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Actueel beeld van de impact van het coronavirus in Brabant

Woensdag 24 juni 2020 - Provincie Noord-Brabant
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Vorige week is de campagne 'Hier moet je zijn in Brabant' van VisitBrabant en de Brabantse vrijetijdssector van start 

gegaan. Een campagne om Brabant als toeristische bestemming stevig op de kaart te zetten. Met de campagne wordt 

landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal met elkaar verbonden en intensief samengewerkt aan een duurzaam herstel 

van het toerisme in Brabant.

Meedoen met de campagne? Kijk dan hier!
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#hiermoetjezijninbrabant

https://www.visitbrabant.com/nl/hier-moet-je-zijn
https://partners.visitbrabant.com/acties/jouw-bestemming-op-een-groter-podium
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• Vanaf 1 juli gelden er geen beperkingen meer voor het aantal aanwezigen bij bijeenkomsten, zolang er maar 1,5 

meter afstand wordt gehouden en er een gezondheidscheck wordt gedaan. Dat maakte het kabinet vanavond 

bekend. Nu geldt nog dat max. 30 mensen bij elkaar mogen komen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dat 

aantal vanaf volgende week naar 100 zou gaan. 

• Vanaf 1 juli mogen ook alle zitplaatsen in het openbaar vervoer worden gebruikt en mag je gebruik maken van het ov 

voor niet-noodzakelijke reizen. Wel blijven mondkapjes verplicht. Ook geldt er vanaf 1 juli geen limiet meer op het 

aantal mensen dat samen in de auto mag en mogen touringcars weer helemaal gevuld worden. 

• Ook meldde het kabinet dat middelbare scholen na de zomervakantie weer helemaal open kunnen. Voorwaarde is 

wel dat scholen hygiënemaatregelen treffen en dat voor die tijd het coronavirus niet is opgelaaid. Sinds 2 juni zijn 

middelbare scholen weer deels geopend. 

• Het UWV heeft in de coronacrisis aan 120 bedrijven geld overgemaakt in het kader van de NOW-regeling die 

inmiddels failliet zijn gegaan. In totaal gaat het om een bedrag van 6 miljoen euro. 

• Zeker 4.500 flexwerkers hebben bij het UWV een corona-uitkering aangevraagd op de eerste dag dat deze TOFA-

uitkering bestond, afgelopen maandag. Het loket is bedoeld voor werknemers met een flexcontract die door corona 

zonder werk zitten en buiten de huidige regelingen vallen. 

• Om en nabij 185.000 ondernemers hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het betalen van hun 

belasting uit te stellen. Ondernemers die hard getroffen zijn kunnen sinds maart uitstel aanvragen voor betaling van 

bijvoorbeeld de BTW en loonheffingen. Zij krijgen tot 1 oktober extra de tijd. In totaal gaat het om ongeveer 10 

miljard euro dat later wordt overgemaakt. 

• Met de online reeks ‘Krachtvoer voor ondernemers’ deelt VNO-NCW Brabant Zeeland innovatieve en inspirerende 

werkwijzen met andere ondernemers in Brabant om op een goede manier bedrijven draaiende te houden. 
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https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/krachtvoer-voor-ondernemers/


E
c

o
n

o
m

is
c

h
e

im
p

a
c

t Impact economie
• Grotere krimp economie 2020

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) krimpt de 

Nederlandse economie iets harder dan eerder voorzien. 

Het herstel zal wel sneller verlopen verwacht het IMF. Het 

bruto binnenlands product zal dit jaar met 7,7% afnemen. 

In 2021 zal de economie met 5% groeien, waar eerder 

rekening gehouden werd met 3%. 

Wereldwijd krimpt de economie dit jaar met 4,9%, aldus het 

IMF. Eerder werd rekening gehouden met een terugval van 

3%. Vooral de Amerikaanse (-8%), Duitse (-10,2%) en 

Franse, Italiaanse en Spaanse (-13%) economieën 

krimpen dit jaar fors.

• 1e kwartaal iets minder slecht 

Volgens een herberekening van het CBS is het Bruto 

Binnenlands Product (bbp) in het 1e kwartaal van 2020 met 

1,5% gekrompen ten opzichte van het 4e kwartaal van 

2019. Ten opzichte van de 1e berekening (-1,7%), zijn 

vooral de investeringen naar boven bijgesteld. Ook is de 

consumptie door huishoudens iets opwaarts aangepast. 

Het handelssaldo is daarentegen neerwaarts bijgesteld.
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• Consumentenbestedingen in april gekelderd 

In april hebben consumenten 17,4% minder 

uitgegeven dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat 

meldt het CBS. Het betreft de grootste krimp die het 

bureau ooit heeft gemeten. Consumenten kochten 

weliswaar wat meer aan voedings- en 

genotmiddelen in bijvoorbeeld supermarkten, maar 

bestedingen aan diensten, zoals het openbaar 

vervoer of een bezoek aan een restaurant of het 

theater, daalden met bijna een kwart. Volgens de 

CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor 

de consumptie in juni ongunstiger dan in april. 

• Aantal WW-uitkeringen 

In mei is het aantal mensen met een WW-uitkering 

gestegen met 42.000. Dat is minder dan de 74.000 

die in april bij het UWV aanklopten voor een 

werkloosheidsuitkering. In Brabant nam in mei het 

aantal toe met 1.100 uitkeringen (+3%). In totaal in 

Nederland zitten 301.000 mensen in de WW. 
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• Pinomzet in de coronacrisis 

Elke maand van de coronacrisis heeft zijn eigen verhaal, 

zo vertellen de pintransacties ons. Volgens economen van 

ING zakte in de 2e helft van maart de pin-omzet flink in na 

het begin van de lockdown. Zo viel de daling over de 

gehele maand maart (-11% tov jaar eerder) nog relatief 

mee. Met ruim 20% lagere pinomzetten lag het dieptepunt 

in april. Mei is de maand van het herstel van de 

pintransacties, aldus ING. Vanwege corona lag toen de 

pinomzet nog ‘slechts’ 6% onder die van een jaar ervoor. 

Het herstel verloopt niet overal hetzelfde: zo zijn er 

plekken waar de pin-omzet tijdens de lockdown amper is 

gedaald, of zelfs toenam. Denk aan winkels die voorzien 

in levensbehoeften (supermarkten) of spullen verkopen 

voor woning of tuin (bouwmarkten). 

Tenslotte zien we plekken waar de pin-omzet in mei nog 

altijd ver onder het niveau van 2019 uitkwam. Dit was het 

geval bij kleding en schoenenzaken (de categorie ‘uiterlijk’) 

en bij het vervoer. De grootste achterblijvers zitten in de ‘horeca’ en andere ‘vrijetijdsbesteding buitenshuis’ 

(pretparken, bioscopen, musea, etc.). Daar lag de pin-omzet in mei nog altijd 70% onder het ‘oude’ niveau. In de 

maand juni zullen we ook daar een herstel in de pintransacties kunnen terug zien. 
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• Consumentenvertrouwen

In juni zijn consumenten wat minder somber, meld het CBS. 

Het consumentenvertrouwen komt uit op -27, tegen -31 in 

mei. De -27 is nog steeds ver onder het gemiddelde over de 

afgelopen 20 jaar (-5). Ook de koopbereidheid is minder 

negatief. Het oordeel over het economische klimaat 

verandert echter niet. 

• Aantal werknemersbanen afgenomen 

Het aantal werknemersbanen is van februari op maart 2020 

met 23.000 afgenomen. Nog niet eerder sinds het begin van 

de maandstatistiek (in 2006) kromp het aantal banen in 

maart, aldus het CBS. Doorgaans groeit het aantal banen in 

het begin van het jaar. De meeste banen verdwenen in de 

bedrijfstakken cultuur, sport en recreatie en de horeca. 

• Investeringen in materiële vaste activa 

In april was het volume van de investeringen in materiële 

vaste activa 10,6% kleiner dan in april 2019, meldt het CBS. 

Dat is de grootste daling na juni 2013. De krimp is vooral toe 

te schrijven aan lagere investeringen in gebouwen, 

personenauto’s, vrachtwagens, opleggers en machines.  

• Huishoudens sparen 

Doordat er minder geconsumeerd werd, is er meer gespaard 

dan in de 1e 3 maanden van vorig jaar. Huishoudens hebben 

ruim 4,2 miljard euro meer opzij gezet. Hoeveel er wordt 

gespaard, wisselt doorgaans sterk per kwartaal. Het totale 

reële beschikbare inkomen van huishoudens was in het 1e

kwartaal van 2020 1,6% hoger dan een jaar eerder. Het 

inkomen bleef daarmee op peil, ondanks de coronacrisis, die 

in maart begon. 
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• De autoverkopen in Europa vallen dit jaar mogelijk een 

kwart lager uit dan vorig jaar, verwacht 

brancheorganisatie ACEA. Vorig jaar werden er nog 

12,8 miljoen nieuwe auto’s verkocht in de EU. Voor dit 

jaar wordt gerekend op 9,6 miljoen nieuwe wagens. 

Dat zou het laagste aantal verkochte nieuwe auto’s 

zijn sinds 2013. 

• De Nederlandse industrie wordt stevig geraakt door 

het coronavirus. Dat is terug te zien op de 

energierekening van 300 grootverbruikers van 

aardgas. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat zij 

van week 14 t/m 24 van dit jaar zo’n 9% minder gas 

verbruikten dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij 

elkaar is er bijna een week aan industrieel gasverbruik 

minder door de grootverbruikers. 

In 2019 was de Nederlandse industrie goed voor zo’n 

30% van het totale Nederlandse gasverbruik. De 300 

grootverbruikers nemen hier 75% van voor hun 

rekening. In de chemische industrie was de daling van 

het gasverbruik het grootst: 14%. 
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• KHN gaat voorlopig niet meer om tafel met het kabinet. Volgens de branchevereniging is er binnen het kabinet 

onvoldoende wil om de sector door de crisis te helpen. De nieuwe voorgestelde versoepelingen kunnen echter meer 

perspectief bieden. 

• Het kabinet heeft het reisadvies voor 16 landen in Europa versoepeld van code oranje (alleen noodzakelijke reizen), 

naar code geel (let op, veiligheidsrisico’s). Frankrijk, ‘s werelds populairste vakantiebestemming, heeft maandag ook 

weer de grenzen geopend met de meeste EU- en Schengenlanden. Daarmee is het voor Nederlanders ook weer 

mogelijk om naar Frankrijk op vakantie te gaan. Spanje heeft besloten de grenzen op 21 juni te openen, in plaats 

van de eerder gestelde datum van 1 juli. 

• De stormloop op het boeken van vliegvakanties, waar reisorganisaties op gehoopt hadden, is vooralsnog 

uitgebleven. Dat meldt reiskoepel ANVR. Veel mensen hebben nog steeds twijfels over de regels in vakantielanden, 

aldus de reisbranche. 

• Na KLM is ook TUI nu bereid om kosten van een geannuleerde vlucht te vergoeden. Tot nu toe wilde TUI een 

geannuleerde vlucht alleen met een voucher compenseren, maar klanten hebben nu de optie hun geld terug te 

krijgen. 

• Doordat mensen vanwege de coronacrisis vaker in eigen land blijven is de populariteit naar chalets en stacaravans 

toegenomen. Dat merken ze ook op het Recreatiepark ‘t Zand in Alphen. Een nieuw stuk van het park is helemaal 

uitverkocht, in slechts vijf maanden tijd. 
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• Klanten houden zich steeds minder aan de coronaregels in 

winkels, zeggen winkeliers. Ze houden geen afstand of 

komen met hele gezinnen binnen ‘funshoppen’. Dat levert in 

sommige gevallen discussies en agressie op. Detailhandel 

Nederland vraagt daarom om de regels te respecteren, 

zodat iedereen met een veilig en prettig gevoel kan 

winkelen. 

• Dit jaar was tot nu toe 21% van de producten in de 

supermarkt in de aanbieding, zegt marktonderzoeker In 

Prijs Verhoogd (IPV). Dat was beduidend minder dan in de 

afgelopen 2 jaar. Volgens marktonderzoeksbureau IRI heeft 

dat duidelijk met de coronacrisis te maken, aangezien er 

problemen ontstonden met de bevoorrading. Inmiddels 

neemt het aantal aanbiedingen weer toe.   
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• Vanaf 1 juli mogen alle zitplaatsen in het ov weer worden 

gebruikt. Ook is er geen limiet meer voor het aantal mensen 

dat samen in de auto mag. Daarnaast mogen touringcars 

vanaf die datum weer helemaal gevuld worden. 

• Nederlandse automobilisten rijden weer bijna evenveel 

kilometers als voor de coronacrisis, maar dan meer verspreid 

over de dag. Dat blijkt uit data van verkeersapp Flitsmeister. 

Volgens Flitsmeister werden er vorige week zelfs meer 

autokilometers gereden dan in de week van 9 tot 16 maart. 

Vergeleken met vorig jaar zit de huidige drukte op 90%. 

• Studenten in het mbo, hbo en aan de universiteit mogen 

vanaf 1 september toch in de spits reizen. Dat maakte het 

kabinet vanavond bekend. Nu mogen studenten alleen in de 

daluren gebruik maken van het ov. Universiteiten en hogescholen die bij elkaar in de buurt zitten, moeten zorgen 

voor spreiding van lestijden, zodat niet alle lessen tegelijk beginnen. 

• Touringcarbedrijven hebben afgelopen week geprotesteerd tegen de coronamaatregelen,. Ze zijn boos dat er voor 

hen geen uitzondering geldt op de 1,5m-regel, waardoor er maximaal 25 passagiers vervoerd kunnen worden per 

bus. Brancheorganisatie KNV heeft een coronaprotocol voorgelegd, maar dat is nog niet officieel goedgekeurd. 

Eerder kondigde ondernemers al aan de regels bewust te gaan overtreden. 

• KLM breidt het aantal vluchten de komende maanden steeds verder uit. In juli zijn er 5.000 vluchten in Europa, de 

verwachting is dat er in augustus 11.000 zullen zijn. Intercontinentaal zijn er 1.900 vluchten in juli en 2.100 in 

augustus. Nu wordt bij de helft van de intercontinentale vluchten louter vracht vervoerd. Het niveau van 2019 is 

echter nog lang niet bereikt. 
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• Het kabinet heeft in zekere zin gehoor gegeven aan de protesten op het Malieveld in Den Haag aan 

demonstranten uit bijvoorbeeld de kermis- en evenementensector, die protesteerden tegen de regel dat er binnen 

maar 30 (en vanaf 1 juli 100) mensen bij een evenement aanwezig mogen zijn. Nu is bekend geworden dat na 1 

juli geen maximum aantal personen meer geld, als de 1,5 meter maar in acht genomen kan worden. 

• Vanaf 1 september kan er onder voorwaarden weer publiek worden toegelaten bij wedstrijden in het betaalde 

voetbal. De 1,5m moet niet alleen gelden in de stadions, maar ook bij de in- en uitgangen. Schreeuwen en zingen 

zijn taboe, vanwege het risico op de verspreiding van het coronavirus. Dat staat in het advies van het Outbreak

Management Team. 

• De culturele en creatieve sector loopt dit jaar tot 2,6 miljard euro aan publieks- en zakelijke inkomsten mis door de 

coronacrisis. Dat stelt de Taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerkingsverband van 111 branche-

en beroepsorganisaties, in een vanochtend verstuurde brief aan de Tweede Kamer. De nood- en 

steunmaatregelen door overheden, samen goed voor zo’n 600 miljoen euro, zijn volgens de taskforce dus niet 

toereikend.  

• Omroepen, zenders en producenten willen extra geld om de schade door de coronacrisis op te vangen. Plus een 

garantiefonds en tests voor tv-makers. In een brandbrief vragen omroepen en andere mediabedrijven extra geld 

van minister Slob. De steun die ze krijgen is onvoldoende volgens hen, zeker voor de 40.000 freelancers in de 

sector – 40% van het totaal aantal werknemers in de branche. 

Recente ontwikkelingen

Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Branche-ontwikkelingen



E
c

o
n

o
m

is
c

h
e

im
p

a
c

t Land- en tuinbouw

• De Tweede Kamer wil nog voor het eind van de maand een “fatsoenlijke” stopregeling voor nertsenfokkers. Het 

doel is dat alle nertsenhouders er voor 1 januari 2021 mee stoppen. Aanleiding zijn de coronabesmettingen op ten 

minste 15 locaties van verschillende bedrijven. 

• De vraag naar sierbloemen en planten is weer langzaam aan het opkrabbelen. De coöperatieve veiling, eigendom 

van de ruim 4000 aangesloten telers, zag de omzet van afgelopen week zelfs stijgen met 29,9% ten opzichte van 

dezelfde week in 2019. De hogere omzet was met name te danken aan de hogere prijzen die voor de verschillende 

bloemen en planten werden neergeteld. De vraag was simpelweg hoger dan het aanbod, wat de prijzen doet 

stijgen. 

• Ook de export van sierteelt ziet voorzichtig herstel. Uit nieuwe cijfers van branchevereniging VGB daalde in mei de 

uitvoer ‘slechts’ met 8%. In april en maart was dat nog respectievelijk 38 en 32%. 
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• 17 organisaties die betrokken zijn bij de huizenmarkt (de ‘Woningbouwalliantie’) hebben een plan geschreven dat 

de bouwsector overeind moet houden. Het uitgangspunt is dat een scenario als in de kredietcrisis moet worden 

voorkomen. In het plan, dat is aangeboden aan de Tweede Kamer, wordt gepleit voor het bouwen van zeker 

90.000 woningen per jaar tot 2030. 

• Het kabinet haalt een aantal infrastructuurprojecten naar voren om de bouwsector te helpen door deze corona-tijd. 

Met de versnelde projecten is in totaal 73 miljoen euro gemoeid. Bijvoorbeeld een klus voor de A58 wordt eerder 

beschikbaar gesteld voor bedrijven als ook de ondertunneling van twee spoorwegovergangen tussen Breda en 

Tilburg. 
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– Vanavond zijn nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd: vanaf 1 september zijn er 

weer toeschouwers toegestaan in het betaald voetbal, middelbare scholen mogen na de zomervakantie weer 

volledig open, vanaf 1 juli geen maximum aantal bezoekers voor evenementen en bijeenkomsten en vanaf 1 juli 

mogen sportscholen, kantines, casino’s en sauna’s weer open. De regel om anderhalvemeter afstand te houden 

blijft in stand. (NRC)

– Er zijn veel verschillende voorspellingen en scenario's over hoe erg het precies wordt. Wie zegt wat, en 

waar baseren zij zich op en vooral: waar moet je op letten? (NOS)

– De Nederlandse economie kromp het eerste kwartaal minder hard dan voorspeld. Ten opzichte van het laatste 

kwartaal 2019 was er een teruggang van 1,5 procent en dat is 0,2 procentpunt minder dan verwacht. Het 

algehele economische beeld in juni is wel fors verder verslechterd. (RTL Nieuws)

– Het zwarte scenario waarbij de internationale handel in goederen dit jaar met bijna een derde inkrimpt, 

wordt geen werkelijkheid. De WHO voorspelde in april dat de omvang van de wereldhandel tot wel 32% zou 

afnemen door de coronacrisis. Dit pessimistische scenario is niet meer realistisch. (NRC)

– In de eerste volle maand van de lockdown hebben we onze hand ongekend stevig op de knip gehouden. Volgens 

het CBS besteedden consumenten in april 17,4 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat is 

"verreweg de grootste krimp" die het bureau ooit heeft gemeten. (NOS)

– Het kabinet komt met details over verlenging van de loonsteun aan bedrijven. Subsidies lopen door tot en met 

september, sommige voorwaarden zijn aangescherpt. Aan de andere kant krijgen bedrijven meer ruimte voor 

collectieve ontslagen. (FD)

– Bekende Nederlandse poppodia als Melkweg, Paradiso en 013 vallen eind dit jaar om als het kabinet niet snel 

met een beter steunpakket komt. Dat zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia 

en -Festivals (VNPF), in een reactie op de versoepelingen die premier Rutte vanavond aankondigde. (AD)
Maatschappelijke impact

Mediabeeld

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/24/coronablog-24-juni-a4003844
https://nos.nl/artikel/2338313-economische-voorspellingen-in-crisistijd-belangrijk-maar-neem-korreltje-zout-mee.html
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5161535/cbs-centraal-bureau-voor-de-statistiek-krimp-eerste-kwartaal-covid-19
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/22/coronablog-23-juni-a4003703
https://nos.nl/artikel/2338088-nog-nooit-gaven-we-zoveel-minder-uit-als-in-april.html
https://fd.nl/economie-politiek/1348976/geen-strafboete-op-ontslag-bij-slimme-spreiding
https://www.ad.nl/economie/melkweg-paradiso-en-013-vallen-eind-dit-jaar-om-zonder-klm-achtige-hulp-br~ae73b61f/
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Mediabeeld
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– De opening van de Europese grenzen voor toeristen, aan de vooravond van de start van zomervakanties in veel 

landen, kan niet voorkomen dat de sector dit jaar harde klappen oploopt. Miljoenen mensen dreigen hun baan 

te verliezen, blijkt uit berekeningen van de internationale toerismekoepel WTTC. (Telegraaf)

– De nood- en steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector door overheden zijn volgens branche- en 

beroepsorganisaties bij lange na niet toereikend. Er is een herstelplan opgesteld. (NRC)

– Het UWV heeft in de coronacrisis aan 120 bedrijven geld overgemaakt die inmiddels failliet zijn gegaan. In 

totaal gaat het om een bedrag van 6 miljoen euro, ofwel 50.000 per bedrijf, meldt minister Wiebes (EZK) (BD)

– Zeker 4500 flexwerkers hebben bij het UWV een corona-uitkering aangevraagd op de eerste dag van de TOFA-

uitkering. Dat was althans de stand om 17.00 uur maandagmiddag. (NOS)

– Met het verplichte thuiswerken en het warme weer op komst, kiezen steeds meer mensen voor een airco. 

De verkoop van koelingssystemen aan particulieren stijgt dit jaar naar verwachting met 40 50 procent. (NOS)

– Al 17.389 mensen ondertekenden de coronacrisispetitie van de publicisten Jeroen Smit, Marcia Luyten 

en Ewald Engelen. Boodschap: bedrijven die alleen op de aarde zijn om geld te verdienen, moeten we in 

de coronacrisis niet willen steunen. (Volkskrant)

– FNV heeft de eis voor loonsverhoging losgelaten als gevolg van de coronacrisis. De werknemersorganisatie 

eist zelfs helemaal geen loonsverhoging van sectoren en bedrijven die in de problemen zitten (RTL Nieuws)

– Zorgmedewerkers die dit jaar door overwerk meer verdienen dan zij vooraf bij de Belastingdienst hebben 

opgegeven, lopen het risico dat zij hun toeslagen voor bijv. huur, zorg en kinderopvang moeten terugbetalen. 

Uitzonderingen zijn niet mogelijk, meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Omroep Brabant) (Telegraaf)

– Veel mensen maken zich zorgen en hebben vragen nu de coronacrisis de economie dreigt te verzieken. Hoe 

gaat het met de arbeidssector waar ik werk? Is mijn baan nog veilig? Omroep Brabant legde econoom Ton 

Wilthagen een aantal van die vragen voor. (Omroep Brabant)Maatschappelijke impact

Mediabeeld

https://www.telegraaf.nl/financieel/153373779/rabo-daling-toerisme-nederland-met-50?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/24/corona-kost-culturele-en-creatieve-sector-tot-26-miljard-euro-aan-inkomsten-a4003865
https://www.bd.nl/bd-werkt/zes-miljoen-aan-steungeld-belandde-bij-bedrijven-die-alsnog-failliet-gingen~a7c10565/
https://nos.nl/artikel/2338161-duizenden-flexwerkers-vragen-corona-uitkering-aan-op-de-eerste-dag.html
https://nos.nl/artikel/2338285-thuiswerken-in-coronatijd-leidt-tot-recordverkoop-airco-s.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/krijgen-deze-keer-alleen-goede-bedrijven-steun~b5b13307/
https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5161512/fnv-looneis-5-procent-loslaten-geen-loonsverhoging-covid-19
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3222536/coronanieuws-geen-uitzonderingen-voor-zorgmedewerkers-die-toeslagen-moeten-terugbetalen
https://www.telegraaf.nl/financieel/1474227082/geen-uitzondering-op-toeslagregels-voor-hardwerkend-zorgpersoneel
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3221291/is-mijn-baan-nog-veilig-econoom-ton-wilthagen-ziet-arbeidsmarkt-schuiven
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– De gemeente Tilburg stelt 1,2 miljoen euro beschikbaar aan 013, Theaters Tilburg, Theater De Vorst en het 

Textielmuseum. Deze podia en het museum zijn ernstig getroffen door de coronacrisis. B en W willen 

voorkomen dat ze omvallen. (BD)

– Poppodium 013 in Tilburg gaat tien mensen ontslaan. ,,De 1,5 meter samenleving zal nog lang van kracht 

blijven. Daardoor is het voor ons niet mogelijk om een podium als 013 met een gezonde exploitatie te 

draaien", aldus 013-directeur Frens Frijns. (BD)

– Ondernemer Hugo Leijtens is in zak en as. Niets is over van het gloedvolle optimisme waarmee hij begin 2019 

zijn bedrijf Digital MKB toelichtte. Zijn product: Retailcoin. Een digitaal spaarsysteem bij winkels, met munten 

die worden verhandeld op de cryptobeurs. Corona deed de start-up met drie werknemers en zes freelancers 

de das om. In één klap stortte de business in elkaar. (BD)

– De eerdere prognose van een omzetverlies van 30 procent voor Eindhoven Airport is veel te positief. Aldus 

directeur Roel Hellemons. Banen op de luchthaven gaan voorlopig nog niet verloren, maar 

uitbreidingsplannen gaan wel de ijskast in. (Omroep Brabant)

– Brabant moet beter voor z’n ruim 90.000 arbeidsmigranten zorgen. De positie van arbeidsmigranten is 

al weken middelpunt van discussie, omdat arbeidsmigranten die in slachthuizen werken, getroffen werden 

door het coronavirus. De arbeidsmigranten bleken zo kwetsbaar omdat ze met velen in kleine ruimtes 

wonen en in volle busjes naar hun werk worden gereden. (Omroep Brabant)

– De huurder van het iconische Evoluon in Eindhoven is in problemen geraakt doordat er geen congressen of 

andere bijeenkomsten mogen worden gehouden. Een onderdeel van flexkantorenverhuurder Regus dreigt 

hierdoor failliet te gaan. (Omroep Brabant)

– Mainstage in Den Bosch, een grote theaterzaal in de Brabanthallen, is de eerste coronaproof omgeving

waarin artiesten kunnen optreden voor een groot publiek van maximaal 1000 man. (Omroep Brabant)
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Mediabeeld

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/tilburg-wil-voorkomen-dat-013-en-theaters-tilburg-omvallen-1-2-miljoen-aan-steun~a5cbd943/?referrer=https://www.google.com/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/poppodium-013-slankt-af-en-ontslaat-tien-mensen~ae74e1e1/
https://www.bd.nl/tilburg/winkelsparen-via-cryptobeurs-in-tilburg-moet-de-victorie-beginnen~aadcbb1b/
https://www.bd.nl/dossier-coronavirus/ondernemer-vroeg-zelf-om-faillisseenshy-ment-van-start-up-in-tilburg-drie-jaar-van-mijn-leven-gaat-in-rook-op~aa32c92a/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3222431/directeur-eindhoven-airport-nog-geen-banenverlies-wel-dieprode-cijfers
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3222005/politiek-wil-dat-brabant-beter-voor-arbeidsmigranten-gaat-zorgen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3223639/huurder-van-het-evoluon-in-de-problemen-door-coronacrisis
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3223201/weer-optreden-voor-1000-man-brabanthallen-creeerde-zaal-waarin-dat-veilig-kan
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De tendens zet verder door: er worden steeds minder corona-berichten met een economische 

insteek geplaatst. Het negatieve sentiment afgelopen dit weekend had te maken met de vele 

negatieve berichten over vliegen en reizen in coronatijden.
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• Veel boze reacties naar aanleiding van tweets en foto's van 

Schiphol, waaruit blijkt dat het onmogelijk is om op die plek te 

voldoen aan de 1,5-meterregel. Sowieso ligt de reisbranche 

onder vuur, bijvoorbeeld naar aanleiding van campagnes van 

Corendon en uitspraken van Ryanair-topman O'Leary.

• Het account @BDDataplan publiceert iedere dag een eigen 

coronalocator per gemeente, provincie en GGD-regio.

Recente ontwikkelingen

Impact economie

Branche-ontwikkelingen

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact
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https://twitter.com/BDDataplan
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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 Overbruggingskredietregeling (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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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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– De gemeente Oosterhout sprak ondernemers, bewoners en instellingen om samen uit de coronacrisis te komen. 

Woningbouw, arbeidsmarkt, jongeren, verkeer, het centrum en vrije tijd zijn onderwerpen die de revue passeerden. 

De gemeente wil versnellen en verbinden daar waar nodig.

– Veel studenten hebben studievertraging opgelopen door de coronacrisis. Scholen en universiteiten waren voor 

een lange tijd dicht en er werd beperkt onderwijs gegeven. Studenten die in hun laatste jaar zaten en zich nu 

opnieuw moeten inschrijven voor een studiejaar, kunnen maximaal drie maanden extra vergoed krijgen.

– De toegankelijkheid van acute zorg staat onder druk. De coronapandemie heeft laten zien dat de 

toegankelijkheid van acute zorg in het geding is; met name bij de verdeling van beschermingsmiddelen en de 

opnamecapaciteit van verpleeghuiszorg. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving heeft deze 

aanbevelingen op 17 juni aan het kabinet gepresenteerd.

– De armoede in Nederland zal de komende jaren met een kwart toenemen als de regering het huidige beleid 

voortzet. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de uitbraak van Covid-19. Dat rapporteren het Centraal 

Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

– Veel mensen zijn door de crisis acuut in de financiële problemen gekomen. Dit kan zorgen voor een sterke 

toename van het beroep op schuldhulpverlening. Mensen worden opgeroepen zo snel mogelijk aan de bel te 

trekken als schulden mogelijk beginnen. Het kabinet treft maatregelen om de financiële gevolgen voor mensen zo 

veel mogelijk te beperken.

– Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn het onzekere tijden waarin zij lange tijd geen bezoek 

mochten ontvangen en niet naar school, werk of dagbesteding konden. De Academische Werkplaats heeft online 

zelfhulpboekjes beschikbaar gesteld voor mensen met een verstandelijke beperking.
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https://www.bndestem.nl/oosterhout/hoe-raakt-de-coronacrisis-oosterhout-vooral-jeugd-komt-in-de-knel~a2dd38ff/
https://nos.nl/artikel/2337407-tienduizenden-studenten-lopen-door-coronacrisis-studievertraging-op.html
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2020/06/17/van-deelbelangen-naar-gedeeld-belang
https://www.volkskrant.nl/economie/armoede-stijgt-komende-jaren-met-een-kwart-zonder-inachtneming-van-corona-maar-het-tij-kan-gekeerd~b56aa948/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/16/kabinet-treft-maatregelen-om-toename-mensen-met-schulden-op-te-vangen
https://www.coronazelfhulpbrochures.nl/


M
a

a
ts

c
h

a
p

p
e

li
jk

e
im

p
a

c
t

Maatschappelijke impact

– Is Brabant al immuun voor corona? Zijn er verschillen per regio? Ja, blijkt uit nieuwe gegevens van Sanquin. De 

resultaten van dat onderzoek zijn verwerkt in een overzicht per GGD-regio. Hierin is te zien dat we zelfs in het 

zuiden van Nederland, waar corona ons land het hardst raakte, nog niet dicht bij de 60 procent komen voor 

groepsimmuniteit. Meer weten?

– We vertellen dat we ze missen... Personen- en zorgvervoer Nederland (PZN) verzorgt onder meer de regiotaxi die 

veel ouderen vervoert. Een klein groepje telefonisten belt hier sinds kort dagelijks klanten op, vooral ouderen die 

vanwege de coronacrisis niet meer met de deeltaxi durven te gaan. Om eenzaamheid tegen te gaan maken ze 

met iedereen een gezellig praatje.

– Verpleeghuisbewoners en hun familieleden die meer bewegingsvrijheid en bezoek willen, zien af van een 

rechtszaak tegen de Staat. Die is na een "goed gesprek" met het ministerie van Volksgezondheid niet meer nodig, 

zegt advocaat Liesbeth Zegveld tegen ANP. De advocaat noch het ministerie wil verder iets kwijt over het verloop 

van hun gesprek.
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https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5159891/coronavirus-corona-update-lezersvraag-antistoffen-immuniteit
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3223416/regiotaxi-belt-klanten-zelf-op-voor-een-praatje-om-eenzaamheid-tegen-te-gaan
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3223032/coronanieuws-bezuinigingen-bij-poppodium-013-bijna-50000-mensen-positief-getest


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 minimaal één keer per week te versturen.

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

