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Inleiding
Op 7 april 2020 hebben wij – Noordoost Brabant Werkt, Ondernemerslift+, Regio
Noordoost Brabant en AgriFood Capital – gezamenlijk een aanvraag ingediend bij
de provincie Noordoost-Brabant. We beschreven hoe wij ondernemers en ZZP’ers
actief en adequaat gaan informeren over hun handelingsperspectief in tijden van
corona. Vanaf de start was duidelijk: we richten voor onze informatieactiviteiten
geen apart platform in. We maken slim gebruik van de bestaande (communicatie)
structuren in de regio. Er komt dus voor de ondernemers geen aparte website.
De bestaande websites van de gemeenten (met informatie over rijksregelingen
en lokale mogelijkheden) en van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant
(voor vragen van ondernemers over personeel) worden gebruikt. Deze websites
bevatten de telefoonnummers van en links naar organisaties/contactpersonen
waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen.
In deze tweede voortgangsrapportage nemen we je mee in de voortgang van de
actieve informatievoorziening aan ondernemers. Allereerst wordt inzicht gegeven
in de huidige stand van zaken wat betreft het gebruik van de steunmaatregelen
door ondernemers in Noordoost-Brabant. Vervolgens gaan we in op de resultaten
van de acht projecten met betrekking tot informatievoorziening.
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Gebruik van
steunmaatregelen
door ondernemers
in Noordoost-Brabant
We monitoren in de voortgangsrapportage de drie belangrijkste maatregelen:
• De NOW: Tijdelijk noodmaatregel voor overbrugging werkbehoud
• De Tozo : Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
• TVL: subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten = opvolger TOGS.
Deze drie steunpakketten konden door ondernemers tussen 1 juni en
1 oktober 2020 worden aangevraagd.
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staat op plek 5 in Nederland qua aantal toekenningen. Economisch

In Nederland zijn er 63.088 NOW 2 toekenningen. Noordoost Brabant

Aantal aanvragen NOW 2

invoeren partnerinkomenstoets, zijn mede oorzaak van de daling.

in lijn met de landelijke trend. De gewijzigde voorwaarden, o.a.

Het aantal aanvragers van Tozo 2 is fors lager dan Tozo 1. Dit is

Aantal aanvragen Tozo 2

Tozo 2
(juni – sept.)

Tozo 1

NOW 2
(4 sept. 2020)

NOW 1

215.679

103.000
(schatting)

374.000
(schatting)

63.088

139.399

Nederland
Aantal toekenningen

1.146

7.145

2.093

11.408

2.525

3.903

Noordoost Brabant
Aantal toekenningen
(incl. voorschot)

4,0%

3,3%

2,0%

3,0%

4,0%

2,7%

% NOB tov NL

voorloper, de TOGS.

omzetverlies. Ook deze steunmaatregel is minder aangevraagd dan de

De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het

dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten.

maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder

en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen,

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor MKB-ondernemers

Aantal aanvragen TVL 1

Elfie – eigenaresse van Elfie’s Hair & Beauty

In eerste instantie was ik in paniek. Je weet namelijk
niet wat de toekomst brengt. Toen kwam er gelukkig
een Tozo-regeling. Wat een fijne tegemoetkoming
was dat. Het is mijn lichtelijke redding geweest!

richtlijnen al waren versoepeld op weg naar het nieuwe normaal.

De aanvragen voor Tozo 2 golden vanaf 1 juni 2020, waarbij de RIVM

zijn we 6 e regio van Nederland.
De meeste toekenningen in Nederland zijn bij bedrijven van minder
dan 10 werknemers. Drie branches springen er uit: overige commerciële dienstverlening, horeca en catering en detailhandel. Bij de NOW
1 deden ondernemers uit de detailhandel nog de meeste aanvragen.

Het aantal bedrijven dat steunmaatregelen toegekend krijgen,

TOGS

28.571

neemt af zoals in onderstaande tabel blijkt.

TVL 1 (juni- okt.)
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Er worden in Nederland zo’n 1,3 miljoen werknemers in dienst behouden
met steun van de overheid. Dit verklaart waarom de werkloosheid nog niet
enorm is opgelopen. Dat veel bedrijven door de steunmaatregelen overeind
worden gehouden, blijkt ook uit de faillissementscijfers: er zijn tot week 36
minder bedrijven (2.405) failliet gegaan dan in dezelfde periode vorig jaar (2.572),
toen de economie nog heel goed draaide. Dat betekent dat bedrijven die
zonder corona waarschijnlijk failliet waren gegaan, nu ook door het steunpakket
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0,13%

0,09%
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overeind gehouden worden.
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0,23%
0,15%
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0,40%
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0,34%
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Uden
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Aanvragen steun- en noodpakket 2

* GWU= Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV
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Totaal

▲

Steun- en herstelpakket
economie en arbeidsmarkt
Het kabinet heeft eind augustus 2020 een steun- en herstelpakket voor
ondernemers en werkenden aangekondigd, dat volgt op de twee eerdere
noodpakketten. Hoe de economie zich de komende tijd ontwikkelt,
blijft onzeker. Het derde pakket heeft daarom een langere duur en biedt
zo meer zekerheid in deze zware tijd. Daarin kunnen niet alle bedrijven
overeind gehouden worden en zijn niet alle banen en opdrachten te
garanderen. Het nieuwe pakket begint 1 oktober 2020 en loopt tot in 2021.
Het is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.
De drie bovengenoemde steunmaatregelen blijven van kracht, wel met
een aantal aanpassingen. Daarnaast zijn er nieuwe maatregelen om
bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei.
Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en
begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.

22 september 2020

Steun- en herstelpakket voor economie en
arbeidsmarkt

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)

• Aanvraag uitstel betaling tot
1 oktober 2020
• Uitstel loopt uiterlijk t/m 31 december 2020
• Verlaging invorderingsrente t/m 31 december
2021
• Ruime betalingsregeling (2 jaar) vanaf 1
januari 2021

Belastingmaatregelen

• Verlengd tot en met 30 juni 2021
(3 tijdvakken van 3 maanden)
• Aanvragen vanaf november 2020
• Voorwaarden zijn gewijzigd

Tegemoetkoming Vaste
Lasten (TVL)

Ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over financiële ondersteuning.
Economische groei wordt gestimuleerd en waar nodig worden mensen geholpen richting nieuw werk.

Noodmaatregel
Overbrugging voor
Werkgelegenheid (NOW)

• Verlengd tot en met 30 juni 2021
• Aanvragen per oktober, exacte datum
afhankelijk van gemeente
• Voorwaarden zijn gewijzigd

Financiële regelingen vanaf 1 oktober 2020

• Verlengd tot en met 30 juni 2021
(3 tijdvakken van 3 maanden)
• Aanvragen per medio november
• Voorwaarden zijn gewijzigd

Coronakrediet en
garanties

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Klein Krediet Corona (KKC)
Qredits

NL leert door
• Lopende regeling
• Aanvragen per direct
• Kosteloze ontwikkeladviezen en (online)
scholing

•
•
•
•

Investeringsmaatregelen

Aanvullende steun bij noodzakelijke aanpassingen
Goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk
Mogelijkheden tot om- en bijscholing
Tegengaan van armoede en problematische schulden
Aanpakken van jeugdwerkloosheid

Sociale ondersteuning
•
•
•
•

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/steunpakket

• Investeringen in o.a. infrastructuur naar voren halen
• Investeren in een nationale scale-up-faciliteit
• Reservering voor participatie in privaat fonds om (middel)grote
bedrijven te herkapitaliseren
• Versterken fondsvermogen van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappijen voor innovatief mkb
• Meer cofinanciering van EU-programma’s t.b.v. Nederlandse
ondernemers

Voor bepaalde sectoren is er aanvullende steun.

alleen samen krijgen we
corona onder controle
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Groter bereik bij ondernemers
We kozen er als regio voor om geen apart platform op te richten,
maar gebruik te maken van bestaande websites o.a. de website
van het werkgeversservicepunt.
www.wspnoordoostbrabant.nl
Deze site heeft ruim 2,25 keer zoveel bezoekers als vorig jaar
rond deze tijd. Het is vooral een organische groei (onbetaald)
wat duidelijk terug te leiden is tot de geplaatste blogs. De extra
inzet is door de provinciale subsidie mogelijk gemaakt.
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Stand van zaken
8 acties
Er zijn 8 projecten gestart die allemaal een steentje bijdragen aan de informatievoorziening aan ondernemers. De meeste projecten zijn aan het einde van
jaar beëindigd en indien van toepassing geborgd in de werkorganisaties.
De provincie is akkoord om de looptijden van de project Future Fit (C1) en
Verstevigen regionale samenwerking (B2) te verlengen naar 30 juni 2021.
Het coronavirus houdt de ondernemers in de regio Noordoost-Brabant nog
steeds in haar greep. In het begin van Q3 was zicht op een versoepeling van
de maatregelen en kregen de ondernemers meer lucht. Inmiddels weten we
dat Q4 wederom het begin is van een zware periode voor de ondernemers.
Graag nemen we u mee in een update tot en met september 2020 van onze
actieve informatievoorziening naar onze ondernemers in Noordoost-Brabant.
Hiervoor hanteren we de opzet zoals deze in het goedgekeurde projectplan
van 6 april 2020 is verwoord.
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A1

A2

ZZP Boost

De afgelopen maanden is veel werk verzet om de zzp’er uit Noordoost-Brabant te

helpen. Hiervoor zijn online middelen ingezet, maar heeft ook een – corona proof –

ZZP Boost live event plaatsgevonden. Er zijn méér zzp’ers bereikt dan in april werd
verwacht.

Even wat statistieken van online middelen zoals de website, social media en de
nieuwsbrief op een rijtje:

• De digitale community wordt verder uitgebreid met een live spreekuur (10 stuks in totaal);

A3

Groen staat voor goed, oranje staat voor gemiddeld en rood staat voor extra inspanning nodig

Informeren ondernemers via
nieuwsbrief, bestaande website en webinars
Werkgeversservicepunt
• Door middel van een enquête in de nieuwsbrief van Werkgeversservicepunt is de
behoefte naar meer webinars gepeild bij ondernemers. Dit bleek inderdaad het geval
te zijn. Naar aanleiding daarvan is besloten nieuwe webinars te organiseren.

• Het aantal inschrijvingen op de nieuwsbrief is gegroeid naar 1.300 ontvangers;

• De Design Thinking Sessies zijn een succes! Daarom gaan we door met de
Design Thinking sessies. Twee sessies worden gepland in oktober en november.

gesprekken via een videomeeting met bestuurders, deskundigen en adviseurs over de

De 6 Boost Talks zijn in totaal 92.000 keer gezien. Boost Talks zijn een serie van

Gemiddeld bereik per vlog: 1.250 mensen (met uitschieters naar 5.000).

• Vlogs van zzp’ers zelf met daarin tips en adviezen zijn er 25 in totaal.

• Op Facebook is het ledenaantal 1.950;

• De community telt in totaal 420 leden;

• Het bezoekersaantal van de website is: + 60.000 bezoekers;

• De social media platformen Facebook, LinkedIn en Instagram worden ingezet;

Afhankelijk van aantal aanmeldingen, plannen we er nog meer in.
• Er wordt een tweewekelijkse nieuwsbrief vanuit Werkgeversservicepunt verstuurd
met ruim 1.300 ontvangers.

Helpdesk Advies en Ondersteuning
Werkgeversservicepunt

De 3e editie van het ZZP Boost live event op 17 september was een groot succes. Het

onderwerpen: ondernemen, maatregelen, financiën en zichtbaar blijven in coronatijd.

hybryde event vond plaats vanuit CHV de Noordkade met Marc Lammers (oud hockey

Werkgevers kunnen al hun personele vragen via centraal telefoonnummer en/of chat
stellen aan de accountmanagers van het Werkgeversservicepunt. In oktober is een online

coach) en Josette Dijkhuizen (hoogleraar ondernemerschapskunde). Live waren er 70

banneringcampagne van start gegaan om extra bekendheid aan deze helpdesk te geven.

deelnemers aanwezig en via de livestream deden nog eens 300 deelnemers mee.

De Talent Events zijn in totaal 420 keer bekeken. Talent Events zijn kleinschalige

live events waar de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden centraal staan.

De uitzending vond plaats via Facebook en het YouTube kanaal.
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A4

B1

Verstevigen regionale samenwerking

Groen staat voor goed, oranje staat voor gemiddeld en rood staat voor extra inspanning nodig

B2

Een werkgroep gaat in november aan de slag met vraag wat nodig is om de regionale

Loopbaan en mobiliteit: 1 e hulp bij ontslag
Sinds juli bieden we met Wijzer in je Werk (www.wijzerinjewerk.nl) een platform

Gecoördineerde werkgeverscommunicatie

samenwerking verder kunnen te verstevigen

B3

Er wordt een reeks met artikelen opgeleverd voor de digitale communicatie van 4 net-

werkinstanties. De reeks artikelen zijn een uitwerking van geïnterviewde ondernemers

die hun verhaal vertellen over ondernemen in tijden van corona en de financiële steun

die ze daarbij kregen vanuit de overheid. De eerste interviews hebben intussen plaats-

gevonden of staan gepland. Het eerst artikel is inmiddels af! Binnenkort zal de uitwer-

king hiervan op verschillende kanalen via verschillende netwerkinstanties te lezen zijn.

Future Fit

Het FutureFit programma heeft al meerdere ondernemers geholpen. 18 deelnemers

Facebook, LinkedIn en Twitter van Ondernemerslift+. Zij plaatsen filmpjes van

C1

waar werkzoekenden geholpen worden in het vinden van een nieuwe loopbaan.
Het webcare team staat klaar om gesprekken aan te gaan werkzoekenden te helpen.
Er zijn in totaal drie loopbaanadviseurs actief binnen het team. Tot nu toe hebben we
73 aanmeldingen gehad. De reacties op Wijzer in je Werk zijn uiterst positief.

Ik kwam gelukkig in contact met Wijzer in je Werk,
want als je 34 jaar lang niet hebt hoeven solliciteren,
dan weet je echt niet waar je beginnen moet.
Ze leren mij om mijn netwerk te gebruiken.
Pieter – deelnemer van Wijzer in je Werk

Lees hier het gehele artikel over het
nieuwe platform Wijzer in je Werk.

hebben aan een compact of uitgebreid traject deelgenomen. Er zijn zelfs alweer 6

potentiële deelnemers die klaar staan om deel te nemen aan de vierde groep van het
FutureFit programma.

deelnemende ondernemers om hun ervaringen met het programma te delen.

Regionale backoffice
In de praktijk blijkt dat de inrichting van het regionale backoffice systeem werkt.

Deze filmpjes hebben een groot bereik en worden door veel mensen gezien.

Het FutureFit programma wordt actief gepromoot op de social media kanalen
Er wordt door 77 bestuurders en ambtenaren van verschillende gemeenten uit de

Een subdoel is het realiseren van een versterkte samenwerking tussen organisatie,

regio gebruik van het systeem gemaakt. Er zijn al 35 ‘goede voorbeeld documenten’
op geplaatst. Een mooi resultaat.

verenigingen, overheden en bedrijven in de regio. Het resultaat? De samenwerking tussen

de ondernemersvereniging, gemeentes en banken, FutureFit (Ondernemerslift+) is veel

meer top of mind geworden bij de samenwerkingspartners. Een mooie uitkomst!
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