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

Vrijdag 24 april 2020 - Provincie Noord-Brabant

Openbare orde & veiligheid

Gebiedsbeeld
•

In Nederland zijn 36.535 mensen positief getest
(toename van 806 in 24 uur tijd).

•

10.281 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in
een ziekenhuis (123 meer dan gisteren).

•

Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 963 Dat
zijn 45 bezette bedden minder dan de dag ervoor.

•

4.289 mensen zijn aan het virus overleden (112 in afgelopen
24u).

•

Brabant telt officieel 7.405 coronapatiënten. Het aantal patiënten
op Brabantse IC’s ligt voor het eerst sinds een maand onder de
honderd (98). Begin april waren dat er nog 180.
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Recente ontwikkelingen
•

De meeste beperkingen die het kabinet eerder had afgekondigd blijven tot in ieder geval 20 mei van kracht.
Wel gaan het (speciaal) basisonderwijs, de kinder- en buitenschoolse opvang vanaf 11 mei weer open.
Basisschoolleerlingen mogen ook weer in groepsverband sporten. Evenementen gaan niet door tot 1
september.

•

Uit de Voorjaarsnota blijkt dat het kabinet dit jaar rekening houdt met een historisch hoog begrotingstekort van
92 miljard euro. Dat is 11,8% van het bruto binnenlands product. Afgelopen jaar hield het kabinet juist nog 14
miljard euro over. Volgens de Europese begrotingsregels mag het tekort normaal niet oplopen boven de 3%,
maar binnen de EU is afgesproken dat vanwege de coronacrisis die grens nu mag worden overschreden.
(NIEUW)

•

Het kabinet komt met zes nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers, onder wie ZZP’ers. Het gaat om
tijdelijke belastingverlichtingen ter waarde van 4 miljard euro. Een van de maatregelen is een verlaging van het
gebruikelijk loon bij omzetdaling. Dat houdt in dat ondernemers tijdelijke van een lager salaris voor zichzelf
mogen uitgaan, wat resulteert in lagere loonheffing. Er wordt ook gesleuteld aan de zelfstandigenaftrek en een
vrijstelling van inkomsten. (NIEUW)

•

De regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten hebben ingestemd met een noodmaatregelenpakket van maar liefst
540 miljard euro. De noodsteun zal vanaf 1 juni beschikbaar zijn, aldus EU-president Michel. (NIEUW)

•

Ruim 109.000 bedrijven die kampen met omzetverlies hebben inmiddels aangeklopt bij het UWV voor een
tegemoetkoming in de loonkosten. Naar schatting is inmiddels zo’n 1,7 miljard euro uitgekeerd aan 94.500
werkgevers met 1,5 miljoen werknemers. Het loket ging 6 april open en bedrijven hebben nog tot 31 mei om de
tegemoetkoming aan te vragen. (NIEUW)

•

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, is de plek in Tilburg waar ondernemers uit de regio
Midden-Brabant terecht kunnen voor informatie en ondersteuning in deze coronatijd. Zo is er de mogelijkheid
om afspraken in te plannen voor Eerste Hulp Bij Ondernemen. (NIEUW)
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Impact economie
•

Consumenten rekenen inmiddels een kwart minder met hun
pinpas af sinds de eerste coronamaatregelen zijn
afgekondigd. Het aantal pintransacties laat een duidelijke
dalende trend zien. Consumenten winkelen wel veel vaker
online (zie afbeelding). De grootste daling van het aantal
pinbetalingen was in de categorie vrijetijdsbesteding
buitenshuis (-72%) en uiterlijke verzorging (-71%).
De totale waarde van de pinbetalingen lag in diezelfde
periode 21% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Alleen
de doe-het-zelfzaken (+39%), supermarkten (+16%),
speelgoedwinkels (+16%) en food retail (+15%) draaiden
meer pinomzet. (NIEUW)
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In week 16 (13-17 april) zijn 65 bedrijven, eenmanszaken
en instellingen failliet verklaard, aldus het CBS. Dat zijn er
32 minder dan in week 15. De meeste faillissementen
werden uitgesproken in de specialistische zakelijke
dienstverlening (10), gevolgd door groothandels (9). Tot
nog toe is er in 2020 slechts 1 bedrijf meer failliet verklaard
ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (NIEUW)

Economische impact
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Impact economie
•

Volgens de Rabobank houden veel sectorprognoses
rekening met directe effecten van de
coronamaatregelen (zoals verstoorde
toeleveringsketens die weer leiden tot productie-uitval)
en indirecte effecten (zoals vraaguitval), maar echter
niet met de effecten van netwerk centraliteit. Vanuit die
centraliteit wordt de economie gezien als een
ecosysteem waarin een sectorale schok doorwerkt
naar andere sectoren, waarbij het belang van
onderlinge verbindingen wordt meegenomen. Hoe
centraler een sector, hoe meer de schok doorwerkt.
Uit de analyse van de Rabobank blijkt dat de schokken
in de landbouw en bouw, anders dan hun aandeel in
het bbp zouden doen verwachten, een groot effect
hebben op de doorwerking binnen de Nederlandse
economie. Het is dus belangrijk dat vooral de
economische schokken in de bouw en landbouw
worden afgeremd. (NIEUW)

Economische impact

Gebiedsbeeld

Impact economie
•

In april is het consumentenvertrouwen ingestort. Het CBS
meldt dat het vertrouwen in de economie en de eigen
portemonnee gedaald is van min 2 naar min 22. Dat is de
grootste daling in ooit in een maand. Dat consumentenvertrouwen is een belangrijke indicatie voor toekomstige
bestedingen. De consumptie van huishoudens is goed voor
ongeveer een derde van de Nederlandse economie.

•

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn het
grootste voor lager opgeleiden. Dat blijkt uit een studie
onder ruim 5500 mensen, uitgevoerd door Tilburg
University samen met de universiteit van Bonn. Hoog- en
middelopgeleide werknemers hebben meer de mogelijkheid
om thuis te werken, waar het risico voor laagopgeleide
werknemers groter is op minder uren of zelfs baanverlies.

•

ABN Amro stelt in een analyse dat veel sectoren waar
Oost-Europeanen in werkzaam zijn, nu een tekort hebben
aan werknemers, aangezien zij vanwege de crisis massaal
verstek laten gaan. Zo is er een groot tekort in de land- en
tuinbouw. In de glastuinbouw bijvoorbeeld maakt 31% van
de bedrijven gebruik van buitenlandse arbeidskrachten. In
de open teelttuinbouw, zoals asperges, is dat 8%.
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Positieve maatschappelijke ontwikkelingen
•

Het bedrijf Piant uit Waalwijk gaat 100.000 gezichtsschilden per week produceren voor zorginstellingen. Het schild,
ontwikkeld in het Radboud UMC, bedekt het gehele gezicht en biedt extra bescherming tegen spatten bij hoesten,
niezen en medische handelingen met een hoog risico, zoals intubatie of uitzuigen. (NIEUW)

•

Er komt een cadeaubon van vijftig euro voor Oosterhoutse mantelzorgers die intensieve zorg verlenen om hen in
deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken. De gemeenteraad heeft dat woensdagavond unaniem
besloten. De cadeaubon kan alleen bij lokale ondernemers worden besteed. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
(NIEUW)

•

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) lanceert het ‘Actieplan Stages en Leerbanen’
met als doel te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 MBO-studenten, aankomende
BBL-studenten en zij- en herintreders op de arbeidsmarkt via het MBO. Naast de directe werking van het actieplan
blijven bedrijven voorzien in de vakmensen die nodig zijn (www.s-bb.nl/helpt). (NIEUW)

•

Ook het Bredase bedrijf E-sites heeft een app ontwikkeld voor de anderehalvemetersamenleving op kantoor. De
app, BeeSafe geheten, geeft aan hoeveel mensen er op kantoor aanwezig zijn en zodoende inzicht in de
werkplekken die nog beschikbaar zijn op verschillende afdelingen. (NIEUW)

•

Nu toeleveringsketens zijn verstoord en niet elke gezondheidsorganisatie of bedrijf specifieke onderdelen of
componenten kan verkrijgen om de werkzaamheden en 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. Je vindt er vanaf nu ook bestaande goede voorbeelden (www.3dppan.eu).

•

De gemeente 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant hebben brabantvoormekaar.nl gelanceerd, een
platform voor websites die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengen en websites die coronagerelateerde informatie aanbieden voor werkgevers en werknemers.
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(Maak)industrie
•

Sinds de Mars-fabriek in Veghel weer is geopend heeft het chocoladebedrijf een hoop maatregelen genomen. Zo
zijn er 80 looproutes aangepast, 50 schermen geplaatst, stippen geplakt op de vloer die een afstand van 2 meter
aangeven en heeft in de kantine iedereen een eigen tafeltje. Bovendien worden de werknemers bij binnenkomst
gescand op mogelijke koorts. (NIEUW)

•

Voor SABIC Innovative Plastics is het alle hens aan dek. Nooit eerdere maakte het bedrijf in Bergen op Zoom zoveel
kunstglasplaten. De lijnen voor de productie draaien nu volcontinu. Van de doorzichtige polycarbonaatplaten worden
onder meer gezichtsmaskers en beschermingsbrillen geproduceerd voor medisch personeel. Maar bijvoorbeeld ook
scheidingswanden in het openbaar vervoer, bij recepties en kassa’s. (NIEUW)

•

Drie bedrijven van de VDL groep werken als toeleverancier mee aan de totstandkoming van honderden
beademingssystemen van Demcon. Binnen drie weken is Demcon er in geslaagd in Nederland een compleet
beademingssysteem te ontwikkelen, te produceren en te testen dat geschikt is voor de beademing van
coronapatiënten op de IC. (NIEUW)

•

Het Eindhovense bedrijf Signify zag de winst in het afgelopen kwartaal met bijna 40% dalen naar 27 miljoen euro ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de verkopen liepen terug. Als een van de maatregelen om de crisis het
hoofd te bieden vroeg Signify eind vorige maand alle werknemers wereldwijd om een loonoffer. Daaraan werd
gehoor gegeven, 85% van het personeel heeft ingestemd. Het lichtbedrijf telt momenteel bijna 38.500 werknemers.
(NIEUW)

•

DAF heeft voorzichtig weer de productie van trucks opgestart in Eindhoven. Voorlopig zullen volgens DAF dagelijks
enkele tientallen vrachtwagens van de band rollen. Dat zullen er minder zijn dan de 178 die in Eindhoven dagelijks
werden geproduceerd voor het uitbreken van de coronacrisis. Momenteel wordt met één in plaats van twee ploegen
in de truckassemblage gewerkt. In de eerste weken wil DAF een voorzichtige aanpak handhaven.
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Horeca, recreatie & toerisme
•

KHN heeft teleurgesteld reageert op het besluit van het kabinet om horecagelegenheden tot ten minste 20
mei gesloten te houden. KHN heeft eerder een protocol voor de anderhalvemeter-economie gepresenteerd
aan het ministerie van EZK en hoopt dit voor 20 mei uit te kunnen rollen.

•

De dierenparken in onze provincie worden hard geraakt door de coronacrisis. Een aantal heeft de noodklok
geluid, want er dreigt sluiting wanneer er niet snel een financiële injectie komt. Zo maken onder andere
dierenpark De Oliemeulen in Tilburg, Reptielenhuis De Aarde in Breda, Roofvogelpark Falconrest in
Eindhoven en Zoo Veldhoven zich grote zorgen.

•

Er zou nu al 1,5 miljard euro aan ‘coronavouchers’ uitgegeven zijn door reisorganisaties en
vliegtuigmaatschappijen, wanneer zij gedwongen zijn reizen te annuleren. Er is simpelweg geen geld om
alle reizigers in een keer terug te betalen.

•

KHN heeft gewerkt aan een protocol om met gepaste maatregelen open te kunnen in de nieuwe
anderhalve-metersamenleving. Te denken valt dan aan looproutes in restaurants, tafels die ver uit elkaar
staan, personeel met mondkapjes en klanten die zelf hun drankjes moeten halen. Eerder noemde KHN de
situatie nog onwerkbaar, maar doet derhalve toch een poging. Wel is de verwachting dat 70% van de zaken
verlies zal lijden na heropening.

Gebiedsbeeld
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Retail
•

Supermarkten hebben de afgelopen weken honderden extra werknemers aangenomen om hun bezorgdiensten uit
te breiden. Supermarktketens hebben hun omzet uit online activiteiten immers zien verveelvoudigen. Coop en
Albert Heijn bijvoorbeeld hebben de vraag naar online diensten zien vervijfvoudigen. Bij Picnic was de vraag drie
keer zo groot. Klanten bestellen niet alleen vaker online om een bezoek aan de supermarkt te vermijden, maar
laten ook grotere hoeveelheden komen omdat ze weinig buitenshuis eten. (NIEUW)

•

Volgens betaaldienstverlener Adyen zijn de winkelverkopen afgelopen weken met 80% gekelderd. Tegenover die
daling staat een stijging van de onlineverkopen. Na een scherpe dip in week 12 ongeveer 10% minder dan voor de
crisis. Adyen werkt met name voor grote ketens, die veelal zowel online als fysiek winkels in een sterke positie
hebben.

•

De coronacrisis is niet voor alle merkproducenten een streep door de rekening. Volgens marktonderzoeker Nielsen
zijn er ook merken die de corona juist geen windeieren heeft gelegd. Zo verkocht Dettol driemaal zoveel producten
en zag Kleenex een omzetstijging van 160%.

•

Meer dan één op de vijf klanten is vanwege de coronamaatregelen gewisseld van supermarkt. Dat blijkt uit cijfers
van bureau Vostradamus, dat iedere twee weken de stemming peilt over verandering in oriëntatie- en
aankoopgedrag. Van de klanten die van supermarkt zijn gewisseld doet nu klaarblijkelijk 25% de meeste
boodschappen bij Albert Heijn, 22% bij Jumbo en 8% bij Lidl.

Gebiedsbeeld
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Vervoer, logistiek & transport
•

Mogelijk komt er een reserveringsapp voor het openbaar vervoer, aldus de brancheorganisatie OV-NL. Als het
openbare leven geleidelijk weer wordt hervat zal er minder ruimte zijn in bussen en treinen. De overheid, ovbedrijven en reizigersorganisaties denken in een werkgroep na over hoe zo’n reserveringsapp zou moeten werken
en handhaving. (NIEUW)

•

De NS gaat samen met de TU Delft onderzoek doen naar het reisgedrag van mensen in de toekomst. Onderzocht
wordt bijvoorbeeld of reizigers door de coronacrisis anders zijn gaan aankijken tegen thuiswerken en de keuze
tussen auto en openbaar vervoer. De NS treft ook voorbereidingen voor de toename van het aantal treinreizigers.
De afgelopen tijd is het aantal reizigers gedaald tot zo’n 7% van het normale aantal. Er is wel ruimte om een
toename op te vangen, maar door de anderhalvemetermaatregel kunnen treinen slechts een capaciteit van
maximaal 25% van het normale aantal aan. (NIEUW)

•

In het eerste kwartaal van 2020 is de toename van het aantal failliete wegvervoerders doorgezet. Uit cijfers van het
CBS blijkt dat er al 26 transporteurs failliet gingen. Het is voor het vierde kwartaal op rij dat het aantal
bankroetgevallen is toegenomen. (NIEUW)

•

Door de wereldwijde coronacrisis zal het internationale luchtvaartverkeer tot september met 1,2 miljard passagiers
dalen. Dat meldt de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), onderdeel van de VN. Vanwege het virus
zijn de meeste vluchten geannuleerd en staan veel machines aan de grond. Vanaf begin deze maand voert Air
France-KLM nog maar 10 procent van de vluchten uit ten opzichte van vorig jaar. Dochterbedrijf Transavia vliegt
helemaal niet meer. (NIEUW)

•

Brancheorganisaties, vakbonden en de Rijksoverheid hebben voorschriften gemaakt die duidelijkheid moeten geven
over veilig en gezond doorwerken in de sector transport&logistiek tijdens de coronacrisis. Het protocol is voor alle
werkgevers, opdrachtgevers, ZZP’ers en werknemers binnen de sector. Zo moet er bijvoorbeeld binnen elk bedrijf
een aanspreekpunt zijn en moet afstand worden gehouden. Ook worden de cabines van de voertuigen en de
toiletten vaker schoongemaakt.
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Cultuur, sport & evenementen
•

Niet alleen jonge kinderen, maar ook tieners mogen voorzichtig weer gaan sporten. Wel gelden er strengere
regels. Ook topsporters mogen weer in training op aangewezen locaties, wanneer 1,5 meter afstand mogelijk is.

•

Evenementen waren al verboden tot 1 juni. Dat verbod wordt nu verlengd tot ten minste 1 september. Veel
zomerfestivals zullen derhalve geen doorgang vinden. Bovendien is er tot die tijd geen betaald voetbal. Voor
Brabant betekent dat onder andere de Tilburgse kermis, Groots met een zacht G, Best Kept Secret en Decibel
geen doorgang zullen vinden.

•

De theaters in Brabant hebben een brandbrief gestuurd aan de Provincie met de oproep: steun ons financieel. Niet
alleen wordt er financieel verlies geleden – naar schatting zo’n 969 miljoen euro voor de culturele sector in
Nederland – maar snel herstel lijkt ook niet in de lijn der verwachtingen te liggen. Bovendien heeft een groot aantal
instellingen geen reserves meer. (NIEUW)

•

De verlenging van de coronamaatregelen is een regelrechte ramp voor de popsector. Concert- en
festivalorganisator MOJO stelt in een eerste voorzichtige schatting dat er binnen de branche een schadepost van
zeker 1,5 miljard euro zal ontstaan.

•

Musea in Brabant hebben het klaarblijkelijk steeds zwaarder. De eerste periode was nog redelijk door te komen,
maar nu is de nood hoog van de eerste musea, zoals Kasteel Heeswijk en Oertijdmuseum in Boxtel. Zo kreeg het
Oertijdmuseum 4000 euro van de staat en werd 85% van de loonkosten vergoed, maar daarmee is nog niet de
helft van de lasten gedekt. 1 juni is voor hen een vrij kritieke datum, zo geven de musea aan.

•

Gemeenten dreigen vanwege de coronacrisis flink te moeten bezuinigen op voorzieningen zoals buurtwerk,
culturele instellingen, bibliotheken en zwembaden. Daarvoor waarschuwt accountancy - en adviesbureau BDO op
basis van onderzoek naar de financiële gezondheid van lokale overheden.

Gebiedsbeeld
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Landbouw, tuinbouw & voeding
•

De Europese Commissie schiet alsnog een aantal landbouwsectoren te hulp die te lijden hebben onder de
coronacrisis. In totaal gaat het om een steunpakket van circa 80 miljoen euro dat vanaf eind april beschikbaar
komt. Hiermee kan onder meer de private opslag van partijen boter, kaas en vlees worden gefinancierd. Daarnaast
krijgen sectororganisaties toestemming om productiebeperkende afspraken te maken en komt er een
opkoopregeling voor aardappelen en bloemen.

•

De Europese Commissie heeft twee aanvullende maatregelen genomen voor de agrofoodsector. Enerzijds worden
de aan boeren betaalde voorschotten verhoogd. Anderzijds wordt het aantal fysieke controles die lidstaten dienen
uit te voeren voordat tot betaling kan worden overgegaan, verminderd, om zo fysiek contact tussen boeren en
controleurs te verminderen. Bovendien zal de Farm2Fork-strategie die binnenkort wordt gepubliceerd worden
versterkt met de lessen die opgedaan zijn tijdens de coronacrisis, zoals ten aanzien van voedselveiligheid.

•

Bij het nieuwe meldpunt van LTO zijn meerdere klachten binnengekomen over oneerlijke handelspraktijken in de
sierteeltsector, zoals het eenzijdig doorvoeren van prijsverlagingen en kwaliteitseisen, afbestellen of het
overschrijden van de betalingstermijn. Bloemenveiling FloraHolland signaleerde al eerder dat er een
loopgravenoorlog dreigt te ontstaan tussen kopers en verkopers in de sierteeltsector. Vooral kopers in het
buitenland annuleren massaal hun orders.

•

Het kabinet stelt 650 miljoen euro beschikbaar voor sierteelt, fritesaardappeltelers en een deel van de tuinbouwers
die aan de horeca leveren. 600 miljoen is bedoeld voor bedrijven die een forse omzetdaling hebben door de
coronauitbraak en 50 miljoen voor telers van aardappelen voor frites. Idee is dat 30% van de derving voor rekening
is van de ondernemers en 70% grotendeels zal worden gecompenseerd door de overheid. Het extra bedrag is
uitgetrokken omdat deze doelgroep niet kon worden geholpen met het eerder gepresenteerde noodpakket van het
kabinet.

•

Op initiatief van REWIN zijn verschillende partijen (zoals Samen tegen voedselverspilling, SVZ en Varta) verenigd
onder de noemer ‘Plant-based Partners: #verspillingsvrij’, om mee te denken over oplossingen om verspilling van
groente en fruit te voorkomen. REWIN doet dit vanuit het project Symbiosis4Growth.

Gebiedsbeeld
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Bouw
•

Het kabinet heeft samen met de bouwsector afspraken gemaakt over het doorbouwen aan woningen en
infrastructuur in coronatijd. Het gaat om praktische afspraken, zodat medewerkers veilig kunnen werken.
Tevens worden overheidsprojecten naar voren gehaald, zodat bouwers aan het werk kunnen blijven.
(NIEUW)

•

Uit de nieuwe BouwMonitor van USP en Vakmedianet blijkt dat er in de bouwsector tot en met maart weinig
zorgen waren. Bij 64% is de omzet gelijk gebleven dan wel gestegen ten opzichte van maart vorig jaar. 28%
zag de omzet dalen. Voor de komende maanden is het sentiment echter een stuk negatiever. 58% van de
ondervraagden verwacht dat de omzet lager ligt in april dan in dezelfde maand een jaar eerder.
Gesteld kan worden dat met name bedrijven aan het begin (vastgoed & ontwerp) en aan het einde van de
bouwketen (installatie & afbouw) de eerste klappen opvangen.

Economische impact

(Inter)nationaal mediabeeld
•

Het kabinet houdt dit jaar rekening met een historisch hoog begrotingstekort van 92 miljard euro. Dat is 11,8
procent van het bruto binnenlands product (bbp), staat in de Voorjaarsnota. "Dat is enorm, dit komt buiten
oorlogstijd eigenlijk niet voor. Dit is een crisis zonder precedent", zegt minister Hoekstra van Financiën. (NOS)

•

Burgers en bedrijven kunnen rekenen op financiële steun uit een nieuw omvangrijk Europees herstelfonds. Heikele
vragen over de precieze omvang (gedacht wordt aan 1.500 miljard euro), financiering en verdeling van de gelden,
beantwoorden regeringsleiders pas na uitgewerkte voorstellen van de Europese Commissie. (Volkskrant)

•

Het aantal faillissementen blijft binnen de perken, aldus het CBS. Vorige week zijn zestig bedrijven failliet verklaard.
Fors minder dan een week eerder en nauwelijks meer dan in de weken voor de corona-uitbraak. (NRC)

•

Een app die helpt te bepalen of je vandaag met de bus of trein mag, of niet. Over zo'n reserveringssysteem wordt
serieus nagedacht, omdat er vanwege het coronavirus straks veel minder ruimte is in het ov. (NRC).

•

Een flinke schok in de landbouw en in de bouw kan sterk doorwerken in Nederlandse economie. (ESB)

•

Nederlandse supermarkten hebben de afgelopen weken honderden extra werknemers aangenomen om hun
bezorgdiensten uit te breiden. Het aantal online bestellingen van boodschappen is enorm toegenomen. (NOS)

•

Wat doe je als een virus je personeel en de productie bedreigt? Mars legde al snel de fabriek in Veghel stil om
maatregelen te treffen, een kijkje in het proces (NRC).

•

De Nederlandse bouw werkt nog gewoon door. Bestaande opdrachten garanderen werk, maar wat als de
orderboeken leeg raken? Bouwbedrijven zijn bang dat de steunmaatregelen zijn uitgeput tegen de tijd dat zij hier
gebruik van moeten maken. (NRC)

•

Veel kappers knippen illegaal toch het haar van klanten. Ze bieden hun diensten aan op Facebook of Marktplaats,
maar worden vaak ook gewoon zelf gebeld door klanten (RTL).

•

De NOW-regeling gaat alweer op de schop. De regeling wordt aangepast voor concerns
met meerdere dochterbedrijven, na klachten van werkgevers- en werknemersorganisaties. (RTLZ)
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Regionaal mediabeeld
•

Maatregelen die door landelijke en regionale overheden worden genomen om bedrijven door de coronacrisis
heen te helpen beperken de schade, maar zijn op termijn onvoldoende. Dat zegt werkgeversorganisatie VNONCW Brabant Zeeland (OB) (BD).

•

Naar het theater of een museum, het is er niet meer bij. De financiële gevolgen voor culturele instellingen zijn
groot. Daarom doen de theaters in Brabant een oproep aan de provincie: Steun ons financieel. (BD).

•

De gemeente Breda betrekt accountantskantoren bij een financieel reddingsplan voor ondernemers. Bedrijven
met liquiditeitstekort kunnen tegoedbonnen aanvragen voor een financiële analyse door een
accountantskantoor. Daarmee kunnen ze krediet aanvragen bij een bank. (Accountant.nl)

•

Hoe draconisch de maatregelen van de regering ook zijn, uiteindelijk zal deze crisis leiden tot vernieuwing is
de overtuiging van hoogleraar Sylvester Eijffinger van de Tilburg University (AD).

•

Signify heeft flink last van de coronacrisis. Het Eindhovense lichtbedrijf zag de winst onderaan de streep
het afgelopen kwartaal met bijna veertig procent dalen. (AD)

•

Het is alle hens aan dek voor SABIC Innovative Plastics in Bergen op Zoom. Bij het bedrijf draaien de lijnen
voor de productie van kunstglasplaten volcontinu. Door de coronacrisis is de wereldwijde vraag naar dit
materiaal enorm.(Omroep Brabant)

•

Er komt een cadeaubon van vijftig euro voor Oosterhoutse mantelzorgers om hen in deze moeilijke
tijd een hart onder de riem te steken. De cadeaubon kan alleen bij lokale ondernemers besteed worden (AD).

•

Een foodtruckfestival organiseren in de anderhalvemetereconomie? Het lijkt onmogelijk, maar deze Bredase
ondernemers deden het toch. (RTLZ)

•

Het Bredase bedrijf E-sites heeft een app ontwikkeld die organisaties en medewerkers actueel inzicht geeft in
het aantal medewerkers dat op kantoor aanwezig is. (Breda Vandaag)
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Sociale media
–

Het aantal online berichten laat de afgelopen vier weken een stabiele trend zien. Ook afgelopen
dagen week het aantal berichten niet af van die trend.

Economische impact

Sociale media
•

Veel aandacht voor de Europese plannen voor de aanpak van de
sociaal-economische gevolgen van de coronacrisis. Naast lof ook
veel kritiek van eurosceptici en -critici.

•

Het online debat over manieren en momenten om de economie waar
langzaam op gang te krijgen, blijft doorlopen. Suggesties om
maatregelen voor bepaalde sectoren en/of delen van Nederland
eerder te versoepelen blijven gedeeld en bediscussieerd worden.

•

Ook discussie naar aanleiding van een interview met hoogleraar
economie Sylvester Eijffinger, die voorspelt dat deze crisis zal leiden
tot meer welvaart en verniewing. O.a. econoom Lex Hoogduin is
minder positief.

•

Na de ophef over de bonus van topman Pieter Elbers van KLM was
het nu de beurt aan zijn directe collega Ben Smith. De topman van
Air France-KLM zag uiteindelijk af van de bonus die uitgekeerd zou
worden als de topman erin zou slagen staatssteun binnen te halen.
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Noodmaatregelen
•

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
kort is een platform in de lucht met
gratis online opleidingsaanbod:
www.brabantleert.nl.
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Noodmaatregelen
•

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.

Branche-ontwikkelingen

•

De lidstaten hebben afgesproken dat extra steunmaatregelen buiten de regels van het begrotingspact vallen.
Lidstaten kunnen dus overheidstekorten laten oplopen als dat nodig is.

Mediabeeld

•

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 20212027 (MFK) verhogen en het aandeel voor regionaal beleid hierin vergroten.
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Maatschappelijke impact

Burgerinitiatieven, sociaal ondernemers, dorps- en
buurthuizen
•

In de nieuwsbrief van Stérk.Brabant wordt van burgerinitiatieven gevraagd of zij willen delen hoe zij er voor staan
in deze tijd en laat Stérk.Brabant haar online programma zien.

•

Vragen rondom financiering blijven zich nadrukkelijk manifesteren van initiatieven bij Stérk.brabant. Zeker nu de
maatregelen langere tijd aanhouden wordt de financiële situatie nijpender en dreigen financiers voor initiatieven af
te haken. Ondersteuning bij het vinden van fondsen is iets waar men naar vraagt. Dit betreft ook noodfondsen en
mogelijkheden tot tijdelijke financiering. In de kennisbank kunnen burgerinitiatieven veel informatie vinden zoals
alle relevante fondsen op een rij.

•

Jongerenwerk Compass in Uden heeft een discord-server opgezet voor Udense jongeren. De situatie is ernstig in
Uden. Zo vliegt de traumahelikopter nog iedere dag over. Udense jongeren kunnen op de server contact met
elkaar onderhouden en met de jongerenwerkers. Een virtueel jongerencentrum.

•

De gemeente ’s-Hertogenbosch opent een Green Art Challenge om zzp’ers in deze moeilijke tijd te ondersteunen.
De Challenge roept zzp’ers op met ideeën te komen op het gebied van duurzaamheid en cultuur. Je kunt tot
uiterlijk 28 april je idee insturen. De beste 20 inzendingen kunnen rekenen op een opdracht voor uitwerking van
het idee én de uitvoering tijdens het duurzame weekend festival in oktober.
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Sociale impact
•

Zorgbelang Brabant | Zeeland wil graag meer zicht krijgen op de impact die de verlengde en versoepelde
maatregelen hebben op de inwoners van Brabant. Tot 28 april kunnen Brabanders de vragenlijst die ongeveer
8 minuten duurt invullen.

•

Het Weekrapport van Zorgbelang belicht dit keer thema’s als kwetsbare burgers, thuiszorg, onderwijs en
ervaringen met eHealth in verband met de coronacrisis. Uit het panel en gesprekken met verpleegkundigen
komt naar voren dat Brabanders zich onrustig voelen en deels eenzaam. Er is een groeiende behoefte om
elkaar weer te zien. Zorgbelang constateert positieve effecten in het gebruik van eHealth. Bij de thuiszorg wordt
vooral eenzaamheid van de cliënten gesignaleerd en het probleem dat veel reguliere zorg momenteel niet
doorgaat.

•

Bij het rijk hebben D66 en CDA een motie ingediend voor het uitzoeken of er groepen studenten zijn die nog
geen baat hebben bij de al bestaande maatregelen.

•

Het aantal daklozen is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Door de coronacrisis staat de hulp en zorg voor
daklozen onder druk. Het kabinet trekt daar 200 miljoen euro extra voor uit.

•

Sociaal werker Jacqueline legt in deze blog uit hoe ze haar inloophuis nu digitaal voortzet.

Branche-ontwikkelingen

•

Be Creative Now, is een online platform voor jongeren, sociaal / jeugdwerkers en ouders vol met tips hoe de
dag door te komen.

Mediabeeld

•

De meeste inwoners van Den Bosch lijken zich te redden in deze tijden van het coronavirus. Veel inwoners
missen wel hun sociale contacten. Ruim een derde voelt zich eenzamer dan voor de eerste besmetting in
Nederland, op 27 februari. Dat concludeert de gemeente na een enquête onder 5.777 inwoners. (BD)
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Overige ontwikkelingen
SPORT
•

BrabantSport Zorgtour tourt langs zorginstellingen en ziekenhuizen. Tijdens deze tour brengen Brabantse
topsporters een bezoek aan een aantal Brabantse zorginstellingen en ziekenhuizen. Paralympisch
dressuurkampioen Sanne Voets, ambassadrice van Team BrabantSport, verzorgde de aftrap bij een aantal
aanleun- en seniorenwoningen en zorginstellingen in Oss, Heesch en Uden. Daar gaf ze samen met
beweegcoaches van Uniek Sporten Noordoost-Brabant beweeglessen.

•

Brabantse topsportleefstijlcoaches en sportpsychologen bieden het pakket ‘Presteren onder Druk’ aan
ziekenhuispersoneel om ze te helpen om te gaan met de grote fysieke en mentale belasting van deze tijd.

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen

ERFGOED
•

De erfgoedsector wordt gekenmerkt door een grote inzet van vrijwilligers. Musea, heemkundekringen,
monumentenorganisaties, archeologische en dialectwerkgroepen, jaarlijks terugkerende evenementen: het
aandeel vrijwilligers is vele malen groter dan het aandeel betaalde krachten. Onder de sector leeft nu de angst
of de vrijwilligers nog wel terugkomen, al dan niet vanwege gezondheidsrisico’s of omdat ze andere activiteiten
hebben gevonden. In Uden zijn bovendien 30 mensen uit het netwerk van de lokale heemkundekring
overleden.

•

Bij het Corona Impact Loket Erfgoed kunnen erfgoedorganisaties en betrokkenen hun actuele noden en
behoeften delen. De verzamelde informatie moet een beeld geven van de financieel-economische maar vooral
ook sociaal-maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse erfgoedsector. Deze informatie
zal ook met de provinciale beleidmakers worden gedeeld en zal de komende tijd ook haar weg vinden naar
deze periodieke Brabantse Impact Monitor.
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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 met
medewerking van maatschappelijke partners, PACT Brabant en de regionale
ontwikkelmaatschappijen in Brabant.

Frequentie
We streven ernaar de Brabantse Impact Monitor drie keer per week te versturen, op
maandag, woensdag en vrijdag.

