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• Zeker 5.500 ondernemers hebben zich maandag al gemeld bij het UWV voor de tweede ronde van de zogeheten 

NOW-regeling. Deze tweede tranche is bedoeld voor de periode juni tot september. Van de eerste ronde maakten 

140.000 bedrijven gebruik. De verwachting is dat er ditmaal minder bedrijven zullen aankloppen voor de regeling, 

omdat er meer voorwaarden aan zijn verbonden. (NIEUW)

• Ruim 16.000 flexwerkers hebben bij het UWV inmiddels een uitkering aangevraagd via de TOFA-regeling om hun 

door de coronacrisis misgelopen inkomen te compenseren. Ongeveer driekwart van de aanvragers heeft een 

beslissing ontvangen, waarbij het merendeel van de goedgekeurde aanvragen is uitgekeerd, aldus het UWV. 

(NIEUW)

• Gemeenten krijgen geen extra toezeggingen van minister Ollongren om hun financiën op orde te krijgen. De minister 

wil eerst een beter beeld krijgen van de financiële problemen bij de gemeenten. De afgelopen weken werd de druk 

vanuit gemeenten op het kabinet om met meer geld te komen fors opgevoerd. 247 van de 355 gemeenten schreven 

brandbrieven. (NIEUW)

• De werkloosheid in Breda is verdubbelt vanwege de coronacrisis. Dat blijkt uit een bericht van B&W dat naar de 

gemeenteraad is verstuurd. Van de 110.000 banen die stad vorig jaar telde blijven er ongeveer 102.000 over. Wel 

wordt verwacht dat de werkgelegenheid in de loop van 2021 weer aantrekt met de komst van zo’n 3.500 banen. 

(NIEUW)

• Medewerkers in de zorg krijgen een bonus van 1000 euro netto. Dat heeft minister De Jonge bekend gemaakt. De 

bonus is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en ondersteunend personeel. Over de verdeling en wie de 

keuze maakt aan welke medewerkers de bonus wordt uitgekeerd wordt nog gesproken. 

• Duizenden werknemers die per 1 juli een loonsverhoging in het vooruitzicht was gesteld moeten er nog maanden op 

wachten. Tientallen bedrijven hebben met vakbonden afspraken gemaakt om de eerder afgesproken loonsverhoging 

die vandaag in zou gaan uit te stellen. 
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• Europese recessie

De Europese Commissie verwacht dat de recessie door de coronacrisis 

dieper zal zijn dan in eerste instantie werd gedacht en herstel minder 

sterk zal zijn, met grotere verschillen tussen de EU-landen. Dat stelt de 

Commissie in haar zomerprognose. 

De economieën van de 19 eurolanden zullen dit jaar krimpen met 

gemiddeld 8,7% en volgend jaar weer met 6,1% groeien. In de 

voorjaarsprognose begin mei werd de krimp nog geraamd op 7,7%. 

Omdat in het tweede kwartaal de verstoringen en genomen maatregelen 

langer aanhielden, is de economie nog harder geraakt. De EU als geheel 

mag een krimp van 8,3% verwachten, waar Brussel eerder nog uitging 

van 7,5%, en in 2021 een groei van 5,8%. 

Nederland behoort tot de landen waar het nog redelijk gaat. Volgens de 

Commissie krimpt de economie dit jaar met 6,8%, om in 2021 weer te 

groeien met 4,6%. Vooral de traditionele vakantielanden Spanje, Kroatië, 

Frankrijk en Italië krijgen harde klappen met een neergang van 10%. 

Daar tegenover staat dat uit de eerste gegevens van mei en juni lijkt dat 

het ergste achter de rug is en het economisch herstel is ingezet, maar dat 

herstel zal niet over de hele breedte van de economie zijn, en ook niet in 

alle eurolanden gelijk. De EU-leiders onderhandelen volgende week in 

Brussel weer over een omvangrijk herstelpakket van 750 miljard euro, 

waarbij veel steun naar de zwaarst getroffen landen zal vloeien. 
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• Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen was aan het einde van juni vrijwel even negatief als eerder die maand (-26 tov -27). 

Het verschil komt doordat de koopbereidheid minder negatief is, van -11 naar -8. Consumenten zijn over de 

financiële situatie in de komende 12 maanden minder negatief. Ook vinden zij de tijd voor het doen van grote 

aankopen minder ongunstig dan bij de reguliere meting. 

Het oordeel over het economisch klimaat verandert per saldo niet. De deelindicator blijft staan op -52. Het oordeel 

over de economische situatie in de komende 12 maanden verbetert, terwijl het oordeel over de economische 

situatie in de afgelopen 12 maanden verslechtert. 

• Inflatie

De inflatie is in de maand juni opgelopen 

naar 1,6%. Hogere bezineprijzen en de 

accijnsverhoging op tabak per 1 april waren 

de belangrijkste aanjagers, maar ook 

kleding werd duurder. In mei steeg het 

prijspeil nog 1,2%. Dat blijkt uit cijfers van 

het CBS.
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• Ondernemersvertrouwen

Meer en meer ondernemers vertrouwen erop dat hun bedrijf 

de huidige economische malaise overleeft. In de meeste 

sectoren denkt meer dan de helft van de bedrijven nog 

langer dan een jaar te blijven bestaan, zo meldt het CBS. 

Net name de reisbranche is een stuk positiever geworden. 

In mei dat nog maar 10% van de bedrijven uit die sector dat 

ze een jaar later nog zouden bestaan. Bij de nieuwe meting 

van juni had 51% dat vertrouwen. In de horeca zijn de 

ondernemers nog wel overwegend pessimistisch. Een derde 

van de horecaondernemers denkt zelfs dat hun zaak voor 

het einde van het jaar de deuren moet sluiten. 

Het vertrouwen in het voortbestaan bij de huidige 

economische situatie is in juni in nagenoeg alle sectoren van 

het niet-financiële bedrijfsleven toegenomen. In de meeste 

sectoren dacht meer dan de helft van de bedrijven minstens 

nog een jaar te bestaan. In mei was dit alleen nog in de 

onroerend goed sector, de detailhandel en de informatie en 

communicatie het geval. Het toegenomen vertrouwen in het 

voortbestaan van het eigen bedrijf is vooral zichtbaar in de 

zakelijke dienstverlening. Verder nam het vertrouwen sterk 

toe bij uitzendbureaus, juridische diensten en 

beveiligingsbedrijven. (NIEUW)
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• De post-coronatijd biedt nieuwe kansen voor de 

Nederlandse industrie. Wel zijn dan robuustere ketens 

nodig, waarbij ketenpartners digitaal gekoppeld zijn en 

de productie flexibeler en CO2-neutraler wordt. Dat 

staat in het Whitepaper – Flexibeler, robuuster en 

slimmer werken in de post-corona tijd van het Team 

Smart Industry. Het whitepaper schetst enkele lijnen 

waarlangs de Nederlandse hightechindustrie haar 

leidende positie in de wereld – ook na corona – kan 

behouden. (NIEUW)

• De exportorderpositie van de industrie is in juni iets 

verbeterd vergeleken met mei, aldus het CBS. 34% 

van de exporterende producenten beoordeelde in juni 

de omvang van hun exportorders als klein, tegenover 

ruim 5% die hun orderboek als groot beoordeelde. Per 

saldo komt daarmee het oordeel van de producenten 

uit op -29%. In mei oordeelde per saldo 31% van hen 

negatief, wat de laagste stand was in 11 jaar.
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In maart 2020 gingen er 1,7 miljoen Nederlanders 

minder op vakantie dan in dezelfde maand van 2019. Dat is 

een daling van 50%. Over het eerste kwartaal van 2020 is 

de daling 18% ten opzichte van het eerste kwartaal van 

2019. Die daling geldt zowel voor vakantie in het buitenland 

als in Nederland. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe 

cijfers uit het Vakantie-onderzoek. 

Het aantal Nederlanders dat één of meer dagen op vakantie 

ging lag in de eerste 2 maanden van 2020 nog hoger dan in 

dezelfde periode van 2019: 8,6% in januari en 2,3% in 

februari. In maart 2020 daalde het aantal Nederlandse 

vakantiegangers naar 1,5 miljoen, 1,1 miljoen minder dan 

de maand ervoor. Op 31 maart gingen nog 45.000 

Nederlanders op vakantie, ruim 90% minder dan op 

dezelfde dag in 2019. (NIEUW)

• Bij rechtsbijstandsverzekeraars zijn duizenden klachten binnen gekomen over coronavouchers. Bij Arag waren dat 

er in een paar maanden tijd meer dan 6000, schrijft het AD. Bij Achmea 4500 en bij DAS meer dan 4000. 

Consumenten zijn niet verplicht om een voucher te accepteren, maar krijgen er in veel gevallen wel een. Als ze hun 

geld terugeisen, moeten ze daar waarschijnlijk maanden op wachten. (NIEUW)

• NBTC heeft de resultaten van de tweede meting van de Vakantiemonitor gepresenteerd. Daaruit blijkt dat 60% van 

de ondervraagden vakantieplannen heeft dit jaar, hetzelfde als bij de vorige meting. Opvallend is dat een vakantie in 

eigen land populairder is geworden tav de eerste meting, dat terwijl de grenzen langzaam weer open gaan. Nog 

steeds geeft 2 op de 5 Nederlanders de voorkeur aan vakantie in eigen land. Wel hebben Duitsers, Belgen en 

Britten in toenemende mate vakantieplannen naar Nederland dit jaar. (NIEUW)
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• Met flinke kortingen proberen winkeliers klanten te verleiden tot het kopen van hun slecht verkochte 

voorjaarscollecties. De hoeveelheid niet-verkochte kleding is nu veel groter dan normaal. In april riepen winkeliers 

nog op tot een verbod op uitverkoop tot 1 juli om kleine ondernemers te beschermen tegen grote modeketens. 

(NIEUW)

• Fietsenwinkels verkochten in mei 58.000 elektrische fietsen. Niet eerder werden er in een maand zo veel e-fietsen 

verkocht. Het waren er 38% meer dan in mei vorig jaar. Volgens brancheorganisatie Bovag leidden de 

coronamaatregelen in combinatie met het mooie weer tot een alternatief voor het openbaar vervoer. De dalende 

verkoop in maart en april is daarmee ruimschoots goed gemaakt. (NIEUW)

De detailhandel heeft volgens het CBS in mei 8,2% meer 

omgezet dan in mei 2019. Dat is de grootste groei in 14 

jaar tijd. Het verkoopvolume lag 5,9% hoger. Zowel de 

foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere 

omzet. Daarnaast is online bijna 50% meer omgezet. 

De winkels in doe-het-zelfartikelen noteerden opnieuw een 

recordstijging van de omzet (+29%). Daarentegen hadden 

de kleding- en schoenenwinkels ook in mei te kampen met 

omzetdalingen, maar wel wat minder erg dan de 

recordverliezen in maart en april.
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• De mobiliteitsdata laten volgens ABN Amro nog nauwelijks een 

trendbreuk zien na het opheffen van de lockdown op 1 juni. De 

mobiliteit nam na het dieptepunt van eind maart al snel weer 

gestaag toe, zo blijkt uit de gegevens van Apple Maps, en deze 

toename zet zich voort in de maand juni. Rijden en wandelen 

keerden halverwege juni terug naar het niveau van voor de 

coronacrisis. Er was in juni nog een beperkte capaciteit in het 

openbaar vervoer en dat is terug te zien in de data, waarin het 

gebruik van ov zo’n 40% lager is dan gangbaar. (NIEUW)

• Vanaf 1 juli is het openbaar vervoer niet meer louter voor 

noodzakelijke reizen bedoeld. De NS staat het bovendien toe 

dat reizigers een fiets meenemen in de trein. Veilig en 

verantwoord reizen blijft voorop staan, aldus een woordvoerder 

van de NS. 
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• Het golftoernooi KLM Open, dat van 17 t/m 20 september gespeeld zou worden op Bernardus Golf in het 

Brabantse Cromvoirt, is afgelast. De specifieke eigenschappen van en publieksbewegingen bij het toernooi zijn 

niet te verenigen met de geldende coronamaatregelen, aldus de organisatie. (NIEUW)

• Het kabinet is niet van plan de sector betaald voetbal 140 miljoen euro uit te keren om de door de coronacrisis 

ontstane financiële problemen op te lossen. Dat heeft minister Van Rijn van VWS bekend gemaakt. De minister wil 

per club bekijken wat nodig is om te overleven. (NIEUW)

• Organisatoren van evenementen die niet door kunnen gaan in verband met corona hoeven hun subsidie niet terug 

te betalen aan de gemeente Eindhoven. Wel moeten ze aan kunnen tonen dat er al kosten zijn gemaakt. Ook 

hoeven de afgelasten feesten en partijen geen leges te betalen voor de vergunning die ze al aangevraagd hebben. 

In totaal gaat het om een bedrag van maximaal een half miljoen euro. (NIEUW)

• De Tilburgse kermis, die gepland staat van 17 t/m 26 juli, gaat in aangepaste vorm door. De doorgaans grootste 

kermis van de Benelux krijgt 3 of 4 pleinen waar mensen een kaartje kunnen kopen om er een bepaalde tijd door 

te brengen. Dat heeft wethouder Dols gemeld. Hoe de kermis eruit gaat zien en hoeveel mensen er precies 

worden toegelaten, is nog onderwerp van gesprek. Deze week, van 3 t/m 7 juli, is in Moergestel de eerste kermis 

van het seizoen in Nederland. 
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• Inmiddels zijn bij 20 nertsenbedrijven in Nederland 

coronabesmettingen vastgesteld. Alle dieren zijn geruimd. 

Er bestaat al enige tijd een landelijk vervoersverbod voor 

nertsen. Ook geldt een bezoekersverbod in de stallen. 

Daarnaast werkt het kabinet aan een ‘stoppersregeling’, 

waarmee nertsenfokkers hun bedrijf vrijwillig kunnen 

beëindigen. Vanaf 2024 zijn alle nertsenfokkerijen 

verboden. (NIEUW)

• Het areaal akkerbouw is in 2020 vergeleken met een jaar 

eerder met 0,3% afgenomen. Van tarwe daalde het areaal 

bijna 9%. Het areaal gerst (15,3%) en suikerbieten (3,5%) 

lieten een groei zien. Dat blijkt uit de voorlopige 

uitkomsten van de Landbouwtelling 2020. 

Volgens de laatste landbouwtelling wordt er in Nederland 

op ruim 520 duizend hectare akkerbouwgewassen 

geteeld. Dat is 1,6 duizend (0,3%) hectare minder dan 

een jaar eerder. Het areaal akkerbouwgewassen krimpt al 

sinds 2000. Sinds die tijd is er meer dan 100 duizend 

hectare (16%) verdwenen. Wel is het sinds 2016 niet 

verder afgenomen.
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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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– De Europese economie gaat dit jaar waarschijnlijk door een dieper dal dan de Europese Commissie twee 

maanden geleden verwachtte. In een nieuwe voorspelling rekent de Commissie op een gemiddelde krimp van 8,7 

procent in de eurozone, terwijl begin mei nog werd uitgegaan van min 7,7 procent. (RTL Nieuws)

– We mogen weer op pad. Naar de bioscoop, uit eten, borrelen op het terras. Zolang we ons maar aan de regels 

houden. En dat betekent nogal wat voor de economie. Op dit moment zitten we, gekeken naar de omzet, weer 

nagenoeg op het niveau van voor de coronacrisis. (NOS)

– De Nederlandse economie is in mei weer ietsje hersteld van de zware klap in maart en april. Dat een deel van de 

overheidsmaatregelen om het virus te bestrijden werd versoepeld, zorgde voor iets meer economische activiteit. 

Het is alleen nog veel en veel te vroeg om te juichen, concluderen economen van ABN Amro. (RTL Nieuws)

– Het Duitse ECB-directielid Isabel Schnabel vreest dat de eurolanden economisch uit elkaar groeien. „Het is heel 

onwaarschijnlijk dat de Nederlandse economie zal bloeien als grote delen van Europa in zwaar weer blijven zitten.” 

(NRC)

– Je kunt het van de positieve kant bekijken. Over één ding is Europa het al wél eens: er is een ambitieus plan 

nodig om de eigen economie er weer bovenop te helpen. Maar hoe ‘ambitieus’ de respons wordt en hoe de details 

eruit komen te zien, wordt de komende weken nog onderwerp van verhit debat. (NRC)

– Het nieuwe steunpakket lijkt bedrijven meer te verdelen dan in de eerste ronde het geval was. Sommige bedrijven 

doen niet mee omdat ze makkelijker personeel willen kunnen ontslaan, of ze draaien weer beter zodat ze niet in 

aanmerking komen voor de tweede ronde van overheidssteun. (NOS)

– De coronacrisis doet zich nog niet zo gelden in het aantal faillissementen, blijkt uit cijfers van de Kamer 

van Koophandel. Maar dat komt waarschijnlijk nog wel. (Trouw)

– De inflatie is in de maand juni opgelopen naar 1,6 procent. Hogere benzineprijzen en de accijnsverhoging op tabak 

per 1 april waren belangrijkste aanjagers, maar ook kleding werd duurder. In mei steeg het prijspeil nog 1,2 

procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. (NOS)

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5169871/economie-eu-krimpt-meer-dan-gedacht-87-procent-europese-commissie
https://nos.nl/artikel/2339526-economie-krabbelt-weer-langzaam-op-naschokken-komen-nog.html
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5169786/abn-weg-naar-herstel-economie-lang-onzeker
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/07/ecb-bestuurder-tegen-nederland-wees-soepeler-bij-eu-herstelfonds-a4005219
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/06/het-eu-herstelfonds-wordt-nog-in-elkaar-gezet-maar-nu-al-zijn-velen-ontevreden-a4005116
https://nos.nl/artikel/2339701-loket-voor-nieuwe-noodsteun-open-geen-stormloop-verwacht.html
https://www.trouw.nl/economie/stilte-voor-de-storm-nog-weinig-extra-bedrijven-failliet-gegaan-dit-jaar~bf98ee4d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://nos.nl/nieuws/economie/
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– Als mensen minder vaak naar kantoor hoeven, kunnen ze ook verder weg gaan wonen. Om een leegloop te 

voorkomen moeten steden dus flink gaan investeren om hun bewoners te behouden, schrijven Rabo-economen 

Menno Middeldorp en Rogier Aalders. (RTL Nieuws)

– In grote steden als Amsterdam, Den Haag en Eindhoven zijn de huren van vrijesectorwoningen het 

afgelopen kwartaal voor het eerst in lange tijd gedaald. Dat meldt woningmarktplatform Pararius. Volgens Pararius

heeft de dip in meerdere grote steden te maken met het tijdelijk wegblijven van expats door de coronacrisis. (NOS)

– De coronacrisis leidde wekenlang tot topdrukte en extra miljardenuitgaven voor ziekenhuizen. Tegelijkertijd viel 

een groot deel van de reguliere zorg stil. Dit leidt naar schatting tot een omzetverlies van 2 miljard euro alleen al 

voor dit jaar. Hoe die kosten worden verdeeld, daarover buigen ziekenhuizen zich vandaag in Utrecht. (NOS)

– De omzet van warenhuisketen HEMA heeft zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis. Veel buitenlandse 

vestigingen bleven dicht en in Nederland was het aanmerkelijk rustiger in de winkels. De omzet daalde van februari 

tot en met april met ruim een kwart naar 225 miljoen euro, blijkt uit de kwartaalcijfers. (NOS)

– In Oostenrijk neemt luchtvaartmaatschappij Austrian Airlines een bijzonder besluit. Dagelijkse reizen tussen 

hoofdstad Wenen en Salzburg voert de maatschappij vanaf nu niet meer uit met vliegtuigen, maar met treinen. 

Zo voldoet het aan een van de voorwaarden voor staatssteun. (RTL Nieuws)

– Reisorganisatie Corendon gaat toch niet vanaf 10 juli naar Turkse badplaatsen vliegen. Het bedrijf zegt nu in 

ieder geval tot 22 juli geen vakantievluchten naar Turkije aan te bieden, en daarna alleen indien als het 

reisadvies versoepeld is. Turkije heeft nog altijd een oranje en dus negatief reisadvies. (NOS)

– Wat het kabinet tot nu toe deed, is crisisbeleid: bescherming bieden aan mensen en bedrijven. Nu volgt 

herstelbeleid: helpen bij de aanpassing aan een nieuwe werkelijkheid. Hoe doe je dat? (NRC)

– Er was een coronacrisis voor nodig om ons werkende leven drastisch te doen veranderen. Heb je voor je werk 

enkel een computer nodig, dan blijkt dat werken net zo goed vanuit huis te kunnen. Maar, zeggen experts, de 

werkplek heeft nog wel een functie, namelijk die van ontmoetingsplaats. (ED)

https://www.rtlnieuws.nl/economie/opinie/artikel/5168754/thuiswerken-wonen-stad-platteland-dorp-verhuizen-woningmarkt
https://nos.nl/artikel/2339813-woninghuren-in-grote-steden-dalen-door-expat-die-wegblijft.html
https://nos.nl/artikel/2339413-wie-betaalt-de-coronarekening-van-ziekenhuizen-het-wordt-erg-spannend.html
https://nos.nl/artikel/2339267-hema-verkoopt-kwart-minder-in-coronatijd.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5169814/austrian-airlines-vliegtuigen-treinen-reis-binnenlands-corona
https://nos.nl/artikel/2339447-corendon-gaat-toch-nog-niet-naar-turkije-vliegen-na-kritiek.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/04/van-crisis-naar-herstelbeleid-a4004969
https://www.ed.nl/dossier-coronavirus/einde-aan-kantoorenshy-tuin-door-corona-werken-doen-we-thuis-kantoor-wordt-clubhuis~a429d154/
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– Contactloos bestellen, betalen of zelfs online een gezondheidscheck doen. Het zijn allemaal zaken waarin het 

Bredase bedrijf CM.com is gespecialiseerd. En juist deze technieken kunnen de veiligheid bij evenementen, 

in de horeca en musea een stuk verhogen. (Omroep Brabant)

– Ondernemers stoeien met de vraag of ze hun klanten een coronatoeslag moeten berekenen. Kappers en 

nagelstylisten vragen nu vaak hogere prijzen, terwijl horecazaken soms juist tegen het doorberekenen van 

extra kosten zijn. (ED)

– Bij notenverwerkingsbedrij f Snack Connection in Giessen zijn vijftien coronabesmettingen vastgesteld. Dat 

bevestigen de directeur van het bedrijf en de GGD. De besmettingen zijn waarschijnlijk buiten het bedrijf 

ontstaan en verspreid tussen collega’s die privé met elkaar omgingen. (Omroep Brabant)

– Opnieuw is bij een nertsenhouderij in Gemert besmetting met het coronavirus vastgesteld. Van een bedrijf in 

de buurt was al vastgesteld dat er corona aanwezig was. De nertsen op beide bedrijven werden maandag 

geruimd. (Omroep Brabant)

– Gedwongen door de sluiting van hun zaak, gingen restauranteigenaars in maart massaal aan de slag met het 

bezorgen en afhalen van maaltijden. Nu de restaurants weer open zijn, is catering niet voor iedereen nog 

interessant. (ED)

– Na het uitbarsten van de coronacrisis heeft de gemeente Breda aan zo’n 3500 kleine zelfstandigen financiële 

steun verleend. Van deze acuut ingevoerde regeling is bijzonder weinig misbruik gemaakt. (BN/De Stem)

– De Tilburgse kermis van dit jaar is klein voor Tilburgse begrippen, maar groot vergeleken met andere steden. 

Er komen van 17 tot en met 26 juli op drie pleinen zeker vijftig attracties. (Omroep Brabant)

– Op de Pettelaarse Schans in Den Bosch kun je de hele zomer op grote hoogte eten. Een enorm reuzenrad

dat is ingericht als restaurant is op het veld geplaatst. De bijzondere horecagelegenheid werd woensdag 

feestelijk geopend. (Omroep Brabant)
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https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3229206/festivals-worden-coronaproof-dankzij-digitale-techniek-van-cmcom
https://www.ed.nl/dossier-coronavirus/coronatoeenshy-slag-bij-veel-kappers-en-nagelstyenshy-lisenshy-ten-horeca-twijfelt-anders-ga-je-failliet~a6ddeb7b/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3229809/15-coronabesmettingen-bij-snack-connection-in-giessen-nadat-eerder-oprichter-overleed-aan-corona
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3228920/weer-twee-nertsenhouderijen-besmet-bedrijven-maandag-geruimd
https://www.ed.nl/dossier-coronavirus/restauenshy-rants-open-bezorgen-en-afhalen-kakt-in-van-700-naar-30-maaltijden-per-week~a59b5a62/
https://www.bndestem.nl/dossier-coronavirus/coronasenshy-teun-aan-bredase-onderneenshy-mers-leidt-amper-tot-fraude~a76bfb60/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3227447/tilburgse-kermis-gaat-dit-jaar-door-met-50-attracties-in-plaats-van-200
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3227060/enorm-reuzenrad-met-restaurant-geopend-in-den-bosch-laat-de-zomer-maar-beginnen
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De dalende trend van de online berichtgeving over de economische impact van corona zet door: 

sinds begin juni neemt het aantal berichten af.
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Sociale media
De zomer staat voor de deur en de Brabantse Impact Monitor verschijnt een paar weken niet. Tijd voor een korte 

terugblik. Wat waren de afgelopen maanden de economische coronaberichten op Twitter die de meeste reacties 

opriepen? Een overzicht per maand.

maart april mei
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Sociale media
De zomer staat voor de deur en de Brabantse Impact Monitor verschijnt een paar weken niet. Tijd voor een 

korte terugblik. Wat waren de afgelopen maanden de economische coronaberichten op Twitter die de meeste 

reacties opriepen? Een overzicht per maand (en de twee meest bedicussieerde tweets over Brabant).

juni juli Brabant
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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


Maatschappelijke impact
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– De coronacrisis raakt veel jongeren. Het beïnvloedt de ontwikkeling naar zelfredzaamheid, vergroot klachten 

zoals eenzaamheid en vergroot met name stress bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Tot slot 

hebben niet alle jongeren de middelen voor onderwijs op afstand. Dit blijkt uit een verkenning van Stérk.Brabant.

– Naast de verkenning naar jongeren, heeft er een verkenning naar mensen met een psychische kwetsbaarheid in 

coronatijd plaatsgevonden. De hulp voor kwetsbare mensen heeft op een laag pitje gestaan. De benodigde 

verandering in de werkzaamheden vraagt veel van zowel cliënten als hulpverleners. De verkenningen kun je 

downloaden op deze pagina.

– De gevolgen van de pandemie op de psychische gezondheid kunnen groot zijn. Factoren als eenzaamheid, 

werkverlies / baanonzekerheid en leefstijl hebben grote invloed op de psychische gezondheid. Om de gevolgen 

hiervan te beperken, adviseert het SCP risicogroepen te monitoren en te zorgen voor voldoende capaciteit en 

passende laagdrempelige hulp in de geestelijke gezondheidszorg.

– ‘Kijk breder naar kwaliteit van leven en kwetsbaarheid. Leg niet top-down maatregelen op, maar neem de inzichten 

van burgers en medewerkers mee, maak maatwerk mogelijk’, Aldus Jet Bussemaker tijdens een webinar over 

het aanpakken van verscherpte ongelijkheid door de coronacrisis. Al eerder had Bussemaker met het RVS een 

rapport opgesteld om sociale problematieken en gezondheidsfactoren aan te kaarten tijdens de crisis.

– Een verpleegkundige die zichzelf als aanstichter ziet van de coronabrandhaard en een oude man die depressief is 

geworden door het verlies van sociaal contact. Dit zijn enkele voorbeelden van hoe de crisis impact heeft op de 

psychische gezondheid. Het aantal mensen dat acute psychische hulp nodig heeft, is fors gestegen in de regio 

Oss, Uden en Veghel.

– Door de coronacrisis stijgt het aantal mensen in de bijstand in Eindhoven snel. Daarnaast kijkt de gemeente 

met zorg naar de stijging van het aantal Eindhovenaren dat een WW-uitkering heeft aangevraagd bij het UWV. Als 

die WW afloopt en nieuw werk uitblijft, zal zo iemand bij de gemeente een uitkering aanvragen.

https://sterkbrabant.nl/nieuws/1702995.aspx
https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/07/07/scp-corona-zet-psychische-gezondheid-onder-druk
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/politiek-lobby/nieuws/8489-jet-bussemaker-over-het-sociaal-werk-durf-het-verschil-te-maken
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/05/03/goed-samen-leven-in-tijden-van-corona
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3221563/veel-meer-psychische-problemen-in-coronabrandhaard-crisisteam-van-de-ggz-had-het-nog-nooit-zo-druk
https://www.ed.nl/eindhoven/aantal-eindhovenaren-in-bijstand-stijgt-snel-we-zijn-door-coronacrisis-terug-bij-af~a94c5c48/
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– Als het financieel tegenzit, stoppen veel bedrijven met investeringen in diversiteit en inclusiviteit op de 

werkvloer. Volgens Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit, 'zagen we dit al 

gebeuren tijdens de economische crisis in 2008 en lijkt dit zich tijdens de coronacrisis te herhalen. (Trouw)

– Mensen met de grootste kans om hun werk te verliezen door de coronacrisis, hebben vaak weinig ander inkomen 

of spaargeld om op terug te vallen. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een onderzoek naar de 

meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt tijdens de crisis. Mensen zonder vast contract en werkzaam in 

sectoren waar het aantal vacatures sterk is gedaald, zoals de horeca of detailhandel, lopen meer risico om hun 

baan te verliezen.

– Voor mantelzorgers heeft de crisis impact gehad op hun mantelzorgtaken vaak in combinatie met werk. De 

emotionele belasting (angst voor besmetting) is groot, maar een groot pluspunt is het kunnen thuiswerken. Aldus 

de uitkomsten van het onderzoek van Werk & Mantelzorg.

– Maar liefst 87% van de Nederlandse sportverenigingen zit financieel in zwaar weer door de coronacrisis, zo blijkt 

uit onderzoek. Ook veel Brabantse amateurclubs liepen de afgelopen maanden veel inkomsten mis. Op veel 

plekken ontstond daardoor een begrotingstekort. "We weten nog niet of we straks nog wel nieuwe ballen kunnen 

kopen", zegt voorzitter Breedijk van de Bredase voetbalclub Boeimeer.

– De versoepeling van de maatregelen wekt onduidelijkheid op, gevoelens van eenzaamheid lijken te verminderen 

en hoewel de meeste mensen de 1,5 meter maatregel ondersteunen, is het wel lastig om de maatregel op te 

volgen. Dit zijn enkele bevindingen uit de 4e meting naar gedrag en welbevinden door het RIVM en de GGD. Dit 

is een onderzoek op nationaal niveau.

https://www.trouw.nl/economie/in-crisistijd-heeft-diversiteit-even-geen-prioriteit-bij-bedrijven~bcfe90ea/
https://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis
https://www.werkenmantelzorg.nl/wp-content/uploads/2020/06/WM-Factsheet-juni-2020.pdf?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Werk%26Mantelzorg%26Corona+-+juni+2020
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3225830/water-staat-de-brabantse-sportclubs-aan-de-lippen-dit-is-met-tienduizend-euro-niet-goed-te-maken
https://www.rivm.nl/nieuws/resultaten-4e-meting-onderzoek-gedrag-en-welbevinden
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– Praktisch opgeleide jongeren willen dat ze meer worden betrokken bij politieke beslissingen over de 

coronacrisis. Mbo-jongeren voelden zich sinds het begin van de crisis minder gehoord en achtergesteld dan 

jongeren uit het hoger onderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van Save the Children, dat hierover in het rapport En wij 

dan...de mening van 1500 mbo jongeren in coronatijd publiceert.

– De coronacrisis leidt tot een recordaantal conflicten tussen gescheiden ouders over de omgang met hun 

kinderen. Ook het betalen van alimentatie voor kinderen staat onder druk. Dat constateren het Kenniscentrum 

Kind en Scheiding en de Nederlandse Vereniging van Familierechtadvocaten (vFAS).

– Nederlanders steunen de aanpak van het coronavirus door het kabinet steeds minder. Aan het begin van de 

coronacrisis stond 65 procent achter het overheidsbeleid, een week geleden was dat 53 procent en nu is het 

gezakt naar 44 procent. Ook de steun voor het gebruik van corona-apps daalt: een kwart van de ondervraagden is 

voor (NamensNederland).

https://www.savethechildren.nl/sci-nl/files/d8/d8e34ef9-e60c-4f28-bd89-5d120499f9be.pdf
https://www.ad.nl/binnenland/recordaantal-conflicten-gescheiden-ouders-je-kunt-van-corona-ook-misbruik-maken~af9baa03/
https://www.nl2025.nl/news/133


Meer weten over andere provincies?

Ook andere provincies in Nederland publiceren regelmatig een monitor over de impact van 

het coronavirus in hun regio.

• Friesland

• Drenthe

• Overijssel

• Flevoland

• Noord-Holland

• Zuid-Holland

• Utrecht

• Gelderland

• Zeeland

• Limburg

mailto:corona@brabant.nl
mailto:corona@brabant.nl
https://www.fryslan.frl/home/coronavirus-covid-19_44322/item/friese-coronamonitor_21910.html
https://www.onderzoek.in/corona/drenthe/
https://portoflogisticsoverijssel.nl/actueel/monitor-economische-impact-coronavirus-in-overijssel/
https://www.flevoland.nl/dossiers/coronacrisis
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Coronavirus/Coronamonitor
https://mrdh.nl/nieuws/coronamonitor-zuid-holland
https://www.provincie-utrecht.nl/corona
https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/COVID-19
https://corona.zeeland.nl/
https://www.limburg.nl/thema/corona-limburg-0/impactmonitor/
mailto:corona@brabant.nl
mailto:corona@brabant.nl


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
De komende weken verschijnt de Brabantse Impact Monitor niet. De zomerperiode gaan 

we gebruiken om de monitor door te ontwikkelen, zowel inhoudelijk als qua vorm. Vanaf 
september ontvangt u dan maandelijks een vernieuwde Brabantse Impact Monitor.

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

