
Met deze maatregelen proberen we er alles aan te doen om de 
gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te dempen. En we 
blijven werken aan verbetering en aanvulling van de maatregelen.

Initiatieven en maatregelen coronacrisis

Hartverwarmend

•  Lichtprojectie op het provinciehuis
•   www.dasliefbrabant.nl: Hartverwarmende initiatieven van Brabanders 

Provinciale organisatie 

•   Projecten en aanbestedingen gaan zoveel mogelijk door
•   Thuiswerk voorzieningen aan onze medewerkers uitgeleend: 

- 773 beeldschermen 
- 600 headsets 
- 473 bureaustoelen

•  Provinciehuis is ingericht op 1,5 meter 

•  Brabant Academie met Webinars en digitaal cursusaanbod
•   Interne communicatie 

- Maandelijkse webcast voor interne informatie voorziening 
- Podcast 
- Mailberichten 
- Dagelijkse update op Brain 
- Medewerkersonderzoek

Bestuurlijk

•  Lobbypunten namens de twaalf provincies richting Rijk
•   1x per maand monitor over impact van corona op economie 

en maatschappij www.brabant.nl/corona

•   Provinciale Staten vergaderen en stemmen  
digitaal dankzij tijdelijke spoedwet. Voorwaarde: 
vergaderingen en besluitvorming blijven openbaar

•   Gedeputeerde Staten werken, vergaderen en nemen 
besluiten digitaal

Economisch

•  Een eerste noodpakket van € 5 mln beschikbaar voor  
  Brabantse economie en werkgelegenheid
•   Overbruggingskrediet voor het innovatieve mkb
•   Uitbreiden werkgeverspunten
•   Op www.brabantvoormekaar.nl brengen we vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt samen
•  Stroomlijnen informatievoorziening
•  Koppeling met UWV en KvK
•  Accountmanagers per regio

•   Met Brabant Leert bieden we alle Brabanders toegang  
tot meer informatie en een groot aanbod van online 
cursussen. www.brabantleert.nl

•  Stevige impuls op 4 maatschappelijke opgaven: 
  digitalisering, duurzaamheid en circulariteit, campussen 
  en bedrijventerreinen, en verstedelijking
•  Mogelijke versnelling provinciale investeringen
•  Denktank ondersteunt de provincie om  
 ‘Brabant opnieuw uit te vinden’

Maatschappelijk

Cultuur
•    € 2 mln steun voor culturele sector
•    € 600.000,- beschikbaar voor de zes belangrijkste 

Brabantse musea
•    Inventarisatie van de impact van de coronacrisis op de 

cultuursector 
•    Onderzoeken van coulancemogelijkheden  

bij lopende subsidies en maatregelen
•   Samenstelling representatieve groep cultuurmakers om 

initiatieven te ontwikkelen voor beheersing van de gevolgen 
van de crisis

Sport
•   Onderzoek van mogelijkheden om geplande evenementen  

te verzetten
•   Onderzoek van coulancemogelijkheden rond prestatie 

afspraken met organisaties die subsidies ontvangen
•   Actief informeren van partners over rijksmaatregelen  

ter ondersteuning van bedrijven en werknemers

Samenleving
•   Zorgbelang Brabant/Zeeland verzamelt ervaringen over 

eenzaamheid in (zorg)instellingen
•   Versneld inzetten van E-health toepassingen
•   Onderzoek Brabantpanel door PON, hoe denken 

Brabanders over het coronavirus? www.brabant.nl/corona
•  Publiekscampagne om de kracht van Brabant te laten zien 5b


