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•

In Nederland zijn 4.749 mensen positief
getest (toename van 545 in 24 uur tijd).

•

1.230 patiënten zijn in Nederland
opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.
405 liggen (op 22 mrt) op de IC.

•

213 mensen zijn aan het virus overleden.

•

Officieel 1.558 besmettingen in Brabant.
Tilburg (193) & Breda (161) kennen de
meeste officiële besmettingsgevallen,
gevolgd door Meierijstad (127) & Uden (84).
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• Er wordt lang niet altijd gehoor gegeven aan de oproepen tot sociale onthouding en om ten minste 1,5 meter
afstand te houden van elkaar. De Nederlandse stranden, markten, parken en bossen waren zaterdag overvol.
• België verbiedt sinds woensdag niet-essentiële reizen naar en vanuit het buitenland. Er is een speciaal vignet in
het leven geroepen om ervoor te zorgen dat grensarbeiders in vitale sectoren of met cruciale beroepen sneller
de grens kunnen passeren.

• Werktijdverkorting geldt ook voor kappers en schoonheidsspecialisten, aldus het Kabinet. Daar ontstond eerder
deze week onduidelijkheid over. Veel zaken sloten al de deuren aangezien de veiligheid van personeel niet
gegarandeerd kon worden. Vandaag zijn honderden kappers per direct dicht gegaan.
• Bewoners van verpleeghuizen mogen geen bezoek meer ontvangen om hen beter te beschermen. Voor bewoners
die stervende zijn wordt een uitzondering gemaakt.
• ING, ABN AMRO, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben samen besloten dat kleine ondernemingen met een
financiering tot 2,5 miljoen euro een half jaar uitstel krijgen op de aflossing van hun leningen. ABN AMRO geeft
alle zakelijke klanten met een soortgelijk krediet zes maanden uitstel.
• De ECB trekt 750 miljard euro extra uit, boven op de eerder aangekondigde 250 miljard, voor een programma om
staats- en bedrijfsobligaties op te kopen.
• Ruim 10.000 mensen met een achtergrond in de zorg hebben zich aangemeld via de beroepsorganisatie NU'91
om te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Een kwart daarvan staat nog officieel geregistreerd als
zorgverlener en kan vrijwel direct aan het werk.
• De provincie Noord-Brabant heeft versneld 5 miljoen euro vrij gemaakt om de impact van het coronavirus op de
Brabantse economie te verzachten. Daarnaast ligt er nog een voorstel om de komende vier jaar 16 miljoen euro te
investeren in de arbeidsmarkt. De provincie blijft met partners in overleg of er nog aanvullende maatregelen
nodig zijn.
• De KvK heeft samen met VNO-NCW en MKB-Nederland een speciaal coronaloket voor ondernemers
(https://www.kvk.nl/corona/ / 0800-2117), waar ondernemers terecht kunnen voor al hun vragen met betrekking
tot de gevolgen van de Corona-epidemie.
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• Rabobank: de Nederlandse
komt vanwege de coronacrisis
dit jaar in een recessie terecht.
Verwacht wordt dat de
economie met 0,2% zal
krimpen. Die effecten zijn
tijdelijk, wanneer de
virusuitbraak tenminste vanaf
de tweede helft van het jaar
wordt bezworen.

• Alle sectoren gaan de impact
voelen, maar de grootste
krimp zal zich volgens de
Rabobank in 2020 voordoen bij
de horeca, cultuursector,
bouw, sierteelt en
transportsector.
• Ook de zakelijke
dienstverlening, handel en
industrie voelen de gevolgen.
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• Uit een nieuwe rapport van TechLeap blijkt dat de helft van de startups in Nederland al significante
inkomsten is verloren door de coronacrisis. Een groot deel denkt binnen 1-3 maanden een tekort
aan cash te hebben.
• Hoewel de AEX vrijdag nog afsloot met weekwinst, opende de Amsterdamse beursindex 5 procent
lager. Andere Europese beurzen tekenden soortgelijke openingsverliezen op.

• Rabobank-economen: het coronavirus zal ook de huizenmarkt raken en zal leiden tot een minder
harde prijsstijging dan de voorspelde 5,5%. Tot een prijsdaling zal het niet komen, omdat de krapte
op de woningmarkt nog altijd groot is.
• Zzp'ers, tijdelijke werknemers en oproep- en uitzendkrachten dreigen als eerste hun baan te
verliezen als het werk stil valt. Roep vanuit uitzendbranche om extra bescherming voor flexwerkers.
• Ook zorgen vanuit de bouw en landbouw. ZLTO vraagt acute aandacht voor het feit dat veel
arbeidsmigranten zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Het is onduidelijk of de vele
seizoenswerkers straks weer terug (kunnen) keren. Zo zit aardbeienteler Van Asseldonk uit Gemert
ineens zonder seizoensarbeiders, terwijl die juist de komende drie maanden essentieel zijn.
• Ook Bouwend Nederland krijgt signalen van bouwbedrijven dat veel buitenlandse krachten
vertrokken zijn. Zij doen tevens de oproep aan de overheid om lopende bouwwerkzaamheden door
te laten gaan, zo veel mogelijk onderhoudswerkzaamheden naar voren te halen en aanbestedingen
doorgang te laten vinden, om een toekomstige dip in werkzaamheden te voorkomen.
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• Vos Kunststoffen uit Veen is de komende weken volgeboekt om kunststof platen te leveren aan
bijvoorbeeld supermarkten om kassa- en baliepersoneel te beschermen.
• Verschillende platforms, bijvoorbeeld uit Oss (Talenten Campus), Schijndel (NL Mobiliseert) en
Veghel (FlexExchange) helpen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in deze tijd te verbinden.
Bijvoorbeeld om obers, koks en ZZP'ers die thuiszitten een tijdelijke baan te laten vinden in onder
meer distributiecentra en logistiek, waar ze juist een tekort hebben aan personeel.
• Macawi Respiratory uit Best krijgen momenteel orders vanuit de hele wereld binnen, waardoor de
vraag tienmaal hoger ligt dan normaal gesproken. Het bedrijf ontwikkelt en produceert
beademingsmodules. Hun toeleveringsketen zet momenteel alles op alles om te kunnen uitleveren.
• Het bedrijf Montapacking, met vestigingen in Roosendaal, Waspik, Oosterhout en Breda, dat de
logistiek verzorgt voor ruim 600 webwinkels, noteert sinds afgelopen week twintig procent groei in
het aantal pakketten. De verwachting is dat het aandeel gaat groeien richting de vijftig procent groei
rondom de kerstpiek.
• Thuisbezorgd.nl krijgt honderden aanvragen meer van restaurants om zich aan te sluiten op het
bezorgplatform. Ook Uber Eats, Deliveroo en Domino's bezorgen vrolijk door. Online supermarkt
PicNic krijgt zoveel extra bestellingen binnen dat het op zoek is naar honderden nieuwe
medewerkers.
• De binnensteden zijn weliswaar bijna leeg, maar de wijkwinkelcentra profiteren van hamstergedrag.
Daar is een gemiddelde toename van 8% aan passanten. In Brabant zijn echter de
passantenaantallen gaan dalen na de specifieke eerste gezondheidsmaatregelen voor Brabant.
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• Supermarkten hebben in de 2e week van maart meer omzet gedraaid dan in de week die traditioneel het meeste
geld oplevert: de week voor Kerst. In de week van 9 t/m 15 maart hebben supermarkten 35% meer omzet
gedraaid dan in dezelfde week vorig jaar, zo meldt het CBS.
• De horeca wordt steeds creatiever nu niemand meer uit eten kan: horeca-ondernemers toveren hun bedrijf om
tot afhaalpunt of bezorgdienst. Zo brengt biercafé 't Locomotiefke uit Bergen op Zoom gekoeld bier aan huis, met
bijbehorend glas, zijn bij de Bourgondiër (eveneens BoZ) gerechten van de kaart af te halen en kun je van
Monarh, sterrenrestaurant te Tilburg, voor 59 euro een 4-gangenmenu thuisbezorgd krijgen.

(NOOD)MAATREGELEN

• Een aantal restaurants in Nijmegen is echter alweer gestopt met thuisbezorgen, ondanks het overweldigende
succes, aangezien de veiligheid van medewerkers niet meer gegarandeerd kon worden.

OVER DEZE MONITOR

• Veel friettenten die door de coronacrisis gedwongen zijn te sluiten, bezorgen nu. Maar tegen een te hoge prijs,
vinden ze zelf. Onafhankelijk Klankbord Cafetaria ondernemers is een petitite gestart met als doel dat
bestelplatform Thuisbezorgd.nl de toeslag voor horecabedrijven verlaagt van 13% naar 5%.
• Hiswa-Recron heeft een plan uitgewerkt voor een zogenaamde Toeristische Corona Voucher-regeling, waarbij
provincies een garantstelling afgeven op gedane boekingen, zodat toeristen weten dat hun geboekte vakantie in
het geval van faillissement is veilig gesteld. Door deze vouchers in te zetten hoeft er niet gelijk geannuleerd te
worden, maar kan vakantie op een later moment alsnog worden genoten. Zo kan de negatieve invloed van de
coronacrisis op de bezoekerseconomie zo veel als mogelijk worden voorkomen.
• Sportzaken, zoals Decathlon in Best, hebben het druk nu sportscholen en -clubs gesloten zijn. Yogamatjes en
gewichten vliegen de winkel uit. "Iedereen wil thuis sporten", aldus Wout Vringer van Decathlon.
• Supermarktketen Jumbo (eveneens uit Veghel) zet medewerkers van La Place in op distributiecentra en in
winkels. Zij kunnen sinds de sluiting van de horeca niet meer op hun eigen werkplek terecht.
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• Alle evenementen in Brabant afgelast.

Impact economie

• Alle musea zijn nu gesloten. Het Noordbrabants Museum zag in 3 weken tijd het aantal bezoekers
teruglopen van 6500 per week naar 150 per dag en sluit uiteindelijk op 12 maart de deuren. De
inkomstenderving uit gemiste entreegelden bedroeg daarvoor al 70.000 euro per week.
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• Cultuurfonds Brabant C schort voor de projecten die momenteel een rentedragende lening bij hen
hebben de aflossingen en rentebepalingen die gepland stonden voor de komende zes maanden op.
Brabant C biedt bovendien hun business support en denkkracht aan voor projecten waar ze partner
van zijn.
• De Brabantse theaters en muziekgebouwen spreken van een schade van €2,3 miljoen tot het einde
van de maand. Als acuut probleem wordt het uitbetalen van vakantiegeld genoemd.
• Festivalorganisaties voorzien enorme kring van zzp'ers van werk (zoals makers, technici en
marketeers). Er is door afgelastingen geen werk voor hen.
• Oproep aan de overheid vanuit de branche: "ga soepeler om met het verlenen van vergunningen
voor evenementen voor na de Corona-periode" (bijvoorbeeld: vraag geen kosten voor vergunningen
en versoepel regelgeving voor geheel 2020).
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• Door de coronacrisis dreigt een tekort aan vrachtwagenchauffeurs, waardoor de bevoorrading van
supermarkten in de knel kan komen. Brancheorganisaties TLN en VERN luiden de noodklok bij de
autoriteiten. Zo zitten veel buitenlandse chauffeurs, die normaal in Nederland rijden, vast in eigen
land omdat hun overheden de grenzen hebben gesloten. Ook keren er Oost-Europese chauffeurs uit
Nederland terug naar huis, omdat ze in deze tijd bij hun familie willen zijn en vrezen dat ze straks
niet meer kunnen terugkeren.
• Tegelijkertijd kunnen chauffeurs in Nederland geen cursussen volgen en hun verplichte certificaten
verlengen, omdat het rijvaardigheidsbureau CBR vanwege de coronamaatregelen gesloten is. Het
gaat om de verplichte Code 95 en ADR-certificaat, waarmee chauffeurs beschikken over een geldig
rijbewijs van vakbekwaamheid. Zonder Code 95 mogen zij de weg niet op. Hun vrachtwagenrijbewijs
is dan niet meer geldig. TLN heeft gevraagd om een gedoogbeleid.
• Ministerie van I&W versoepelt tijdelijk enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling, waardoor
de bevoorrading van essentiële goederen niet in het geding komt. Daarbij wordt ook door minister
Van Nieuwenhuizen de oproep gedaan om in wegrestaurants en benzinepompen de toiletten open
te houden voor vrachtwagenchauffeurs.
• Veel gemeenten verruimen de venstertijden, uren op een dag waarop vrachtwagens de stad in
mogen om te laden en te lossen. Daardoor is het eventueel mogelijk 's nachts te bevoorraden. Waar
een gemiddelde supermarkt doorgaans 1 à 2 keer per dag wordt bevoorraad is dat nu 4 à 5 keer per
dag.
• Stad- en streekvervoer loopt vanwege de afname van reizigers 60 miljoen euro per maand mis.
• Daarentegen: geen files op de Brabantse snelwegen, substantiële stikstofreductie en een betere
luchtkwaliteit (en max. 100 km/uur)
• Taxibedrijven (bijvoorbeeld in zorgvervoer) hebben weinig tot geen ritten en dreigen om te vallen.
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• Philips schroeft de productie van medische apparatuur, zoals ventilatoren, CT-scanners en
beademingsapparatuur, op. De wereldwijde vraag stijgt sterk vanwege de corona-uitbraak. Voor de
toelevering van componenten is het technologiebedrijf wel afhankelijk van partijen in Azië, Europa
en Amerika. Philips neemt extra personeel aan, voegt productielijnen toe en gaat werknemers meer
diensten laten draaien.
• Orderboeken binnen de maakindustrie lopen leeg. Het plaatsen van grote orders wordt steeds
lastiger. Het tweede half jaar van 2020 is daarmee onzeker.
• Een grote Brabantse OEM'er verruimt de planningshorizon van 16 naar 21 weken om toeleveranciers
meer vertrouwen te geven.
• VDL Nedcar en DAF hebben de productie gestaakt en de deuren gesloten, in navolging van vrijwel
alle Europese autofabrikanten. De toeleveringsketen is niet meer toereikend.
• Sentiment binnen (maak)industrie begint langzaam aan om te slaan van 'geen zorgen' naar
'zorgelijk', zo blijkt uit contacten met regionale Brabantse ontwikkelmaatschappijen. Het wordt
steeds lastiger om de productie op peil te houden nu een deel van het personeel niet komt werken.
• Leveringen uit China komen wel weer op gang. Ook hebben we van de Chinese zusterregio van de
provincie een aanbieding ontvangen voor mondkapjes.
• Een aantal branches stelt meld- en informatiepunten open en organiseert webinars, zoals de
FME: https://www.fme.nl/nl/nieuws/meld-informatiepunt-coronavirus en
KMU: https://metaalunie.nl/Actueel/Coronavirus.
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• Het Kabinet heeft afspraken gemaakt met de bouw- en technieksector om te voorkomen dat die stil
komt te liggen. Als werkzaamheden vertraging oplopen door deze crisis zal de overheid als
opdrachtgever coulant omgaan met boeteclausules die in de contracten zijn opgenomen. Om te
zorgen dat bedrijven genoeg werk hebben, blijven overheidsaanbestedingen doorlopen en wordt
met provincies, gemeenten en waterschappen gekeken hoe het verlenen van vergunningen kan
worden bevorderd.
• De installatiebranche slaag alarm. Uit een enquête van brancheorganisatie Techniek Nederland blijkt
dat 62% van de bedrijven tussen nu en twee weken werktijdverkorting verwacht aan te vragen.
• Netbeheerders en gemeenten hebben tot frustratie van bouwers en installateurs rigoureus
werkzaamheden stilgelegd. Het betreft werk achter de voordeur en reguliere graafwerkzaamheden
die nu niet worden uitgevoerd. Onnodig, vinden de uitvoerende partijen.
• Een taskforce van LTO heeft een platform opgericht help-ons-oogsten, https://nedflex.nl/help-onsoogsten/ hiermee proberen ze mensen die nu zonder werk komen zitten, te verbinden met mensen
die wel werk hebben in de agrarische sector. Gezien het mooie weer de komende tijd, verwachten
ze een grote stroom arbeiders nodig te hebben. Er zijn ook contacten met uitzendbureaus uit andere
sectoren die al mensen over hebben.
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• Nederland moet de in acht jaar opgebouwde begrotingsreserves razendsnel opbranden om de
coronacrisis te bestrijden. De aangekondigde noodhulp voor het bedrijfsleven kost de
komende drie maanden tot wel 65 miljard euro. (Volkskrant)

Mediabeeld >

• Europese aandelenbeurzen zijn maandag na een slechte beursweek lager van start gegaan. De
beurzen in Amsterdam, Frankfurt en Parijs openden allemaal met ruim verlies. (NU.nl)

(NOOD)MAATREGELEN

• Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn in tal van sectoren druk in overleg over drastische
maatregelen om massaontslagen en een faillissementsgolf te voorkomen. Op tafel liggen
onder meer uitstel van de winstuitkering, vakantiegeld en -dagen. Alles is bespreekbaar. (FD)

Ontwikkelingen per branche

OVER DEZE MONITOR

• Afgelopen weekend zijn veel Nederlanders naar bouwmarkten, parken, bossen en het strand
gegaan. Dat leidde tot verontwaardiging van o.a. zorgverleners en burgemeesters en een
toenemende roep om een lockdown. (NOS)

• Jongerenorganisaties van politieke partijen willen dat het kabinet maatregelen neemt om
jongeren tegemoet te komen. Zoals uitstel van betaling van het college- en lesgeld en het
compenseren van extra oplopende schulden tijdens de coronacrisis. (NOS)
• In de media wordt veel gesproken over tekorten van materialen om de coronacrisis te
bestrijden (NU.nl). Dit weekend arriveerden er ruim één miljoen mondkapjes uit China
(BD). DSM produceert in Waalwijk belangeloos 130.000 liter desinfectiemiddel voor de
Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen. (DSM)
• De huur stopzetten zien veel verhuurders niet zitten. Een sectorbrede oplossing voor de huur
lijkt voor winkeliers en pandeigenaren ver weg. (NRC)
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• In de regio Eindhoven is vrijwel unaniem lof voor de maatregelen van het kabinet om economie en
werk te beschermen, maar FNV vreest veel ontslagen na corona. (ED)
• België sluit de grens met Noord-Brabant om o.a. tanktoerisme tegen te gaan; vignet moet
grensarbeiders met cruciale beroepen helpen om België in te komen. (ED) Aan de andere kant van
de grens is burgemeester Frans de Bont van Baarle-Hertog bezorgd over het grote aantal Belgen die
in zijn gemeente komen winkelen.
• Online yogalessen, kinderschoenen aan huis bezorgd en de Luyksgestelse Quarantainequiz: de
coronacrisis dwingt ondernemers creatief te zijn. (ED) Frans Fransen, perslucht-ondernemer uit
Deurne, ontwikkelde intussen een prototype van een beademingsapparaat. (Omroep Brabant)
• In de Peel hebben verschillende partijen de handen ineen geslagen en een website en
Facebookgroep gelanceerd waar bedrijven en ondernemers worden samengebrachtdie nu tijd over
hebben óf handen te kort komen. (Peelwerk.nl)
• Hoewel er de afgelopen dagen veel kritiek was op de weekmarkten, mogen ze in Brabant voorlopig
open blijven. Wel gaan er strengere regels gelden. Dat hebben de Brabantse veiligheidsregio's
besloten. (Omroep Brabant)
• Intussen sluiten veel kappers wel de deuren. Het gaat om kappersbedrijven zoals Kinki Kappers,
Team Kappers, Cosmo Hairstyling en BrainWash, met veel vestigingen in Brabant. Het RIVM stelde
vorige week nog dat kapsalons open konden blijven, maar de kappersbedrijven nemen nu zelf
maatregelen en hebben maandagmiddag hun zaken gesloten. (Indebuurt.nl)
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• Afgelopen weekend nam – net als voorgaand weekend - het aantal economie- en
werkgerelateerde berichten iets af. Ook de laatste dagen van vorige week daalde het aantal
berichten geleidelijk. Het sentiment ging richting neutraal. Indicaties dat de eerste 'shock' van
de coronacrisis wellicht achter ons ligt.
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• Hoewel het op veel plekken in Nederland - na stevige
oproepen van o.a. burgemeesters en experts - op zondag een
stuk rustiger was dan op zaterdag, blijven mensen
'onverantwoordelijk' gedrag van anderen delen,
becommentariëren en bekritiseren. De pro's en contra's van
een lockdown worden bediscussieerd, er wordt met
#lockdown gedreigd en er wordt om gevraagd.

• Tegelijkertijd is er ook aandacht voor iets positiefs:
#lightthesky ging zondagavond veel rond op Twitter.
De evenementen-industrie eerde de ‘helden van de
samenleving’ door met felle lampen de hemel te verlichten.
(BD)
• Veel aandacht ook voor de nieuwe maatregelen in Italië en de
impact op de Italiaanse economie. Het komt erop neer dat de
Italiaanse economie, na Duitsland en Frankrijk de derde
economie van de EU, vrijwel helemaal tot stilstand komt.
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•

Ontwikkelingen per branche

Zie de Kamerbrief van 17 maart 2020 met betrekking tot het noodpakket van
economische maatregelen:
1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (min SZW)
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (min SZW en gemeenten)
3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (min EZK)
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (min EZK)
6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (min LNV)
7. Overleg over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
8. Compensatieregeling getroffen sectoren (min EZK)

Mediabeeld

(NOOD)MAATREGELEN >

OVER DEZE MONITOR

•

Eerder al kondigde het Kabinet aan de werktijdverkorting op te stellen (nu gesloten) en
de Borgstelling MKB-kredieten te verruimen. Zie de Kamerbrief van 12 maart 2020 over
de eerste maatregelen als gevolg van het coronavirus.

•

De provincie Noord-Brabant maakt per direct 5 miljoen euro vrij om de impact van het
coronavirus op de Brabantse economie te verzachten. Daarnaast ligt er nog een
voorstel om de komende vier jaar 16 miljoen euro te investeren in de arbeidsmarkt. De
provincie blijft met partners in overleg of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.

ACTUEEL BEELD

OVER DEZE MONITOR

Gebiedsbeeld
Recente ontwikkelingen
Impact economie

Signalen doorgeven

Ontwikkelingen per branche

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.

Mediabeeld

(NOOD)MAATREGELEN

Abonneren
Wilt u de Brabantse Impact Monitor direct in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mail met uw
naam en mailadres naar corona@brabant.nl.

OVER DEZE MONITOR >

Over de monitor
De Brabantse Impact Monitor is een initiatief van de provincie Noord-Brabant,
programma Economie en Talentontwikkeling, met medewerking van de leden en partners van
PACT Brabant en de regionale ontwikkelmaatschappijen in Brabant.
We streven ernaar de Brabantse Impact Monitor minimaal drie keer per week te versturen.

