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

Vrijdag 10 april 2020 - Provincie Noord-Brabant
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• In Nederland zijn 23.097 mensen positief getest 
(toename van 1.335 in 24 uur tijd).

• 8.197 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in een 
ziekenhuis (225 meer dan gisteren). 

• Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 1.384. Dat zijn 
er 33 minder dan de dag ervoor. 

• 2.511 mensen zijn aan het virus overleden (115 in afgelopen 24u).
• Brabant kent momenteel 5.264 besmettingen. Het aantal 

ziekenhuisopnames in onze provincie is nog steeds hoog, zoals in 
Meijerijstad (165), Tilburg (158), Breda (134) en Oss (113).
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• Uit een analyse van branches met tekorten en overschotten van het UWV blijkt dat niet alleen de zorg, maar 

ook in de land- en tuinbouw, logistiek, ICT, callcenters en beveiliging meer handen nodig zijn in deze periode. 
De grootste klappen daarentegen zijn gevallen in de branches horeca, kappers, evenementen, recreatie, cultuur 
en sport. Het werk ligt daar bijna volledig stil. (nieuw)

• Zeker 28.000 zelfstandige ondernemers hebben in Brabant in de afgelopen periode aangeklopt bij een 
gemeente voor een aanvulling op hun inkomsten. Het werkelijke aantal ligt nog hoger, omdat nog niet alle 
gemeenten al cijfers paraat hebben. De cijfers staan in schril contrast met het aantal aanvragen van 
zelfstandigen dat gemeenten normaal te verwerken krijgen. Zo melden zich in Breda normaal 180 zelfstandigen 
per jaar die in de problemen zitten, voor de Tozo-regeling waren dat er al 3.503. (nieuw)

• Al bijna 80.000 bedrijven hebben zich gemeld bij het coronaloket voor de 4000 euro steun. Inmiddels is er 58 
miljoen uitgekeerd. (nieuw)

• UWV heeft de eerste betalingen gedaan aan werkgevers in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ruim 9000 werkgevers hebben de eerste termijn van het toegekende 
voorschot op hun rekening gestort gekregen. Het gaat nu om een bedrag van 230 miljoen euro, in totaal is er 
700 miljoen euro mee gemoeid. Gemiddeld hebben deze werkgevers een geschat omzetverlies van 76% 
opgegeven. Bijna 70.000 werkgevers hebben inmiddels een aanvraag ingediend. (nieuw)

• Innovatieve startups en scale-ups ondernemingen kunnen vanaf 20 april eenvoudiger aan krediet komen. Via de 
regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) komt er landelijk 100 miljoen euro beschikbaar. De provincie 
Noord-Brabant is blij met de kredietmogelijkheden en staat samen met de BOM klaar om de uitvoering van het 
fonds ter hand te nemen. Meer informatie over de regeling volgt op korte termijn.
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ct 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. 

De verwachtingen van de Rabobank zijn 
daarmee negatiever dan die van ABN Amro en 
het CPB. ING zit redelijk op dezelfde lijn. 
(nieuw)
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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.
(nieuw)
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• Door de uitbraak van het coronavirus ligt 

momenteel ongeveer een vijfde deel van de 
Nederlandse economie grotendeels stil. Dat 
berekende het Economisch Bureau van ING.

Vooral de horeca, reisbranche, luchtvaart en 
uitzendbranche draaien in april en mei tot wel 
80 à 90 procent minder omzet. Hoe langer de 
coronaproblematiek duurt, hoe groter 
logischerwijs het deel van de economie dat 
wordt getroffen.

In het basisscenario van ING waarin het virus 
snel onder controle komt, duurt het zeker tot 
eind 2020 voordat de meeste grote sectoren 
qua omzet weer in de buurt zijn van hun 
normale niveau. Daarbij wordt geschat dat in 
het dieptepunt qua economische activiteit in 
april en mei ligt. De economie zal in 2020 in dat 
geval krimpen tussen de 6% en 8% ten 
opzichte van vorig jaar. Sommige gevolgen, 
zoals een sterke stijging van de werkloosheid, 
zullen zich later manifesteren.
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• Het aantal faillissementen is in de 1e week van april gestegen 

volgens het CBS en zijn er 69 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn 
er 25 meer dan in de week daarvoor. De meeste faillissementen 
vonden plaats in de horeca (15) en handel (13). Tot nog toe zijn 
de cijfers voor 2020 nog niet heel anders dan voor 2019. (nieuw)

• Het aantal pintransacties lag de laatste 7 dagen 32% lager dan 
in dezelfde periode een jaar eerder. De grootste daling ziet ING 
in de categorie persoonlijke verzorging (-90%), in 
vrijetijdsbesteding buitenshuis (-77%) en in kleding- en 
schoenenzaken (-76%). Inmiddels wordt op nog maar weinig 
plekken vaker gepind dan een jaar eerder. Mede door het 
lekkere weer zagen doet-het-zelfzaken (+34%) vorige week juist 
veel meer pintransacties dan een jaar eerder. Ook verschuift 
een deel van de aankopen naar online (+25%). (nieuw)

• Het aantal nieuwe ondernemers dat zich in de laatste 2 
weken van maart bij de KvK heeft ingeschreven ligt 40% lager 
ten opzichte van dezelfde periode in 2019. In de maanden 
januari en februari waren er juist 10% meer starters dan in 
dezelfde periode een jaar eerder. Sinds de overheid op 15 
maart de eerste maatregelen aankondigde is het tot dan toe 
gunstige ondernemersklimaat drastisch omgeslagen. (nieuw)
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• 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. (nieuw)

• Breda heeft een nieuw platform waar vraag en aanbod van werk aan elkaar gekoppeld wordt: Breda Werkt. Met 
deze gratis service hoopt initiator Willem van Veenendaal Breda letterlijk samen te brengen 
(https://bredawerkt.nu/). (nieuw)

• De gemeente Waalwijk wil organisaties niet kopje onder laten gaan en hen helpen het hoofd boven water te 
houden. Daarom laat de gemeente allerlei subsidies doorlopen voor bijvoorbeeld sportvereningen en culturele 
instellingen en laat daarbij tijdelijk de prestatie-afspraken los. (nieuw)

• De productie van miljoenen mondkapjes op Nederlandse bodem krijgt vorm. De komende weken worden minstens 
4 productlijnen voor hoogwaardige mondneusmaskers uit de grond gestampt, 2 bij filterproducent Afpro in Almaar 
en 2 bij beddenfabrikant Auping in Deventer. De beddenfabrikant verwacht over enkele weken honderdduizenden 
mondkapjes per week te produceren, zonder winstoogmerk. (nieuw)

• Bedrijven door het gehele land stellen auto’s beschikbaar voor zorgmedewerkers die met het openbaar vervoer 
naar hun werk gaan. Niet alleen komen zij lastiger op hun werk omdat er minder treinen en bussen rijden, ook is 
het risico op besmetting groter bij reizen per OV. Inmiddels zijn er zeker 630 auto’s beschikbaar, die voor drie 
maanden kosteloos worden uitgeleend. Ook benzine en parkeren zijn in veel gevallen gratis. (nieuw)

• 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.

• Tilburger Jordy Sweep wilde zowel horecaondernemers ondersteunen als zorgmedewerkers een hart onder de 
riem steken. Hij heeft hiervoor het platform WeCareNL.nl opgericht. Hier kun je horecabonnen kopen voor artsen 
en verpleegkundigen. Je kunt zelf kiezen in welke stad je de horeca en het zorgpersoneel steunt.
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• 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. (nieuw)

• 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). (nieuw)

• De omzet van de Eindhovense chipmaker NXP is verder teruggevallen dan eerder verwacht. Het bedrijf heeft last 
van een lagere vraag naar chips voor toepassingen in auto’s, industrie en mobiele telefoons. Voorlopige resultaten 
laten zien dat de omzet in het eerste kwartaal met 210 miljoen dollar is teruggevallen.

• Nederlandse durfinvesteerders vrezen voor massale faillissementen onder de jonge techbedrijven waarin ze 
investeren. Ook voorzien ze op korte termijn ruim 53.000 ontslagen. Ze doen een oproep aan het kabinet voor steun 
aan deze startups en scale-ups, die nu buiten de criteria voor noodhulp vallen. De zogenaamde venture-
capitalfondsen vragen om hulp zoals soortgelijke bedrijven in Frankrijk en Duitsland wel krijgen. Eerder al werd in 
deze monitor gemeld dat uit onderzoek van Techleap bleek dat de helft van de startups binnen drie maanden zonder 
geld zou zitten.

• Deze week heeft het European Cluster Collaboration Platform een speciaal coronaforum gelanceerd, waar bedrijven 
benodigdheden, aanbod, vragen, ervaringen en oplossingen binnen hun industriële cluster kunnen delen. 
(www.clustercollaboration.eu/coronavirus)
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• 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 https://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.

• De actie Help de Horeca heeft binnen twee weken 1 miljoen euro opgeleverd. Er zijn 20.000 waardebonnen 
verkocht die op een later moment, als de horeca de deuren weer heeft geopend, kunnen worden verzilverd. 
Inmiddels hebben zo’n 6200 horecazaken zich aangesloten bij de actie.

• Horecaondernemers proberen zich op allerlei manieren staande te houden in deze coronacrisistijd. Ze 
stappen in de bezorging, maken afhalen voor klanten mogelijk of verkopen waardebonnen. Zo kunnen bij 
het Tilburgse restaurant RAW klanten een houten latje bestellen voor 25 euro die in de zaak komt te 
hangen. Wanneer het restaurant weer open gaat krijgen ze in ruil daarvoor een gratis maaltijd. In vier dagen 
heeft RAW al 130 latjes verkocht. Ook doet het bedrijf drie dagen in de week met een foodtruck een andere 
Tilburgse wijk aan, waar ze ter plekke eten bereiden en dat per fiets bezorgen.

• KHN stelt met ketenpartners, zoals vastgoedpartijen en leveranciers, een convenant op waarin wordt 
afgesproken dat alle partijen in de horeca meewerken aan oplossingen voor de problemen die in de 
branche ontstaan door de coronacrisis.

• De gemeente Boxmeer neemt aanvullende maatregelen ter ondersteuning van ondernemers. Zo wordt 
de definitieve aanslag Toeristenbelasting 2019 verschoven naar het najaar van 2020, wordt er geen 
voorlopige aanslag Toeristenbelasting 2020 opgelegd en brengt de gemeente in 2020 de jaarlijkse 
huurvergoeding voor terrassen van horecaondernemers niet in rekening.
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• 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. (nieuw)

• Het is druk bij Brabantse distributiecentra en webshops. Tijdens de coronacrisis kopen beduidend meer mensen 
meer spullen vanuit huis. Men koopt onder andere voeding, speelgoed, fitnessartikelen en elektronica vanaf de 
bank. Zo laat het distributiecentrum van Albert Heijn in Eindhoven weten dat de vraag vijf keer zo hoog is als in 
een normale week. Ook bij het distributiecentrum van Picnic in Eindhoven is het drukker dan normaal. Er werken 
daar momenteel 100 mensen extra om aan de vraag te kunnen voldoen. Tom Omnichannel Management uit 
Bladel verstuurt momenteel twee tot drie keer zoveel bestellingen als in een normale week. (nieuw)

• Uit een rondgang van het FD langs winkeliers blijkt dat de drie grootste kredietverzekeraars van Nederland 
stoppen met kredieten aan winkeliers of de kredietlimieten verlagen. Bovendien worden blijkbaar bijna alle nieuwe 
aanvragen afgewezen. Zonder garantie van kredietverzekeraars zijn ook banken geneigd zich terug te trekken, 
omdat risico’s dan als te hoog worden ingeschat. De krant noemt dat onder andere het Brabantse bedrijf Van 
Tilburg Mode gedupeerde is van de maatregel van verzekeraars.

• Lokale ondernemers uit Midden-Brabant (gemeenten Waalwijk, Tilburg, Heusden, Loon op Zand, Dongen, Gilze en 
Rijen, Goirle Hilvarenbeek en Oisterwijk) die vanwege het coronavirus tijdelijk een afhaal- of bezorgservice zijn 
begonnen, kunnen zich verenigen op de website www.lokaalvoormekaar.nl. Het is een initiatief van een 
webontwikkelaar en reclamebureau uit Waalwijk. Inmiddels hebben 39 ondernemers zich aangemeld, waaronder 
bijvoorbeeld kledingzaken die thuis bezorgen.
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• MOJO Concerts vindt bij monde van directeur Ruben Brouwer dat het Kabinet zo snel mogelijk het komende 

festivalseizoen moet afblazen. Momenteel zijn evenementen verboden tot 1 juni, waardoor de organisatoren 
noodgedwongen alsnog voorbereidingen moeten treffen voor festivals die na deze periode plaatsvinden, terwijl de 
kans groot is dat er ook evenementen na 1 juni afgelast moeten worden. Duidelijkheid is geboden. Als 
organisatoren zelf een streep zetten door de geplande evenementen, kunnen zij mogelijk geen beroep doen op 
hun verzekering. (nieuw)

• Een vijfde van de Nederlandse musea komt volgende maand al in de financiële problemen als er geen verdere 
steunmaatregelen komen voor de sector. Dat stelt de Museumvereniging, die een enquête onder haar 400 leden 
heeft gehouden. Een op de vier musea zou voor het einde van het jaar zelfs failliet kunnen gaan. Als uitgegaan 
wordt van een sluiting tot 1 juni, zouden musea in Nederland 115 miljoen euro aan publieksinkomsten mislopen, 
terwijl sinds 2016 de helft van alle musea al rode cijfers schrijft. (nieuw)

• Er is een ticketingregeling voor cultuur en sport nu veel theatervoorstellingen, concerten, festivals, 
tentoonstellingen en sportwedstrijden worden verplaatst of worden geannuleerd. De regeling betreft de restitutie 
van ticketgelden en het uitreiken van vouchers. Meer info op: www.bewaarjeticket.nl. (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. (nieuw)

• Philharmonie Zuid-Nederland zal tot de zomer geen live concerten meer uitvoeren. De philharmonie heeft nu een 
huiskamerpagina ingericht waar alle mogelijkheden vermeld staan om thuis te luisteren en te kijken naar hun 
orkest. Op social media zijn #PHILGOOD filmpjes te vinden.

• Op de website https://ssnb.nl/brabantblijftbewegen wordt relevante informatie gedeeld nu de sport in Brabant in 
verenigingsverband stil ligt. Met challenges van beweegteams wordt iedereen uitgedaagd om te blijven bewegen.
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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. (nieuw)

• 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.

• De renovatiesector merkt al de gevolgen van de coronacrisis in de 
bouw. Woningcorporaties, maar vooral zorginstellingen stellen 
renovatiewerkzaamheden uit. In de nieuwbouw kan nog redelijk 
worden doorgewerkt aan lopende projecten. Echter, door de 
economische krimp en onzekerheid kunnen consumenten de 
aankoop van een nieuwbouwwoning gaan uitstellen, wat de start 
van geplande nieuwbouwprojecten vertraagt. In Google wordt nu 
nog maar ongeveer half zo vaak gezocht op de zoekterm 
‘nieuwbouw’ dan voor de eerste coronamaatregelen van het 
kabinet, aldus ING.

• .
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• 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. (nieuw)

• De NOW-regeling biedt vrijwel geen soelaas voor veel agrarisch ondernemers die grotendeels afhankelijk zijn van 
seizoenswerk, zoals bomen-, bollen- en plantentelers. Dat meldt LTO Nederland. De regeling is namelijk opgezet 
op basis van een jaaromzet die in vier kwartalen verdeeld wordt. Dat hebben ondernemers die in een bepaalde 
periode van het jaar hun geld verdienen niet. LTO werkt aan een oplossing.

• Aangezien de korte periode dat asperges kunnen worden geoogst samenvalt met de genomen maatregelen tegen 
het coronavirus, is een initiatief gestart met de steun van onder meer ZLTO, die aspergetelers koppelt aan 
horecaondernemers: www.aspergesvandeteler.nl. Normaal gesproken zou de helft van de oogst naar de horeca 
gaan, maar die zijn vanzelfsprekend gesloten. Zij die het witte goud niet kunnen missen en de telers willen steunen 
kunnen via de website verkooppunten in de buurt vinden.

• Uit een enquête van Treeport, vereniging van boomkwekerijen in West-Brabant, onder haar leden blijkt dat een 
kwart een omzetdaling tussen de 50% en 100% verwacht. op korte termijn een omzetdaling van 40% verwacht. In 
een scenario dat de huidige maatregelen voortgezet worden bedraagt het verwachte omzetverlies op korte termijn 
meer dan 5,5 miljoen euro.
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https://www.aspergesvandeteler.nl/
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• Transporteurs en logistieke bedrijven lijden sinds het uitbreken van de 

crisis omzetverliezen van gemiddeld 32% in vergelijking met dezelfde 
periode vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Transport en 
Logistiek Nederland onder 1100 bedrijven. TLN noemt het beeld zeer 
wisselend. Logistieke bedrijven rond de sierteelt melden soms wel een 
teruggang met meer dan 90%. Bijna een kwart zegt noodgedwongen 
afscheid te moeten nemen van personeel. (nieuw)

• KLM meldt dat het over afgelopen maart 54% minder passagiers heeft 
vervoerd in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Een groot deel 
van de vloot wordt momenteel aan de grond gehouden. Vorige maand 
vervoerde de luchtvaartmaatschappij ruim 1,2 miljoen passagiers 
tegenover ruim 2,7 miljoen in maart 2019. Air France-KLM verwacht in 
april en mei 90% van de geplande vluchten niet te kunnen uitvoeren. 
Mensen die een reis hadden geboekt krijgen een voucher. Als ze die 
na een jaar niet hebben gebruikt krijgen ze hun geld terug. (nieuw)

• Pomphouders hebben hun omzet de afgelopen maanden met de helft 
zien dalen. Ook is er een verschuiving naar van tankbeurten naar 
onbemande stations. Ondanks de absolute bodemprijzen voor 
brandstof kunnen de benzinestations daar niet van profiteren, 
aangezien er weinig mensen op de weg zitten. Dat blijkt uit cijfers van 
MultiTankcard, markleider van tankpassen in ons land. (nieuw)
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• De ministers van Financiën van de eurozone hebben een akkoord bereikt over een Europees steunpakket in 
verband met de coronacrisis. Er zal 540 miljard euro beschikbaar worden gesteld voor heel Europa. (RTL Nieuws)

• De wereldeconomie raakt dit jaar in een ongekend diepe recessie. Als de beperkende maatregelen vanwege de 
coronapandemie met drie maanden moeten worden verlengd, krijgt de crisis helemaal een extreme omvang. Dat 
voorspellen economen van Rabobank in een nieuwe analyse die donderdag werd gepubliceerd (Telegraaf, RTLZ).

• Duitsland en Frankrijk zakken al diep de recessie in. In Frankrijk raamde de centrale bank een krimp van 6 
procent in het eerste kwartaal. In Duitsland bedroeg de krimp volgens de vijf grootste economische 
ramingsinstituten in het eerste kwartaal 1,9 procent, voor het tweede kwartaal verwachten zij een krimp van 9,8 
procent. (FD)

• Wel verwachten vijf Duitse topeconomen volgend jaar een stevig herstel van de Duitse economie. Na een 
krimp van 4,2% in 2020, volgt groei van 5,8% in 2021. Een groot deel van de uitval van particuliere 
consumptie, investeringen en export zal snel worden ingehaald. (FD)

• In de eerste week van april zijn er in Nederland 69 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er 25 meer dan in de week 
daarvoor. De faillissementscijfers zijn nog niet heel anders dan vorig jaar. (NOS) Curatoren vrezen echter dat het 
stilte voor de storm is. Zij vrezen een faillissementsgolf na de zomer. (NRC)

• Tussen de 70.000 en 80.000 ondernemers hadden zich tot woensdag bij het corona-noodloket gemeld voor een
bedrag van 4000 euro om de meest acute geldnood te verlichten die ze oplopen door de coronacrisis. Op dat
moment was al 58 miljoen euro uitgekeerd, aldus staatssecretaris Mona Keijzer (Telegraaf).

• Het UWV heeft de eerste NOW-betalingen aan werkgevers gedaan. Ruim 9000 werkgevers hebben op 9 april
de eerste termijn van het toegekende voorschot gekregen. (Salaris Vanmorgen)
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https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5086841/europa-politici-eurogroep-politiek-corona-coronacrisis-covid19-steun
https://www.telegraaf.nl/financieel/189751388/rabobank-rekent-op-diepe-recessie
https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/5085661/rabobank-krimp-economie-negatief-corona-crisis-covid-19
https://fd.nl/economie-politiek/1340892/frankrijk-en-duitsland-zakken-kniediep-recessie-in
https://fd.nl/economie-politiek/1340765/duitse-topeconomen-vertrouwen-op-krachtig-herstel-in-2021
https://nos.nl/artikel/2329957-cbs-aantal-faillissementen-stijgt-in-eerste-week-april.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/09/eerste-coronafaillissementen-zijn-stilte-voor-de-storm-a3996427
https://www.telegraaf.nl/nieuws/916863877/keijzer-ruim-70-000-bedrijven-bij-corona-noodloket-58-miljoen-betaald
https://www.salarisvanmorgen.nl/2020/04/09/eerste-voorschotten-now-uitbetaald-aan-werkgevers/
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• De coronacrisis vraagt om meer geld voor gemeenten vanuit het rijk, stelt de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Extra uitgaven aan jeugdzorg, handhaving en het optuigen van noodsteun voor zzp’ers, 
gecombineerd met gederfde inkomsten uit toerisme en parkeren brengen gemeenten in een financieel lastige, zo 
niet onhoudbare situatie. (Binnenlands Bestuur)

• De culturele wereld verliest 969 miljoen euro aan omzet tot 1 juni, doordat muziekzalen, theaters en musea de 
deuren hebben moeten sluiten. Het slaat de bodem weg onder de Nederlandse kunstsector, waar de financiële 
reserves al beperkt waren na jaren van bezuinigingen. (Volkskrant)

• Theaters, concertzalen, musea en festivals doen een oproep aan het publiek geen geld terug te vragen voor 
tickets die zij al gekocht hadden maar die niet kunnen worden gebruikt vanwege de 
coronacrisis. Via bewaarjeticket.nl roept de cultuursector het publiek op hun ticket in te ruilen voor een voucher die 
ze later kunnen inwisselen. (Bright)

• Bedrijven in Nederland gaan mondkapjes maken. De komende weken worden minstens vier productielijnen 
voor hoogwaardige mondneusmaskers uit de grond gestampt. Voor het einde van deze maand moeten er in 
Nederland wekelijks miljoenen professionele mondkapjes van de band rollen (Trouw).

• Bedrijven die hun producten online verkopen doen momenteel goede zaken. Tijdens de coronacrisis kopen
meer mensen hun spullen vanuit huis. (BD)

• De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen denkt na over een stapsgewijze terugkeer naar het normale leven. 
Sommige noodmaatregelen tegen het coronavirus zouden na Pasen al voorzichtig kunnen worden versoepeld. 
(NOS)

• Vervuilde lucht vergroot de kans om te sterven aan Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het 
nieuwe coronavirus. Dat is de boude conclusie van onderzoekers van Harvard University die deze week de 
resultaten van een grootschalige epidemiologische studie online plaatsten. (NRC)
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https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/gemeenten-willen-compensatie-voor-corona-kosten.12881067.lynkx
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/ramp-voltrekt-zich-in-culturele-wereld-verlies-van-969-miljoen-euro-aan-omzet~ba8c5200/
https://www.bright.nl/nieuws/artikel/5086331/cultuursector-komt-met-ticket-bewaar-website
https://www.trouw.nl/binnenland/nederlandse-bedrijven-gaan-zelf-miljoenen-mondkapjes-maken~bc112530/
https://www.bd.nl/eindhoven/drukte-bij-brabantse-distributiecentra-en-webshops-mensen-kopen-voedsel-speelgoed-en-elektronica-thuis-vanaf-de-bank~a3e86a96/
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2329968-duitse-grensregio-wil-coronamaatregelen-snel-gaan-versoepelen.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/09/vuile-lucht-vergroot-de-kans-om-te-sterven-aan-covid-19-a3996388
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• Veel Brabantse zelfstandige ondernemers komen in de knel door het coronavirus. Bijna 28.000 van hen 

hebben de afgelopen periode bij de gemeente aangeklopt voor een aanvulling op hun inkomsten. Het 
werkelijke aantal ligt nog hoger omdat nog niet alle gemeenten al cijfers paraat hebben. Dit blijkt uit een 
rondgang van Omroep Brabant. (OB)

• Eindhoven laat weten dat er inmiddels al bijna vierduizend hulpaanvragen van zzp'ers bij de gemeente 
zijn binnengekomen. Gemiddeld krijgt de gemeente er zo'n twee- tot driehonderd per jaar (Nu.nl).

• Zuidoost-Brabant is één van de regio's in Nederland die het meest gevoelig is voor de economische gevolgen 
van de coronacrisis. (Rabobank)

• Waalwijk wil organisaties helpen het hoofd boven water te houden. De sociale en culturele sector krijgt rake 
klappen door de coronacrisis. Om ze door deze moeilijke tijd te slepen, laat de gemeente alle subsidies 
doorlopen. Ze laat daarbij tijdelijk de prestatie-afspraken los (AD).

• De Chinese partnerstad Nanjing heeft vrijdag een lading mondkapjes gestuurd naar Eindhoven. De steden 
hebben al zo'n 35 jaar een vriendschapsband. (Studio040)

• In veel Brabantse binnensteden wordt actie gevoerd om bewoners ervan te overtuigen lokaal te kopen. Linda 
Haverkamp, centrummanager van Helmond, wil eigenlijk heel hard op de trom slaan (OB).

• Duizenden bezoekers hadden ze dit prachtige paasweekend verwacht, de kleinere attractieparken in de 
provincie. Maar door de coronacrisis zit de boel al weken op slot. En dat frustreert. “We hebben sinds 2014 elk 
jaar iets nieuws toegevoegd aan het park. Maar misschien moeten we die investering voor volgend jaar dan 
toch maar even uitstellen.” (OB)

• Toeristen naar Brabant halen, dat is het hoofddoel van VisitBrabant. Maar de uitagenda op de website is op het 
moment helemaal leeg. En toeristische campagnes zijn op een laag pitje gezet. Als je in tijden van corona een 
kijkje in Brabant wilt nemen, doe je dat virtueel. (OB)
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https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3186396/Zeker-28-000-zelfstandige-ondernemers-in-Brabant-in-de-knel-door-coronacrisis
https://www.nu.nl/eindhoven/6043623/bijna-4000-hulpaanvragen-van-zzpers-in-eindhoven-tot-nu-toe.html
https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/april/effecten-van-coronacrisis-op-regionale-economieen/
https://www.ad.nl/waalwijk/waalwijk-wil-organisaties-niet-kopje-onder-laten-gaan-door-coronacrisis~a74953ab/
https://studio040.nl/nieuws/artikel/zusterstand-nanjing-stuurt-eindhoven-zending-mondkapjes
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3183757/Winkeliers-zijn-op-zoek-naar-klanten-Koop-lokaal-in-deze-coronatijd
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3186451/Geen-schoolreisjes-of-kinderfeestjes-voor-Pukkemuk-en-BillyBird-Park-Heel-frustrerend
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3186029/Brabant-is-op-slot-dan-halen-we-de-toeristen-hier-gewoon-virtueel-naartoe
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• Het aantal berichten online is ongeveer hetzelfde als vorige week rond deze tijd. Wel zagen bovengemiddeld veel 

negatieve berichten afgelopen woensdag. Oorzaak is een samenloop van negatieve berichten n.a.v. het Tweede 
Kamerdebat op woensdag 8 april, het moeizame overleg op Europees niveau, zorgen over de door het kabinet 
aangekondigde corona-apps en de situatie op de Griekse eilanden.
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• Het nieuws dat de ministers van Financiën van de negentien eurolanden 

een akkoord hebben bereikt ter waarde van 500 miljard euro leidt online 
tot gemengde reacties. Er is lof voor Hoekstra, maar er klinkt ook veel 
internationale kritiek.

• Op sociale media veel aandacht voor de campagne #sosmoria, waarin 
artsen Europese landen oproepen om de vluchtelingen in kamp Moria op 
Lesbos in veiligheid te brengen.

• Business designer Gerrit Draad visualiseerde de impact van corona op 
de Brabantse economie en publiceerde zijn visualisatie op Linkedin.

• Zowel in de (Brabantse) politiek als op sociale media worden steeds 
meer vragen gesteld over een mogelijk verband tussen luchtkwaliteit en 
corona.
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https://www.sosmoria.eu/
https://www.linkedin.com/posts/gerritdraad_brabantseimpactmonitor-economie-corona-activity-6654044471962976257-v0Cc
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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
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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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Naam gezocht!
Volgende week lanceren we de website waarmee we de geïnventariseerde plekken ontsluiten. Op de 
website kan een bezoeker met behulp van slimme filters snel dat initiatief vinden dat hem verder helpt. 

Dit initiatief komt voor uit een samenwerking tussen de gemeente 
's-Hertogenbosch en de provincie.

Voor deze website zijn we nog op zoek naar een passende naam. Heeft u een goed idee? Mail het 
ons uiterlijk dinsdag 14 april om 10.00 uur via corona@brabant.nl

De meest passende en pakkende naam wint. De drie beste inzendingen ontvangen een wandelgids 
van De Paadjesmakers, met 15 verschillende routes in en rondom 's-Hertogenbosch. Voor als we 

weer met een gerust hart naar buiten kunnen.

https://noordbrabant.sharepoint.com/:x:/s/COMBI/Eb7SvgBkp9hOqdgLkZsI6eUBnUEdXJ-X9DhhJB8fw2a-Ug%3Fe=SyE4Tb
http://brabant.nl
http://brabant.nl
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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 1-meting
Het veldwerk heeft plaatsgevonden van dinsdag 31 
maart tot en met zondag 5 april 2020.

• Respons
De vragenlijst is ingevuld door 2.050 panelleden. Met 
dit aantal kunnen we betrouwbare uitspraken voor de 
provincie Noord-Brabant doen. 

Resultaten 1-meting
8 april 2020

Brabantpanel 

Maatschappelijke 
initiatieven

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

• Publicatie
De resultaten van het gehele onderzoek en de vragenlijst 
zijn opgenomen in de PON-publicatie Monitor 
Maatschappelijke effecten coronavirus. Resultaten 1-
meting. www.brabant.nl/onderzoekbrabantpanel

Onderzoeksverantwoording
Deze eerste 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.

Sociale impact

Psychologische impact

http://www.brabant.nl/onderzoekbrabantpanel
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Persoonlijke situatie (1)
Gemoedstoestand | Ongeveer twee derde van de 
Brabanders geeft aan bezorgd te zijn door de huidige 
situatie. 2 op de 5 mensen voelen zich door de situatie 
machteloos. Tegelijkertijd voelt 37% zich rustig door de 
situatie (figuur 1).

Figuur 1  Vraag 1: Hoe voel je je door de huidige 
situatie? Meerdere antwoorden mogelijk. % (n=2.050)
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Tevredenheid leven | Voor de tevredenheid met hun leven 
geven de Brabanders een 7,1. Dat is voor 40% een 
verslechtering ten opzichte van de situatie van vóór de 1e
coronabesmetting in Nederland. Voor bijna 60% is de 
situatie hetzelfde gebleven (figuur 2).

40 

57 

3 

beter

hetzelfde

slechter

Figuur 2 Vraag 5: Is deze score beter of slechter voor 
jou dan vóór 27 februari (na de eerste coronabesmetting 
in Nederland) of hetzelfde? % (n=2.043)Brabantpanel 

Maatschappelijke 
initiatieven

Sociale impact

Psychologische impact



M
aa

ts
ch

ap
pe

lij
ke

im
pa

ct

Persoonlijke situatie (2)
Eenzaamheid | Bijna twee derde (64%) geeft aan zich nooit 
of meestal niet eenzaam te voelen. 27% voelt zich soms 
eenzaam, 1 op de 10 mensen voelt zich meestal of altijd 
eenzaam. Voor het merendeel is deze situatie niet 
veranderd na 27 februari, voor een derde wel, zij zijn zich 
eenzamer gaan voelen. Dit geldt vaker voor respondenten 
van 18-29 jaar.
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ik voel me
minder eenzaam

er is niets
veranderd

ik voel me
eenzamer

Figuur 3  Vraag 7: Voel je je meer of minder eenzaam 
dan vóór 27 februari (na de eerste coronabesmetting 
in Nederland) of hetzelfde? - % (n=2.050)

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

18 

39 

43 
het is goed te doen

het gaat wel

het is zwaar

Figuur 4  Vraag 10: Hoe ervaar je de opvang en/of het 
thuisonderwijs van jouw kind(eren) thuis? - % (n=333)

Arbeidssituatie | Van de mensen die in loondienst werken, 
geeft 80% aan hun werk op dit moment nog te kunnen doen. 
De helft van deze groep doet dat op hun (vaste) werklocatie 
en de andere helft doet dit (grotendeels) vanuit huis. 

Ervaring met coronavirus | Van de panelleden geeft 5,6% aan 
zelf klachten te ondervinden die kunnen wijzen op 
coronabesmetting (koorts, benauwdheid of hoesten) en bij 4,9% 
heeft (ook) iemand in het huishouden dit soort klachten. 0,9% 
geeft aan zelf besmet te zijn met het coronavirus en 0,8% geeft 
aan dat dat het geval is bij iemand in het huishouden.
Een derde kent iemand in familie-, buren- of vriendenkring die 
besmet is (geweest) met het coronavirus. Een op de tien geeft 
aan dat iemand in de persoonlijke kring is overleden aan de 
gevolgen van corona.
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Adviezen en maatregelen
We legden de respondenten een aantal adviezen en 
maatregelen voor en vroegen in hoeverre deze duidelijk 
voor hen zijn en in hoeverre ze deze ook opvolgen.

Duidelijkheid en opvolging | Vrijwel iedereen geeft aan 
dat de adviezen en maatregelen duidelijk zijn. De 
overgrote meerderheid volgt de adviezen en maatregelen 
altijd of meestal op (figuur 5). Respondenten van 18-44 
jaar volgen de adviezen minder vaak altijd op dan oudere 
leeftijdsgroepen.

Moeite met maatregelen | 57% geeft aan geen moeite te 
hebben met de genomen maatregelen, 43% wel. Met 
name hebben zij moeite met het sluiten van horeca-
gelegenheden zoals restaurants of cafés (17%), het 
bezoekverbod bij verpleeghuizen en sommige andere 
zorginstellingen en het sluiten van kapperszaken et cetera 
en sport- en fitnessclubs. Respondenten van 45 jaar en 
ouder hebben minder vaak moeite met de huidige 
maatregelen dan respondenten tot 45 jaar. 

Vertrouwen in instanties | De overgrote meerderheid 
heeft redelijk tot veel vertrouwen in de genoemde 
instanties: RIVM (90% redelijk tot veel vertrouwen), de 
gezondheidszorg (95%), de gemeente (86%) en de 
rijksoverheid (91%). Het vertrouwen in de diverse 
instanties is aanzienlijk hoger bij respondenten van 55 
jaar en ouder dan bij respondenten tot 45 jaar.

Figuur 5  Vraag 20: In hoeverre volg je dit advies ook op? - % 
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Zorgen en positieve gevolgen
Zorgen door coronacrisis | Respondenten maken 
zich het meest zorgen over de economische gevolgen 
van de crisis (46%), ouderen en kwetsbare groepen 
(35%) en de zorg en hulp in ziekenhuizen (30%). Zo’n 
een op de tien respondenten maakt zich zorgen over 
de eigen lichamelijke of mentale gezondheid. 
Daarnaast geven respondenten aan zich zorgen te 
maken over hoe lang de crisis nog gaat duren en hoe 
de maatregelen zich gaan ontwikkelen.
Respondenten van 18-39 jaar maken zich vaker dan 
andere leeftijdsgroepen zorgen over hun mentale 
gezondheid, financiële situatie en werksituatie.

Positieve gevolgen coronacrisis | De coronacrisis 
heeft ook een aantal positieve gevolgen. Meer dan de 
helft van de respondenten noemt de schonere lucht 
(61%) en de initiatieven die ontstaan zijn (53%) als 
positief gevolg. Ook geven diverse respondenten aan 
boodschappen te doen voor anderen en wat vaker een 
praatje te maken om vereenzaming tegen te gaan.
Respondenten van 70 jaar en ouder ervaren de tijd 
van bezinning en schonere lucht vaker als positief dan 
andere leeftijdsgroepen.
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Figuur 6  Vraag 20: In hoeverre maak je je 
op dit moment zorgen over…? - % 
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Hulpvragen en informatie
Hulpvragen | Het merendeel van de respondenten die een 
vraag heeft gesteld, geeft aan hiervoor goed terecht te 
hebben gekund bij de betreffende instantie. Met name bij de 
huisarts (92%) en GGD (88%) konden veel respondenten 
terecht met hun vragen als zij vragen hadden. 

Figuur 7  Vraag 31: Kun je met jouw vragen goed 
terecht (telefonisch of online) bij de volgende 
organisaties? - % 
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Informatievoorziening | De ruime meerderheid vindt dat de 
juiste informatie vindbaar is (88%) en dat de informatie duidelijk 
is (83%). Iets meer dan de helft van de respondenten vindt dat 
er voldoende informatie wordt verspreid, 26% vindt dat dit 
onvoldoende gebeurd. Ook geven respondenten aan moeite te 
hebben met de grote verscheidenheid aan informatie. 
Respondenten van 55 jaar en ouder vinden vaker dan andere 
leeftijdsgroepen dat de informatie duidelijk is, de juiste 
informatie vindbaar is en dat er voldoende informatie wordt 
verspreid.

Figuur 8  Vraag 32: Wat vind je in het algemeen van 
de informatie die op dit moment over het coronavirus 
en de coronacrisis verspreid wordt? - % 
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• Nu de overheidsmaatregelen voor bedrijven vanwege de coronacrisis bekend zijn geworden, blijkt 
dat deze niet altijd toereikend zijn voor alle soorten ondernemingen. Zo lijken ondernemingen met 
een businessmodel gericht op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (zoals sociale 
ondernemers) tussen de wal en het schip te raken. Social Enterprise NL brengt deze hiaten en 
knelpunten in kaart. Zie deze Linkedin-post.

• Bij deze overheidsmaatregelen valt ook de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven buiten de 
boot, terwijl zij in deze tijd juist zo hard nodig zijn! Vanuit verschillende hoeken komt deze 
ondersteuning op gang. Bijvoorbeeld door de inzet van regioverkenners door Sterk Brabant, zie ook 
https://sterkbrabant.nl/nieuws/1616122.aspx. 

• Maex is een organisatie die impact in beeld brengt van sociale initiatieven. Op 3 april zijn er kamer 
vragen gesteld over de financiële situatie van bewonersinitiatieven en/of zij ook op ondersteuning 
kunnen rekenen. Ze baseren zich op onderzoek van MAEX dat de impact op maatschappelijke 
initiatieven heeft onderzocht.
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https://www.linkedin.com/posts/social-enterprise-nl_overheidsmaatregelen-voor-sociale-ondernemingen-activity-6651463914259263488-gKFU/
https://sterkbrabant.nl/nieuws/1616122.aspx
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail%3Fid=2020Z06108&did=2020D12805
https://drive.google.com/file/d/1OCBlRosQPrm7_gW5jeMcgVtLJYmcCOjd/view
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Sociale impact

• Zorgbelang presenteert iedere week rapportages, opgesteld aan de hand van interviews en een e-panel, over de 
maatschappelijke impact van het virus op Brabanders. Belangrijke uitkomsten zijn: 
• Niet iedereen weet dat zij onder een risicogroep vallen;
• Er blijkt onvoldoende informatie beschikbaar te zijn voor mensen met audio-visuele beperkingen of een 

verstandelijke handicap;
• 47 procent van de respondenten wist niet af van lokale (vrijwillige) hulp aanbieders;
• Het grootste deel van de burgers vindt het omgaan met de (sociale) beperkingen lastig;
• De coronacrisis tast de mentale en sociale fitheid van burgers in Brabant aan. Mensen ervaren meer sombere 

gevoelens, angsten en spanningen. Ook neemt de ervaren eenzaamheid van mensen toe.

• Een vijfde van de Nederlanders ervaart een inkomensterugval volgens het Nibud. Met een corona peiling heeft het 
Nibud financiële statussen en verwachtingen in beeld gebracht. Ruim een derde van alle Nederlandse huishoudens 
verwacht dat zij de komende tijd moeilijk rond zullen kunnen komen. Als zij rekeningen niet meer kunnen betalen, is 
de premie voor de zorgverzekering de eerste betaling die sneuvelt. Bijna 30 procent van alle ondervraagden heeft 
niet voldoende geld achter de hand om twee maanden zonder inkomen te kunnen.

• Naast dat Italiaanse bedrijven en zzp’ers niet hun hypotheek hoeven af te lossen, wilt de regering ook organiseren 
voor particulieren. Dit zou financiële ruimte geven aan huishoudens met een laag inkomen en een lage 
spaarrekening. Voor nu richt de Nederlandse overheid zich op het ondersteunen van bedrijven en zzp’ers.
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https://www.nibud.nl/consumenten/peiling-coronacrisis-financiele-gevolgen-voor-huishoudens/
https://www.rtlz.nl/algemeen/buitenland/artikel/5050776/italianen-hoeven-hypotheek-niet-af-te-lossen
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Psychologische impact

• Het ondersteunen van burgerinitiatieven en het beperken van maatschappelijke impact is van belang om  
psychologische effecten van quarantaine te verminderen. Mensen kunnen hier jaren later nog last van hebben 
omdat nu hun vrijheid en dagelijkse gang van leven wordt verstoord. The Lancet vertelt in deze review wat de 
effecten behelzen en hoe je de effecten kan beperken.
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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, 
programma Economie en Talentontwikkeling, met medewerking van de leden en 
partners van PACT Brabant en de regionale ontwikkelmaatschappijen in Brabant.

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/

