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Inleiding 
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft KVK samen met partners invulling aan het 

CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor 

bedrijven en ondernemers. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en 0800 2117. Het KVK CoronaLoket is 

telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen. 

 

Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket  
 

Wat houdt de nieuwe regeling BIK in? 

Ik hoor dat ik korting kan krijgen op mijn investeringen. Kan ik al gebruikmaken van deze regeling?  

Antwoord: Met de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) krijgen bedrijven een tijdelijke korting om tijdens de 

coronacrisis te kunnen blijven investeren in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines. Kosten voor investeringen 

die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 zijn gedaan, kun je met de BIK verrekenen met de af te dragen 

loonheffing. De crisisregeling stopt na 2 jaar. De regeling geldt voor alle bedrijven. De investeringskorting geldt 

alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 

oktober 2020. Vanaf september 2021 kun je met je aanvraag BIK terecht bij RVO. 

 

Is er een overzicht van wanneer ik welke noodsteunregeling kan aanvragen? 

Ik heb behoefte aan een duidelijk overzicht van de verschillende regelingen. Welke regeling geldt voor welke 

periode? 

Antwoord: De overheid heeft meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de 

coronacrisis. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket liep tot eind september. Tot eind juni 2021 is 

het derde steunpakket van kracht. Op de pagina Check hier je regelingen vind je een tabel waarin de belangrijkste 

regelingen staan, met aanvraagdata plus de periodes waarvoor de regelingen gelden. 

 

Hoe informeer ik mijn klanten over het gebruik van een mondkapje in mijn winkel? 

Ik wil graag dat mijn klanten een mondkapje dragen, ook al is dat niet verplicht. Hoe informeer ik mijn klanten? 

Antwoord: Het kabinet adviseert dringend om in publieke binnenruimtes een niet-medisch mondkapje te dragen. 

Met een poster informeer je je klant over het gebruik van een mondkapje in jouw bedrijf. De overheid stelt diverse 

posters beschikbaar die je kunt gebruiken. 
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Feiten en cijfers 
 

 
 
 
 

 
 

  



 
 

 
 Goede zaken! 
 

“Ook tijdens corona gaat mijn ontdekkingsreis in Spanje door” 

Zakelijk gezien is Spanje een kansrijke markt. In 2018 was het de snelst groeiende economie in Europa. Maar COVID -
19 heeft ook Spanje hard geraakt. Voor de Nederlandse freelancer Tessa Waalwijk betekent de Spaanse lockdown een 
verplichte keuze om niet meer heen en weer te reizen. “Ik bedien al mijn klanten nu online.” Lees het complete 
interview.  

 
  

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/zakendoen-met-/spanje/ook-tijdens-corona-gaat-mijn-ontdekkingsreis-in-spanje-door/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/zakendoen-met-/spanje/ook-tijdens-corona-gaat-mijn-ontdekkingsreis-in-spanje-door/


 
 

Startup Mr. Chadd wil opgelopen corona-leerachterstanden scholieren wegwerken 

Vanwege corona hebben leerlingen maandenlang onderwijs op afstand genoten en zijn de Centrale Eindexamens in 

2020 afgelast. Ondanks alle inspanningen van docenten geeft de Onderwijsraad in een adviesbrief aan dat sommige 

leerlingen waarschijnlijk een leerachterstand hebben opgelopen door de coronacrisis. Daar wil het Groningse Mr. 

Chadd wat aan gaan doen (Bron: De Ondernemer). 

Interview Cathelijne Lania: Believe in magic 

Cathelijne Lania is eigenaar van A Beautiful Story. Haar bedrijf verkoopt sieraden en cadeaus die geluk brengen. Met 

de hand gemaakt. Echte ambacht. A Beautiful Story zorgt voor werkgelegenheid op plekken waar dat juist hard nodig 

is. Inmiddels werken er ruim 100 mensen voor het bedrijf. Lania over sociaal ondernemerschap en overleven in zwaar 

weer. (Bron: nlgroeit.nl) 

Coronasteun provincie voor culturele instellingen 

19 Brabantse culturele instellingen krijgen steun van Noord-Brabant uit de gelden die bestemd zijn voor Corona-

steun. In totaal wordt €1,3 miljoen aan provinciale subsidie gegeven. Dit geld is matching voor de rijksgelden, en ook 

de gemeenten waar de betreffende instellingen gevestigd zijn dragen bij.  

Uitgelicht 

KVK Trendrapport: meer starters en stoppers 

Het aantal startende ondernemingen in Nederland was hoger in de maanden juni, juli, augustus en september dan in 

dezelfde periode in 2019. Daar staat tegenover dat ook het aantal ondernemers dat stopte in deze periode hoger was 

dan in 2019. Bij de stoppers is deze beweging zelfs al vanaf de maand mei zichtbaar. In juni nam het aantal starters 

het meest toe, met 20% in vergelijking met juni 2019. In dezelfde maand nam ook het aantal stoppers het meest toe, 

met maar liefst 67% in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Eind september was het totaal aantal 

bedrijven in Nederland 2.054.943 (stand per 1-10-2020). Meer weten? Lees het volledige persbericht. 

NOW 3: bied je personeel scholing aan 

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven. Onder de naam NOW 3 is deze verlengd 

van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid wordt in 3 

tijdvakken van elk 3 maanden opgedeeld. Voor elk tijdvak kun je de keuze maken of je een aanvraag doet. De 

referentiemaand voor alle 3 de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 is juni 2020. Lees het complete artikel. 

Het coronavirus: check hier je regelingen 

De overheid heeft inmiddels meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de 

coronacrisis. Met de regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je 

loonkosten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. Het eerste pakket liep eind mei af, 

het tweede pakket liep tot eind september. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht. Bekijk hier op 

welke regelingen je aanspraak kunt maken.  

 
Bijgewerkte informatie / belangrijke links  
KVK Coronaloket  
Check hier je regelingen 
Veelgestelde ondernemersvragen 
www.rvo.nl/coronavirus 
Coronavirus en ondernemerschap 
Liquiditeitenbeheer voor ondernemers: je betalingsverplichtingen onder controle 
Coronaregelingen en financiële planning: coronaregelingen en financiële planning 
Branches over de 1,5 meter economie: Branches over de 1,5 meter economie 
NOW: NOW regeling 
TOZO: TOZO regeling 
BMKB-C: BMK-C regeling 
TVL: TVL-regeling 
KKC krediet: KKC 

  

https://www.deondernemer.nl/innovatie/groei/startup-mr-chadd-corona-leerachterstanden-scholieren~2547965
https://www.deondernemer.nl/innovatie/groei/startup-mr-chadd-corona-leerachterstanden-scholieren~2547965
https://www.nlgroeit.nl/ontwikkel-jezelf/interview-cathelijne-lania
https://www.nlgroeit.nl/ontwikkel-jezelf/interview-cathelijne-lania
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/kunst-cultuur-en-erfgoed/2020/coronasteun-provincie-voor-culturele-instellingen
https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/eerste-kvk-trendrapportage-verschijnt-vandaag/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/personeel/now-3-bied-je-personeel-omscholing-aan/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.kvk.nl/corona/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
http://www.rvo.nl/coronavirus
https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-en-ondernemerschap/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/je-betalingsverplichtingen-onder-controle/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/coronaregelingen-en-financiele-planning/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/branches-over-de-15-metereconomie/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/bmkb-c--borgstelling-mkb-kredieten-verruimd/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/tvl-maximaal-20000-euro-per-3-maanden/
https://www.kvk.nl/corona/kkc-kredietregeling-voor-kleine-leningen/


 
 

Contactpersonen KVK 

Contactpersonen voor partners en relaties 
• Gijs Bosch – 06 51 20 08 96 – gijs.bosch@kvk.nl  

• Willo Eurlings – 06 53 40 78 43 – willo.eurlings@kvk.nl  

• Ad van Ginneken – 06 22 49 64 21 – ad.van.ginneken@kvk.nl  

• Martin Luijendijk – 06 46 74 80 67 – martin.luijendijk@kvk.nl  

• Ruud Meijvogel – 06 51 23 15 54 – ruud.meijvogel@kvk.nl  

 
Afmelden voor deze nieuwsbrief: partners.coronaloket@kvk.nl  

 
 
 
Partners van het CoronaLoket 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
Colofon: KVK CoronaLoket is een initiatief van ministerie van Economische Zaken en Klimaat en KVK. KVK CoronaLoket 
informeert partners en overheden door middel van deze nieuwsbrief met als doel het delen van de laatste 
ontwikkelingen over de maatregelen inzake Corona. 

mailto:gijs.bosch@kvk.nl
mailto:willo.eurlings@kvk.nl
mailto:ad.van.ginneken@kvk.nl
mailto:martin.luijendijk@kvk.nl
mailto:ruud.meijvogel@kvk.nl
mailto:partners.coronaloket@kvk.nl


 
 

Bijlage: Provinciale en regionale initiatieven 
 

Bijgewerkt 12 oktober 2020 (zie NIEUW) 

 

Algemeen 

Verschillende provincies hebben een Corona-monitor  

https://arbeidsmarktinzicht.nl/ 

 

Drenthe 

Provinciale Maatregelen 

• informatievoorziening en ondersteuning ondernemers via IkBenDrentsOndernemer 

• naar voren halen van de bevoorschotting van boekjaarsubsidies 

Links 

• Vereniging Drentse Gemeenten - 10 maatregelen van Drentse gemeenten 

https://www.vdgdrenthe.nl/tien-maatregelen-van-drentse-gemeenten-om-ondernemers-te-steunen-die-in-de-

problemen-komen-door-corona/ 

• Ik ben Drents ondernemer 

https://ikbendrentsondernemer.nl/ 

Flevoland 

Provinciale maatregelen  

• subsidieregeling voor de gastvrijheidssector 
https://www.visitflevoland.nl/nl/wij/ondernemers/subsidie-covid-19 

Links  

• Provincie Flevoland 
https://www.flevoland.nl/dossiers/coronacrisis  
Met o.a. de Impact Monitor. 

 Friesland  

Provinciale maatregelen 

• uitstel betaling MKB-kredieten FOM en NOM 

• inzet Ynbusiness voor ondersteuning ondernemers 

• inzet voucherregeling t.b.v. her- en bijscholing personeel 

• zo nodig personele bijstand aan derde overheden 

Links  

• Provincie Friesland  
https://www.ynbusiness.nl/ 
https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/   

• Provincie Friesland 
NIEUW Overzicht met provinciale regelingen va het Corona herstelpakket, inclusief een innovatieve 
stimuleringsregeling Lok op 1 (van 8 oktober tot en met 6 november) 
https://www.fryslan.frl/home/coronavirus-covid-19_44322/ 

https://arbeidsmarktinzicht.nl/
https://www.vdgdrenthe.nl/tien-maatregelen-van-drentse-gemeenten-om-ondernemers-te-steunen-die-in-de-problemen-komen-door-corona/
https://www.vdgdrenthe.nl/tien-maatregelen-van-drentse-gemeenten-om-ondernemers-te-steunen-die-in-de-problemen-komen-door-corona/
https://ikbendrentsondernemer.nl/
https://www.visitflevoland.nl/nl/wij/ondernemers/subsidie-covid-19
https://www.flevoland.nl/dossiers/coronacrisis
https://www.ynbusiness.nl/
https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/
https://www.fryslan.frl/home/coronavirus-covid-19_44322/


 
 

• Provincie Friesland/FOM/Ondernemersimpuls Fryslân: coronaleningen 50.000 tot 250.000 euro 

https://www.ondernemersimpuls.frl/ondernemersimpuls-fryslan/ 

• Gemeente Heerenveen: informatieloket en ondersteuning voor 
ondernemers  https://www.heerenveen.nl/ondernemen/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers/ 

• Gemeente Leeuwarden: maatregelen voor ondernemers  
https://ondernemend.leeuwarden.nl/nl 

• Gemeente Opsterland: belastingmaatregelen voor ondernemers  
https://www.opsterland.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Extra_regelingen_belastingen_en_heffingen_voor_onde
rnemers 

• Gemeente Tytsjerksteradiel: loket en maatregelen  
https://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/nieuws_47795/item/hulp-voor-ondernemers_46649.html 

• Gemeente Achtkarspelen 
https://www.achtkarspelen.nl/inwoners-achtkarspelen/nieuws_43791/item/hulp-voor-ondernemers_46733.html 

• Noordoost Friesland 
https://www.noardeast-fryslan.nl/corona-informatie-voor-ondernemers 

 

Gelderland 

Provinciale maatregelen 

• ondersteuning gemeenten met capaciteit en waar nodig financieel (€ 5 mln.) 

• ontwikkeling scenario's en acties middellange termijn 

Links  

• Provincie Gelderland 
https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/COVID-19  
met o.a. informatie over de Gelderse impact monitor 

• Subsidie voor aanpassingen en maatregelen in verband met de 1,5 meter samenleving voor horeca, recreatie en 
evenementensector 
https://www.gelderland.nl/Subsidies/COVID-19-Ondersteuningsmaatregelen-voor-ondernemers-en-organisaties 

• Subsidie voor inzetten en behouden van talent en versterken van kennisclusters 
https://www.gelderland.nl/Subsidies/onderwijs-en-arbeidsmarkt-2020 

• SMART-regeling COVID-19 
https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/smart-regeling+covid-19/default.aspx  

• Oost NL  
Corona-update voor ondernemers in Oost-Nederland:  
https://oostnl.nl/nl/nieuws/corona-update-voor-ondernemers-oost-nederland  
Corona Rebuild Program 
https://oostnl.nl/nl/corona-rebuild-program  
Corona-OverbruggingsLening (COL) vanaf 29 april aan te vragen 
https://www.fme.nl/nl/nieuws/corona-overbruggingslening-col-vanaf-29-april-te-vragen  

• Oost Nederland: Boost Smart Industry. Actieplan ‘Redden en beschermen industriële vitaliteit Oost-Nederland’ 
https://boostsmartindustry.nl/  

• Arnhem - Nijmegen - Ede/Wageningen en Provincie Gelderland 
https://www.theeconomicboard.com/corona/  

• Marketing Ede 
https://www.bezoek-ede.nl/dichtbij-ede/support-your-locals 

• Gemeente Ede, ondernemersmagazine 
https://ondernemenin.ede.nl/ondernemersmagazine-juni-2020/welkom/ 

• Gemeente Arnhem 
https://www.arnhem.nl/actueel/alle_nieuwsberichten/Informatie_over_het_Coronavirus  
Nieuw: facturen van gemeente hoeven pas op 1 oktober betaald te zijn. 

• Apeldoorn 
https://www.apeldoorn.nl/corona-ondernemers 

• Gemeente Overbetuwe 
https://www.overbetuwe.nl/Ondernemers/Nieuws_over_Corona_virus 
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Groningen 

Provinciale maatregelen 

• opzetten taskforce Chemiepark Delfzijl/Eemsdeltagebied 

• opzetten taskforce Stad Groningen 

Links  

• Gemeente Groningen: ondersteuning voor ondernemers https://gemeente.groningen.nl/ondersteuning-voor-
ondernemers-tijdens-coronavirus 

• NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland): corona rebuild programma voor 
ondernemers 
https://www.nom.nl/corona-update/corona-rebuild-programma/ 

• Provincie Groningen: subsidie voor aanpassingen aan de 1,5 meter economie voor getroffen sectoren 
https://www.snn.nl/ondernemers/de-anderhalve-meter-regeling-provincie-groningen-2020 

• Marketing Groningen: https://www.groningenvoorelkaar.nl 
Campagne met als doel ondernemers en instellingen in de vrijetijds-, horeca-, retail- en cultuursector gedurende 
de coronacrisis een handje te helpen door al hun bijzondere initiatieven in de spotlights te zetten. Ondernemers 
kunnen zich melden via www.visitgroningen.nl/nl/doen/aanmeldformulier-thuisblijftips  

Limburg 

Provinciale maatregelen 

• verbindende rol op de achtergrond 

• ontwikkeling scenario's voor de lange(re) termijn 

Links  

• Provincie Limburg: overzicht met informatie over corona-zaken 
https://www.limburg.nl/thema/corona-limburg-0/  

• Provincie Limburg, onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven: instrumenten, workshops en begeleiding bij 
loopbaanontwikkeling 
https://leoloopbaan.nl  

• Economische Samenwerking Zuid-Limburg 
http://www.eszl.nl/  

• Gemeente Maastricht : steunpunt Corona  
https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/steunpunt-corona 

• Limburgse Land en tuinbouw Bond 
https://www.lltb.nl/corona 

• MKB Limburg 
https://www.mkblimburg.nl/corona-crisis-aanpak/ 

• MKB Limburg Ondernemersplatform 
www.mkblimburgondernemersplatform.nl 

• Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) 
http://www.lwv.nl/lists/nieuws/artikel.aspx?ID=568&Source=/default.aspx 

• Gemeente Sittard Geleen  
https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Coronavirus 

• Gemeente Weert 
https://www.weert.nl/coronavirus 

• Gemeente Venlo 
contact: ondernemersloket@venlo.nl  
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Noord-Brabant 

Provinciale maatregelen 

€ 5 miljoen voor: 

• online scholing voor mensen zonder werk of die thuiswerken 

• verbeteren informatievoorziening naar ondernemers en werknemers 

Links 

• Provincie Noord-Brabant 
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie-en-werk/2020/eerste-brabantse-economische-maatregelen-
coronacrisis 

• Brabantse impact-monitor  
https://www.brabant.nl/subsites/corona/impact-monitor  

• Gemeente Breda: aanvullende maatregelen coronacrisis  
http://www.breda.nl/coronavirus 

• Gemeente Eindhoven: ondernemersloket  
http://eindhoven.nl/ondernemersloket 
Contact: ondernemersloket@eindhoven.nl 

• Brainport Regio en provincie Brabant: noodfonds voor startups 
https://brainporteindhoven.com/nl/nieuws/regionaal-noodfonds-voor-startups-van-start-in-de-brainport-regio  

• Coronaloket voor Brabantse startups 
https://www.midpointbrabant.nl/braventure-geeft-online-corona-support-aan-brabantse-startups/ 

• Gemeente Tilburg: steunpakket voor ondernemers 
https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/steunpakket-voor-ondernemers/ 
informatie op een rij: https://www.tilburg.nl/actueel/crisis/#c15861 

• Station88: Huis voor Ondernemerschap en Innovatie (vanuit Tilburg 
https://station88.nl/actueel/impact-coronavirus-voor-ondernemers + bij Station88: 
https://station88.nl/actueel/station88-coronacrisisloket-voor-ondernemers-uit-de-regio-midden-brabant  
Het Crisisloket voor ondernemers uit de regio Midden-Brabant is ervoor om de impact van de coronacrisis voor 
ondernemers uit de regio Midden-Brabant te reduceren. 

• Regio Midden-Brabant: website die bedrijven wil samenbrengen die tijdens de Corona periode personeel 
beschikbaar hebben óf juist medewerkers tekort komen. 
https://www.werk-samen.nl/ 

• Online leeromgeving ‘Brabant Leert’: een online platform waarop verschillende online cursussen beschikbaar zijn. 
Op deze manier kunnen Brabanders zich juist nu, tijdens de crisis, blijven ontwikkelen. Het aanbod sluit aan bij de 
(veranderende) vraag van het Brabants bedrijfsleven. Brabant Leert is een initiatief van o.a. de Provincie Noord-
Brabant, Leren en Werken, VNONCW Brabant Zeeland, Midpoint Brabant, Brainport Eindhoven. 
https://www.brabantleert.nl/  

• Starterslift: SOL – Starterslift Overbruggingslening voor kennisintensieve startups 
https://www.starterslift.nl/sol/  

• Future Fit van Ondernemerslift Plus 
https://www.ondernemersliftplus.nl/future-fit-programma/  
Future Fit begeleidt ondernemers om hun business(model) aan te passen aan de gevolgen van de Coronacrisis, 
zodat de onderneming weer toekomstbestendig wordt. 

• ZZP Boost 
https://zzpnobboost.nl/kenniscentrum-zzp-en-corona/  

• Werkgevers ServicePunt Noordoost-Brabant 
https://wspnoordoostbrabant.nl/corona-en-werkgevers/  

• Noordoost-Brabant Werkt 
https://noordoostbrabantwerkt.nl/corona/  
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Noord-Holland 

Provinciale maatregelen 

• de Financieringstafel wordt crisistafel 

• online spreekuur voor ondernemers 

• investeringsprogramma ingezet voor advisering en begeleiding getroffen ondernemers 

Links  

• Gemeente Haarlem: maatregelen  
http://www.haarlem.nl/coronavirus 

• Gemeente Amsterdam 
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/veelgestelde-vragen-corona-ondernemers/  

• Gemeente Gooise Meren 
Maatregelen ondernemers https://gooisemeren.nl/informatie-corona/corona-en-ondernemers 
Lokaal corona loket https://www.ondernemersgooisemeren.nl/corona-loket/ 
Maatschappelijk: https://www.gooisemerenvoorelkaar.nl/ 

 
Overijssel 

Provinciale maatregelen 

• ondersteuning ondernemers via loketten en uitvoeringsorganisaties 

Links  

• Provincie Overijssel 
https://www.overijssel.nl/actueel/corona-virus-overijssel/ 
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/financieringsvouchers-mkb-ondernemingen/ 
Hulp voor ondernemers bij het aanvragen van overheidsregelingen. 

• Regio Twente  
https://www.twente.com/twente-board/coronavirus 

• Oost NL 
https://oostnl.nl/nl/nieuws/corona-update-voor-ondernemers-oost-
nederland?mc_cid=03a2026558&mc_eid=393c97b257 

• Gemeente Deventer: informatie van alle economische partners 
https://ondernemersdeventercorona.nl/ 

• Regio Zwolle: Regio Zwolle Brigade biedt gratis hulp aan ondernemers om hen door de coronacrisis te loodsen. De 
brigade zorgt voor voorlichting over hulpvoorzieningen, biedt een meldpunt voor onder- en overbezetting en biedt 
hulp op maat van businessexperts. 
https://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/  

• Gemeente Enschede 
https://www.enschede.nl/corona-en-ondernemers  

 

Utrecht 

Provinciale maatregelen: 

• opzetten taskforce om maatregelen te onderzoeken 

• wekelijkse monitor 

Links 

• Economic Board Utrecht: ondernemershulp: sparring partner of advies nodig? URECA biedt een netwerkt van 
ondernemers en gemeenten uit de regio Utrecht dat belangeloos helpt met coronagerelateerde vragen. 
www.economicboard.nl/corona 

• Gemeente Amersfoort 
https://www.amersfoort.nl/bericht/ondernemers-en-zzp-ers.htm 
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• Amersfoort Business : frequentie nieuwsbrief tijdelijk hoger om ondernemers te informeren (steunmaatregelen) 
en inspireren (lokale initiatieven en innovaties) 
https://www.amersfoortbusiness.com/ 

• Gemeente Utrecht: overzicht van de maatregelen. 
www.utrecht.nl/hulpvoorondernemers  

• Gratis hulp met online marketing en sales. Nu Digitaal is een hulpprogramma speciaal voor mkb-ondernemers in 
Utrecht. 
www.utrecht.nudigitaal.nl 

• NIEUW Midden-Utrecht: afstemming tussen vraag en aanbod van werkgevers. Midden-Utrecht Werkt door brengt 
werkgevers met minder en meer werk met elkaar in contact. 
https://www.mobiliteit-utrecht.nl/utrechtwerktdoor/ 
 

 
Zeeland 

Provinciale maatregelen 

• mogelijk ondersteuning Zeeuws MKB middels investeringsagenda 

• de Economic Board Zeeland adviseert over economische situatie post-corona 

• vouchers voor het inwinnen van (financieel) advies 

Links 

• Provincie Zeeland 
https://www.zeeland.nl/actueel/ondersteuning-voor-zeeuwse-bedrijven-vanwege-corona 
https://www.zeeland.nl/economie/coronavirus-en-ondernemers 

• Provincie Zeeland 
https://www.zeeland.nl/vragen-over-corona 
https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/nieuwsbrief-coronamonitor_zeeland-april-1.pdf 

• VNO-NCW Zeeland  
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/home/coronavirus-informatie-voor-ondernemers/ 

• Dockwize: versneld digitaliseren  
https://www.dockwize.nl/ 

• Impuls Zeeland  
https://www.impulszeeland.nl/nl/ZeelandFM 
Contact: mailto:coronaloket@impulszeeland.nl 

• Walcheren 
https://www.veere.nl/een-loket-voor-alle-walcherse-ondernemers 

 
Zuid Holland 

Provinciale maatregelen 

• deelname in Landelijke Coronacrisis team van de Greenport Nederland 

• speciale aandacht voor startups en scale-ups 

• mogelijk omzetten Startup in Residence programma naar een Startup in Resilience programma 

• MKB-financieringstafel wordt crisistafel 

• mogelijk personele bijstand aan derde overheden 

Links 

• Provincie Zuid Holland 
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2020/zuid-holland-werkt-maatregelen-aanpak-coronacrisis/ 

• Economic Board Zuid-Holland 
https://www.economicboardzuidholland.nl/coronamonitor-7-impact-op-de-zuid-hollandse-economie/ 

• Gemeente Alphen aan de Rijn: informatie punt voor ondernemers https://www.edbalphen.nl/corona/ 

• Gemeente Westvoorne: belastingmaatregelen https://www.svhw.nl/2020/03/18/betalingsmaatregelen-voor-
ondernemers-en-zelfstandigen-zzp-ers-vanwege-coronavirus/ 
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• Gemeente Zoetermeer: aanpak maatregelen coronavirus  
https://www.zoetermeer.nl/ondernemers/coronavirus-informatie-voor-
ondernemers_48549?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=civo  

• Gemeente Rotterdam: o.a. wegwijzer coronavirus 
https://www.ondernemen010.nl/ 

• Gemeente Molenlanden: pakket met algemene steunmaatregelen en een financieel noodfonds van 3 miljoen euro 
https://www.molenlanden.nl/lokaal-steunpakket-molenlanden  

• Startup in Residence InterGov: zes overheidsorganisaties zijn op zoek naar innovatieve oplossingen om 
maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Meer info op https://intergov.startupinresidence.com/ 

• Coronahulp: Zuid-Hollandse maakbedrijven en toeleveranciers die willen helpen om verspreiding van het virus willen 
tegengaan, kunnen zich hier melden:   https://www.smitzh.nl/nieuws/coronahulp-oproep-zuid-hollandse-
maakindustrie/ 

 
 

Ondernemersklankbord (OKB) 
Helpt ondernemers tijdelijk gratis 
https://www.ondernemersklankbord.nl/ondernemersklankbord-helpt-ondernemers-tijdelijk-gratis-in-verband-met-het-
coronavirus/ 
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