsidieerde instellingen ervoor in aanmerking komen. (NOS)

• Nu er gevreesd wordt voor een nieuwe crisis in de woningbouw, wordt er een poging ondernomen door 
linkse partijen om de verhuurdersheffing voor sociale huurwoningen af te schaffen. Woningcorporaties, de VNG 
en de Woonbond zijn voorstanders. (BD)

• De OV-sector vraagt om financiële steun. Ze verwachten dit jaar een tekort van 2 miljard. Ook wil de OV-sector 
mondkapjes verplicht stellen voor reizigers. De capaciteitslimiet bij een strikte naleving van de 1,5 meter afstand is 
nu namelijk al bereikt. (RTLZ) (NU.nl).

• Zorgverleners als kraamhulpen en fysiotherapeuten zien de omzet instorten. De steun van verzekeraars kan 
tot hogere premies leiden. (NRC)

• Het bedrijfsleven komt meer dan ooit naar voren in de telefonische meldingen aan Meld Misdaad Anoniem, 
blijkt uit de meest recente cijfers. “Denk aan een café dat een pokertoernooi organiseert of gasten via de 
achterzijde toelaat, sportscholen die open zijn en kappers die klanten ontvangen” (De Ondernemer)

• Buffers zijn waardevol, schrijft Marike Stellinga. Just in time moet veranderen in just in case. Dat kost meer, 
maar just in time en net genoeg past bij een voorspelbare wereld. De buffereconomie past bij onvoorspelbare 
dreigingen als een pandemie. (NRC)

• Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven kijkt naar mogelijkheden om meer digitaal te werken. Dit blijkt 
uit een vragenlijst onder leden van werkgeversvereniging AWVN. Wel verschillen de ervaringen met digitaal 
werken sterk per groep. (FD).Maatschappelijke impact

Gebiedsbeeld

Mediabeeld

https://www.telegraaf.nl/financieel/876080211/fors-minder-vacatures-door-coronacrisis
https://nos.nl/artikel/2332927-musea-en-theaters-vrezen-voor-grauwe-vlakte-en-willen-meer-steun.html
https://www.bd.nl/wonen/ultieme-poging-afschaffen-verhuurdersheffing-bouw-woningen-kan-verdubbelen~a29ddaea/
https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/artikel/5109886/ultimatum-ov-bedrijven-aan-kabinet-over-financiele-hulp
https://www.nu.nl/coronavirus/6048593/ov-sector-stel-mondkapjes-verplicht-bij-opschaling-openbaar-vervoer.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/04/verzekeraars-geven-steun-aan-getroffen-zorgverleners-a3998622
https://www.deondernemer.nl/corona/coronavirus/coronacrisis-meer-tips-over-bedrijven-meld-misdaad-anoniem~2151880
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/van-de-krappe-naar-de-buffereconomie-a3998540
https://fd.nl/economie-politiek/1343182/werkgevers-opgepast-de-ene-thuiswerker-is-de-andere-niet
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• Er is veel te doen over de winkeldrukte in Brabantse steden. Paul Depla, burgemeester van Breda, vindt de 

regels onduidelijk (Omroep Brabant). De burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, overweegt maatregelen 
als het volgend weekend opnieuw misgaat (Omroep Brabant).

• Depla heeft begrip voor de oproep van de grootste kroegbaas van Nederland in het AD van vrijdag. De 
ondernemer wil dat het kabinet snel dieper in de buidel tast voor de horecasector en dreigt zijn ruim vijftig 
kroegen per 1 juni weer open te gooien. (Omroep Brabant)

• Landelijk deden bijna 114.000 werkgevers een beroep op de NOW, waarvan bijna 104.000 van hen succes 
hadden. In West-Brabant waren en ruim 4.000 goedgekeurde aanvragen. In Midden-Brabant beduidend 
minder: 2.820 werkgevers kregen hier geld uit de NOW-regeling (BN De Stem).

• De economie van West-Brabant wordt hard geraakt door het effect van de coronacrisis. Dit blijkt uit 
prognoses van de Rabobank. Met name omdat industrie en handel een groot aandeel hebben in de economie 
van deze regio (BN De Stem)

• Bij KunstLoc Brabant kan iedereen die in de culturele sector werkzaam is opgeven hoeveel schade men lijdt 
door de coronacrisis. De grote instellingen melden dat ze ongeveer 15 miljoen euro schade hebben geleden. 
Tot nu toe. Maar dat bedrag loopt snel op. (Brabant Cultureel)

• Ondanks de enorme waardering voor zorgpersoneel sinds corona, is er geen run op de 
opleiding voor verpleegkundige. Bij hogeschool Avans ligt het aantal aanmeldingen vooralsnog net zo hoog 
als vorig jaar. (BN/De Stem)

• De speciale coronalening houdt start-ups in leven. Toch blijven het spannende tijden, al zien bedrijven 
juist nu ook kansen. (ED)

• De huizenmarkt in Eindhoven/Helmond lijkt nauwelijks last te hebben van de coronacrisis. (ED)

Recente ontwikkelingen

Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Gebiedsbeeld

Mediabeeld

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3197908/Burgemeester-van-Breda-noemt-oproep-om-binnensteden-te-mijden-een-beetje-gek
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3198030/Burgemeester-van-Tilburg-vreest-drukte-in-binnenstad-Dit-is-niet-te-handhaven
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3197423/burgemeester-depla-begrijpt-noodkreet-horecabaas-en-wil-nadenken-over-veilige-alternatieven
https://www.bndestem.nl/tilburg/miljoenen-euro-s-voor-behoud-banen-naar-2-820-werkgevers-in-regio-tilburg-waalwijk~a43583d1/%3Freferrer=https:/in.coosto.com/redirect/%3Furl=https%253A%252F%252Fwww.bndestem.nl%252Ftilburg%252Fmiljoenen-euro-s-voor-behoud-banen-naar-2-820-werkgevers-in-regio-tilburg-waalwijk~a43583d1%252F
https://www.bndestem.nl/breda/economie-west-brabant-extra-hard-geraakt-door-coronacrisis~a8d4149c/
https://www.brabantcultureel.nl/2020/04/29/culturele-instellingen-in-noord-brabant-lijden-15-miljoen-euro-schade-tot-nu-toe/
https://www.bndestem.nl/breda/geen-run-op-opleiding-tot-verpleegkundige-sinds-corona~a2ca14ee/
https://www.ed.nl/eindhoven/eindhovense-start-ups-krijgen-lucht-maar-de-spanning-blijft-br~a2ccc0fd/
https://www.ed.nl/eindhoven/makelaar-eindhoven-helmond-nauwelijks-effect-corona-op-woningmarkt-april~a57bf41f/
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• Wellicht heeft het (ook) te maken met de meivakantie en Bevrijdingsdag, maar we zien het aantal 

berichten met een sociaal-economische insteek gestaag dalen de afgelopen dagen.

Recente ontwikkelingen
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Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Gebiedsbeeld

Mediabeeld
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• Online discussie is en blijft: welke sectoren, beroepsgroepen en 

ondernemingen kunnen weer van start, onder welke voorwaarden en 
wat is de impact daarvan op de bestrijding van het coronavirus.

• Op sociale media ook veel aandacht voor mkb'ers die het water 
inmiddels aan – of over – de lippen staat.

• Vanuit verschillende kanten wordt echter ook gewezen op de risico's 
van versoepelingen. Hebben we door hoe groot de risico's zijn? En 
waar zijn eventuele versoepelingen op gebaseerd?

• Die discussie laaide o.a. op naar aanleiding van het optreden van 
wiskundige Bert Slagter bij talkshowprogramma Op1.

– Tot slot: Wim van de Donk, commissaris van de Koning en tevens 
hoogleraar Bestuurskunde, reflecteerde op Youtube op de 
beleidsaanpak van de coronacrisis.

Recente ontwikkelingen

Impact economie

Branche-ontwikkelingen

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Gebiedsbeeld

Mediabeeld

https://twitter.com/bslagter/status/1256631655651041281
https://www.youtube.com/watch%3Fv=PSJRACGBUXY
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• Een overzicht van de maatregelen die de Europese Unie heeft genomen is te vinden op europa-nu.nl.

• Een overzicht van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen is te vinden op rijksoverheid.nl.

• De provincie Noord-Brabant:
• maakt 5 miljoen euro vrij om de impact van het coronavirus op de Brabantse economie te verzachten.
• heeft ingestemd met het door de BOM beschikbaar stellen van 20 miljoen euro binnen bestaande 

kredietregelingen om daarmee innovatieve MKB bedrijven te ondersteunen. Deels zullen deze middelen 
worden aangewend als cofinanciering voor de Corona Ovebrguggingskredietregeling (COL) die sinds 29 april 
is opengesteld. Het aantal aanvragen voor deze COL ligt in Brabant inmiddels boven de 60.

• heeft 400.000 euro toegezegd aan Brainport om deze te benutten voor het geven van noodkrediet aan 
startende bedrijven. Deze regeling staat open voor start-ups in heel Brabant.

• heeft een voorstel neergelegd bij de provinciale staten 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. 

• ontwikkelt met de B5-steden een steunpakket voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. Er wordt 
een plan gemaakt van ongeveer 8 miljoen euro, waar de provincie 2 miljoen euro aan bijdraagt. 
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.

• Meer informatie over de aanpak van de coronacrisis door de provincie Noord-Brabant is te vinden op 
brabant.nl/corona.
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Maatschappelijke impact
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https://www.europa-nu.nl/id/vl6veni6cpys/europese_maatregelen_coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen
https://www.brabantleert.nl
https://www.brabant.nl/subsites/corona
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• Methodiek
Het onderzoek is via een online vragenlijst uitgezet 
onder de leden van het Brabantpanel en onder de 
Brabantse leden van PanelClix. 

• Veldwerkperiode 2-meting
Het veldwerk heeft plaatsgevonden van donderdag 
23 tot en met dinsdag 28 april 2020.

• Respons
De vragenlijst is ingevuld door 2.019 panelleden. 
Met dit aantal kunnen we betrouwbare uitspraken 
voor de provincie Noord-Brabant doen. 

Resultaten 2-meting Brabantpanel

• Representativiteit 
De resultaten van het onderzoek zijn gecorrigeerd naar 
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en veiligheidsregio en 
zijn voor deze kenmerken representatief voor Brabant. 

• Verschillen met meting 1
Waar mogelijk vergelijken we de resultaten met de 
resultaten van de 1e meting. Significante verschillen zijn in 
de figuren met een asterix (*) gemarkeerd.

• Publicatie
De resultaten van het gehele onderzoek en de 
gehanteerde vragenlijst zijn opgenomen in de PON-
publicatie Monitor Maatschappelijke effecten coronavirus. 
Resultaten 2-meting.En via de provinciale website: 
http://www.brabant.nl/onderzoekbrabantpanel

Onderzoeksverantwoording
Deze provinciale monitor maatschappelijke effecten coronavirus is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen 
de provincie Noord-Brabant, de veiligheidsregio’s, diverse Brabantse gemeenten en het PON.
De monitor is tot nu tweemaal uitgevoerd, de 2e meting vond plaats tussen 23 en 28 april 2020. De eerste meting van 
31 maart tot en met 5 april 2020. Waar mogelijk vergelijken we de resultaten van beide metingen.

Brabantpanel

Burgerinitiatieven

Sociale impact

http://www.brabant.nl/onderzoekbrabantpanel
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Persoonlijke situatie (1)
Gemoedstoestand | Brabanders zijn nog steeds bezorgd 
door de huidige situatie maar de groep is kleiner dan bij de 
eerste meting. Een grotere groep dan bij de 1e meting voelt 
zich rustig. Iets meer mensen voelen zich gefrustreerd dan 
bij de 1e meting (figuur 1).

Figuur 1  Vraag 1: Hoe voel je je door de huidige 
situatie? Meerdere antwoorden mogelijk. % 

Tevredenheid leven | Voor de tevredenheid met hun leven 
geven Brabanders een 7,0, vergelijkbaar met de 1e meting.   
6% geeft een slechtere score ten opzichte van de eerste 
meting, voor de meerderheid is de situatie hetzelfde gebleven. 
Voor 15% is de score beter (figuur 2).

Figuur 2 Vraag 5: Is deze score beter of slechter voor 
jou geworden of hetzelfde? %
Meting 1 = situatie voor en na 1e coronabesmetting in NL
Meting 2 = periode na 1-meting
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Persoonlijke situatie (2)
Eenzaamheid | Bijna twee derde (62%) geeft aan zich nooit 
of meestal niet eenzaam te voelen, 30% voelt zich soms 
eenzaam, 8% voelt zich meestal of altijd eenzaam. Voor 
ruim drie kwart is deze situatie niet veranderd na de 1e
meting, 18% is zich wel eenzamer gaan voelen. Tijdens de 
1-meting gaf 35% zich aan zich eenzamer te voelen dan 
voor de eerste coronabesmetting. Het zijn met name 18-29 
jarigen die aangeven zich eenzamer te zijn gaan voelen ten 
opzichte van de 1e meting. De groep jongeren die zich 
eenzamer is gaan voelen is wel kleiner geworden: van 49% 
bij de 1-meting naar 27% bij de 2-meting.

Figuur 3  Vraag 7: Voel je je nu meer of minder eenzaam? - % 
Meting 1 = situatie voor en na 1e coronabesmetting in NL
Meting 2 = periode na 1-meting

Kinderen | 20% van de panelleden geeft aan kinderen te 
hebben die normaliter bij de kinderopvang zijn of op basis-
of voortgezet onderwijs zitten. 

Figuur 4  Vraag 10: Hoe ervaar je de opvang en/of het 
thuisonderwijs van jouw kind(eren) thuis? - %

Ervaring met coronavirus | Van de panelleden geeft 3,2% aan 
zelf klachten te ondervinden die kunnen wijzen op corona-
besmetting (bij de 1e meting was dat 5,6%) en bij 2,4% heeft 
(ook) iemand in het huishouden dit soort klachten (1-meting: 
4,9%). 1,2% geeft aan zelf besmet te zijn met het coronavirus  
(1-meting: 0,9%) en 1,7% geeft aan dat dat het geval is bij 
iemand in het huishouden (1-meting: 0,8%).
Het aandeel mensen dat iemand in familie-, buren- of 
vriendenkring kent die besmet is (geweest) met het coronavirus 
is gestegen van 33% naar 41%. 15% geeft aan dat iemand in de 
persoonlijke kring is overleden aan de gevolgen van corona, bij 
de vorige meting was dat nog 10%.
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Adviezen en maatregelen
Opvolging | De meeste mensen volgen de adviezen op maar 
het aandeel dat dat altijd doet is ten opzichte van de 1e meting 
gedaald. De groep die de adviezen meestal opvolgt is groter 
geworden. Het lijkt er dus op dat men minder strikt geworden 
in de opvolging van de adviezen (figuur 5). Respondenten van 
18 tot 44 jaar volgen de adviezen minder vaak ‘Altijd’ op dan 
oudere leeftijdsgroepen, we zagen dit ook in de 1-meting.

Versoepeling maatregelen | Tijdens de persconferentie van 
21 april is aangekondigd dat een aantal maatregelen of 
adviezen versoepeld gaat worden (deels openen 
basisonderwijs, sporten voor kinderen en jongeren onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk, bezoek zelfstandig wonende 
ouderen van 70 jaar en ouder door één of twee vaste 
personen et cetera). 
De meerderheid, ongeveer twee derde, vindt het goed dat de 
benoemde maatregelen versoepeld worden. 36% zou ook 
graag andere maatregelen versoepeld zien worden, 32% is 
neutraal. Zij zien graag de volgende versoepelingen:
• Sluiten van kapperszaken, nagelsalons en 

schoonheidsspecialisten: 61%
• Verbod op bezoek aan bewoners van verpleeghuizen en 

andere zorginstellingen: 32% 
• Sluiten sport- en fitnessclubs: 29%
• De mogelijkheid tot het sluiten van campings en 

vakantieparken: 29%

Figuur 5  Vraag 16: In hoeverre heb je sinds de eerste 
coronabesmetting (meting 1) / in de afgelopen 2 weken 
(meting 2) de adviezen opgevolgd? - % 

Noord-Brabant Altijd Meestal wel
T1 T2 T1 T2

Gezelschappen en openbaar 
vervoer mijden

90 86* 9 12*

Geen handen schudden 94 86* 4 7*
Thuisblijven als 1 van de 
huisgenoten koorts heeft

85 77* 12 16*

Alleen huisarts bellen bij ernstige 
klachten en verergering klachten

88 77* 10 19*

Bezoek aan kwetsbare personen 
vermijden (70+ / slechte weerstand)

87 75* 12 21*

Thuisblijven bij klachten (verkoudheid, 
keelpijn of koorts)

82 71* 16 22*

Max. 3 personen bezoek en ook dan  
afstand houden

84 68* 14 27*

Zoveel mogelijk thuiswerken of 
werktijden spreiden

81 67* 12 19*

Letten op hygiëne (handen wassen, 
hoesten/niezen in elleboog )

61 49* 37 47*

1,5 meter afstand van elkaar houden 66 49* 33 48*
Sociaal contact mijden 73 46* 25 46*
Zoveel mogelijk thuis blijven (ook 
zonder klachten)

64 43* 32 46*

Moeite met maatregelen | De groep die moeite heeft met de 
maatregelen is (fors) gegroeid van 43% naar 62%. Men heeft met 
name moeite met het sluiten van kapperszaken etc. (30%), het 
sluiten van horecagelegenheden (25%), het bezoekverbod bij ver-
pleeghuizen (18%) en het sluiten van sport- en fitnessclubs (17%). 

Brabantpanel

Burgerinitiatieven

Sociale impact
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Zorgen en positieve gevolgen
Zorgen door coronacrisis | Respondenten maken zich, net 
zoals bij de 1e meting, het meest zorgen over de 
economische gevolgen van de crisis (46%) en over ouderen 
en kwetsbare groepen (32%). Op veel punten zien we de 
grootste zorgen enigszins afnemen en de groep die geen 
zorgen over een bepaald item heeft toenemen.
Aan de vragenlijst van de 2-meting hebben we enkele items 
toegevoegd. Met name de onzekerheid over hoe lang deze 
crisis nog gaat duren baart mensen zorgen (41% heeft er 
veel zorgen over) en ook maken mensen zich zorgen over 
anderen die zich niet aan de maatregelen en adviezen 
houden (37%).
Jongeren maken zich meer dan gemiddeld zorgen over hun 
financiële situatie, voortgang van studie, werk en een gezin 
waarvan ze weten dat er  spanningen thuis zijn. Ouderen 
maken zich meer zorgen over de gevolgen van de crisis voor 
de economie, ouderen en kwetsbaren, overige zorg 
(thuiszorg) en andere mensen die zich niet aan de adviezen 
houden.

Positieve gevolgen coronacrisis | De coronacrisis heeft 
ook een aantal positieve gevolgen. Meer dan de helft van de 
respondenten, iets meer dan bij de 1e meting, noemt de 
schonere lucht (66%). 45% noemt de afname van de filedruk 
als positief gevolg. Ook de toename van natuurgeluiden 
(fluitende volgens etc.) is voor velen (44%) iets positiefs. 

Figuur 6  Vraag 24: In hoeverre maak je je op dit 
moment zorgen over…? - % 

Noord-Brabant Veel zorgen Enige zorgen

T1 T2 T1 T2
De gevolgen van de crisis voor de 
economie

46 46 44 44 

Hoe lang deze situatie nog gaat duren, 
de duur van deze crisis*

- 41 - 47 

Andere mensen die zich niet aan de 
maatregelen en adviezen houden*

- 37 - 49 

Ouderen en kwetsbare mensen 
in het algemeen

35 32 56 58 

Een gezin waarvan ik weet dat 
er thuis spanningen zijn

28 21* 42 42 

Overige zorg en hulp (zoals thuiszorg) 23 20 54 54 
Een kwetsbaar / eenzaam persoon 
in mijn omgeving

24 19* 59 59 

Reguliere zorg en hulp in 
ziekenhuizen*

- 16 - 53 

Zorg en hulp aan corona-patiënten 
in ziekenhuizen*

- 15 - 44 

De voortgang van mijn studie 21 14* 24 26 
Het onderwijs van uw kind(eren) 16 12* 46 46 
Mijn werksituatie 12 11 31 28 
De lichamelijke gezondheid van 
familie of vrienden

17 11* 58 55

Mijn financiële situatie 11 10 26 24 
Mijn lichamelijke gezondheid 
of die van gezinsleden

12 9* 48 41*

De veiligheid in mijn woonplaats 6 6 36* 31 

Mijn geestelijke  gezondheid 9 6* 26 25 
Voldoende voorraad in de 
supermarkten

5 4* 24 14*

Brabantpanel

Burgerinitiatieven

Sociale impact



M
aa

ts
ch

ap
pe

lij
ke

im
pa

ct

Vertrouwen instanties, informatie en nieuws

Figuur 7  Vraag 30: Wat vind je in het algemeen van de informatie die op 
dit moment over het coronavirus en de coronacrisis verspreid wordt? - % 

Vertrouwen in instanties | De overgrote meerderheid 
heeft redelijk tot veel vertrouwen in de genoemde 
instanties: rijksoverheid (87%), gemeente (83%), 
gezondheidszorg (93%), RIVM (83%). Het vertrouwen is 
nog steeds hoog, maar is wel iets gedaald ten opzichte 
van de vorige meting. Dit geldt voor vertrouwen in de 
rijksoverheid, de gezondheidszorg en het RIVM. De 
groep die veel vertrouwen heeft, is kleiner geworden ten 
opzichte van de vorige meting en het aandeel dat weinig 
tot geen vertrouwen heeft is iets gestegen.
Het vertrouwen in de diverse instanties is aanzienlijk 
lager bij respondenten van 30 tot en met 44 jaar. 
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Volgen van nieuws | 40% geeft aan het nieuws over corona in 
de afgelopen tijd minder te zijn gaan volgen. Voor 49% is hierin 
niet veranderd, 11% neemt meer coronanieuws tot zich.

70-plussers geven vaker dan andere leeftijdsgroepen aan dat zij 
de juiste informatie kunnen vinden. Daarnaast vinden zij het 
minder vaak lastig om te onderscheiden welke nieuwsfeiten waar 
zijn en welke niet. Respondenten tussen de 18 en 44 jaar geven 
aan het nieuws over het coronavirus in de afgelopen tijd minder te 
zijn gaan volgen.  

Informatievoorziening | Iets meer dan de helft 
(55%) van de respondenten vindt dat er voldoende 
informatie wordt verspreid, 25% vindt dat dit 
onvoldoende gebeurd. De ruime meerderheid vindt 
dat de  informatie duidelijk is (76%) en dat de juiste 
informatie vindbaar is (82%). De groepen zijn wel 
kleiner geworden ten opzichte van de 1e meting.

In de tweede meting hebben we  gevraagd of 
mensen vinden dat er teveel informatie verspreid 
wordt en of ze het lastig vinden te bepalen welke 
nieuwsfeiten waar zijn en welke niet waar. Over 
beide stellingen lopen de meningen sterk uiteen.
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Burgerinitiatieven, sociaal ondernemers, dorps- en 
buurthuizen
• 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 aan 
Brabantse initiatiefnemers is om deze vragenlijst in te vullen. 

• Stérk.Brabant adviseert organisaties om hun online zichtbaarheid te vergroten en laat in een nieuwe video met 
drie sociaal ondernemers aan het woord: Autismepunt, Join Us en Nei Skoen. 

• Op 19 mei houdt Stérk.Brabant een online netwerksessie voor sociaal initiatieven om samen de impact van 
corona te bespreken en kennis uit te wisselen. 

• Begin deze maand vroeg het Prins Bernhard Cultuurfonds kunstprofessionals om samen te werken met 
buurtpartners aan projecten die cultuur in de buurt brengen tijdens de corona-pandemie. Voor diverse plannen 
maken het fonds en de provincie ruim 60.000 euro vrij.
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https://nl.surveymonkey.com/r/BetekenisvolBrabant2020
https://www.sterkbrabant.nl/nieuws/1653540.aspx
https://autismepunt.nl/
https://www.join-us.nu/
https://neiskoen.nl/
https://www.linkedin.com/posts/sterkbrabant_op-dinsdag-19-mei-organiseren-we-een-online-activity-6663005436213633024-opvQ/
https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/noord-brabant/nieuwsbericht/12-lockdown-projecten-ondersteund-door-cultuurfonds-brabant
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Sociale impact
• Stichting Lezen en Schrijven maakt de informatie over de coronacrisis begrijpelijk voor iedereen. Er is een

hertaling gemaakt van de persconferentie van president Rutte. 
• Op de website van stichting Cubiss zijn meerdere links beschikbaar naar informatie en initiatieven die kunnen 

helpen bij het praten over de coronacrisis met kinderen en aan laaggeletterden. Professionals in het werkveld 
kunnen hier ook terecht voor handige informatie.

• De Nationale Jeugdraad zet voor jongeren de hulplijnen op een rij in een duidelijke visual.
• De brancheorganisatie voor kleine zorginstellingen ziet bij kleine zorginstellingen waar een uitbraak is 

geweest, dat gemiddeld twintig procent van de kamers leeg komt te staan. Dit kost veel geld.
• Beeldbellen met de huisarts heeft zich in rap tempo ontwikkeld. Voor de crisis werkten maar een handjevol 

huisartsen met beeldbellen, nu is dat al veel meer. Bovendien zijn de kosten geen belemmering meer om 
beeldbellen in te zetten binnen de huisartspraktijk. Een digitaal consult kan gewoon worden gedeclareerd.

• Tevens zijn steeds meer artsen in ziekenhuizen digitaal aan het werk. Daardoor is het minder druk in het 
ziekenhuis zodat de 1,5 meter afstand mogelijk is. 

• Op basis van onderzoek van het Amsterdam UMC in samenwerking met Omroep MAX hebben 
topwetenschappers zoals Erik Scherder een programma samengesteld om de gezondheid onder ouderen te 
bevorderen. Het programma kan online worden gevolgd. 

• Nu er wordt gevreesd voor een nieuwe crisis in de woningbouw, wordt er door een aantal partijen een poging 
ondernomen om de verhuurdersheffing voor sociale huurwoningen af te schaffen. Woningcorporaties, de VNG 
en de Woonbond zijn voorstanders.
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https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/5105386/rutte-ik-snap-er-niets-van
https://www.cubiss.nl/corona
https://www.linkedin.com/posts/njr_mentalhealth-ggz-coronahulp-activity-6661173428051025920-dg7A/
https://www.smarthealth.nl/2020/05/01/beeldbellen-met-de-huisarts-in-coronatijden/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/01/een-virtuele-dokter-is-beter-dan-helemaal-geen-dokter-a3998489%3Futm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&utm_term=20200504
http://www.houritmetegencorona.info/
https://www.bd.nl/wonen/ultieme-poging-afschaffen-verhuurdersheffing-bouw-woningen-kan-verdubbelen~a29ddaea/


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.

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

