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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  
 

Mag ik een kopje koffie aanbieden bij een workshop? 

Gelukkig kan ik weer groepen tot maximaal 30 personen ontvangen. Mag ik ook een kopje koffie aanbieden bij een 

workshop of in een vergaderlocatie? 

Antwoord: Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. Dat geldt ook voor locaties 

waar cursussen of bijeenkomsten worden georganiseerd. Deelnemers zullen dan zelf drinken/eten mee moeten 

nemen. De uitzondering voor hotels gaat specifiek om hotelgasten die overnachten. Personen die een zaal huren 

vallen hier niet onder. 

 

Waar vind ik informatie over het aanvragen van NOW 3? 

Ik heb eerder NOW aangevraagd. In 2021 verwacht ik weer omzetverlies. Hoe kan ik mij voorbereiden op een 

nieuwe NOW-aanvraag? 

Antwoord: De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in 

de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. De NOW 3 heeft andere 

voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021. NOW 3 is ingedeeld in 3 subsidieblokken van 3 

maanden. Iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden kan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in 

de loonkosten, of u nu al wel of niet hebt deelgenomen aan de NOW. Informatie over de voorbereiding van een 

aanvraag lees je hier. 

 

Kan ik een tegemoetkoming aanvragen voor mijn vaste lasten? 

Ik lees dat ik vanaf 25 november TVL voor het vierde kwartaal kan aanvragen. Hoe weet ik of ik in aanmerking kom? 

Antwoord: De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel 

van hun vaste lasten. Aanvragen van TVL Q4 2020 kan van 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 17.00 uur bij 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de 

adviestool TVL bij RVO. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL. 

 

 

 

 

KVK 
CORONALOKET 
 

 

Nr. 67 

30 nov ’20   

 

http://www.kvk.nl/corona
https://www.kvk.nl/corona/horeca-op-15-meter-hoe-doe-je-dit/
https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/informatie-ter-voorbereiding-op-het-aanvragen-van-now3#:~:text=Als%20referentie%2Domzet%20geldt%20dan,de%20daadwerkelijke%20omzet(daling)
https://www.kvk.nl/corona/tvl-aanvragen-tot-eind-juni-2021/


 
 

Feiten en cijfers 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 Goede zaken! 
 
13 nieuwe MKB-deals voor regionale ondersteuning mkb 

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionaal het midden- 

en klein bedrijf. De in totaal 7,5 miljoen uit het MKB-Actieplan geeft gemeenten en provincies meer middelen om te 

doen wat het mkb in hun regio nodig heeft. De tweede lichting MKB-deals is op 27 november gestart en is goed voor 

4,5 miljoen euro. MKB-deals zijn samenwerkingen van gemeenten en provincies om het brede mkb te versterken en 

dat is heel welkom in deze corona tijd. Bekijk voor interviews en video’s over de MKB-deals van de tweede lichting 

naar het digitale magazine. 

 

Thuiswerken een blijvertje: mentaal en fysiek in topvorm 

De meeste mensen willen, als ze na corona weer naar kantoor mogen, 1 tot 3 dagen per week thuiswerken. Dat blijkt 

uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Dit betekent minder reistijd, minder files en 

kleinere kantoren, maar het roept ook vragen op. Hoe zorg je er op afstand voor dat je werknemers in 2021 mentaal 

en fysiek in topvorm blijven? Meer informatie 

 
Winst KVK Impact award met handkapje 

MarcelvangalenDesign uit Boxtel heeft met Gripz de KVK Impact award gewonnen. Ondernemers uit het mkb die een 

baanbrekende innovatie onder invloed van de coronacrisis op de markt hebben gebracht, konden zich inschrijven 

voor deze speciale prijs, die werd uitgereikt tijdens de KVK Live Adviesdagen. Gripz is een multifunctioneel handkapje, 

gemaakt van gerecycled LDPE, waardoor je niet met je handen oppervlakten als winkelwagentjes, mandjes, 

https://www.magazine-on-the-spot.nl/mkbdeals2020/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/personeel/thuiswerken-een-blijvertje-mentaal-en-fysiek-in-topvorm/


 
 

deurklinken, touchscreens, hoeft aan te raken. Gripz is voorzien van iso-gecertificeerde antimicrobiële toevoeging 

waardoor het vermenigvuldigen van bacteriën stopt. Meer informatie 

Uitgelicht 
 

Kom samen met je personeel door de crisis 

De coronacrisis raakt je bedrijf, en je zet alles op alles om te overleven. Je wilt daarbij goed voor je personeel blijven 

zorgen. Wat kun je voor hen doen? Denk aan een goede werkplek thuis en veilig werken bij je bedrijf. En wat doe je 

als 1 van je medewerkers het coronavirus heeft? Lees hier het artikel kom-samen-met-je-personeel-door-de-crisis 

 

Bepaal de levensvatbaarheid van je bedrijf 

In de coronacrisistijd hoor je het begrip ‘levensvatbaar bedrijf’ steeds vaker. Maar wat betekent dat en hoe kom je 

erachter of jouw bedrijf kan overleven? Je wilt weten wat je kunt doen om je bedrijf door de crisis te trekken. Bepaal 

eerst of je bedrijf gezond is. Hieronder lees je welke factoren de levensvatbaarheid van je bedrijf bepalen. bepaal-de-

levensvatbaarheid-van-je-bedrijf 

 

 
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 

 

Contactpersonen KVK 

Contactpersonen voor partners en relaties 

• Gijs Bosch – 06 51 20 08 96 – gijs.bosch@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 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.kvkinnovatietop100.nl/site/MarcelvangalenDesign-wint-KVK-Impact-award
https://www.kvk.nl/corona/kom-samen-met-je-personeel-door-de-crisis/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kvk.nl%2Fadvies-en-informatie%2Ffinanciering%2Fbepaal-de-levensvatbaarheid-van-je-bedrijf%2F&data=04%7C01%7Cpaul.geertman%40kvk.nl%7Ca6a2c201f3c24fca04dc08d8904464ba%7C2b95cc4c4de24fcd9f8a6318b88ad7d3%7C0%7C0%7C637417970723250416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8s2i9691SSOwssRb7ro6uq4i%2F7BIQWnU0yByrj60mbI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kvk.nl%2Fadvies-en-informatie%2Ffinanciering%2Fbepaal-de-levensvatbaarheid-van-je-bedrijf%2F&data=04%7C01%7Cpaul.geertman%40kvk.nl%7Ca6a2c201f3c24fca04dc08d8904464ba%7C2b95cc4c4de24fcd9f8a6318b88ad7d3%7C0%7C0%7C637417970723250416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8s2i9691SSOwssRb7ro6uq4i%2F7BIQWnU0yByrj60mbI%3D&reserved=0
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/
mailto:gijs.bosch@kvk.nl
mailto:ad.van.ginneken@kvk.nl
mailto:martin.luijendijk@kvk.nl
mailto:ruud.meijvogel@kvk.nl
mailto:partners.coronaloket@kvk.nl


 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
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. 



 
 

Bijlage: Provinciale en regionale initiatieven 
 

Bijgewerkt 30 november 2020 

 

Algemeen 

• Verschillende provincies hebben een Corona-monitor  

https://arbeidsmarktinzicht.nl/ 

 

• Jouw regio in beeld met de KVK Regiodatatool. Bekijk en vergelijk economische data, nu met actuele cijfers 

economische impact coronacrisis: https://kvkregiodata.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 

• Corona Overbruggingslening (COL)  

https://www.horizonflevoland.nl 

• Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland   

https://www.horizonflevoland.nl/voucherregeling-ondernemerschap-flevoland 

• Corona Rebuild Programma   

https://www.horizonflevoland.nl 

• Stichting MKB-Doorgaan  

https://www.mkbdoorgaan.nl 

• Zelfstandigenloket Flevoland  

https://www.zelfstandigenloketflevoland.nl 

• MKB Doorstartfonds  

https://www.zelfstandigenloketflevoland.nl 

Links  

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

  

https://arbeidsmarktinzicht.nl/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkvkregiodata.nl%2F&data=04%7C01%7Cpaul.geertman%40kvk.nl%7Cdc37dfd28be34d52df2e08d87a81bc1b%7C2b95cc4c4de24fcd9f8a6318b88ad7d3%7C0%7C0%7C637394044931374062%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bx8DAWsH%2BiUp5z2M1Mb3MMw49EGzAQ%2F7%2FQM0qeEMreE%3D&reserved=0
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.horizonflevoland.nl/
https://www.horizonflevoland.nl/voucherregeling-ondernemerschap-flevoland
https://www.horizonflevoland.nl/
https://www.mkbdoorgaan.nl/
https://www.zelfstandigenloketflevoland.nl/
https://www.zelfstandigenloketflevoland.nl/
https://www.flevoland.nl/dossiers/coronacrisis


 
 

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 
Overzicht met provinciale regelingen va het Corona herstelpakket, inclusief een innovatieve stimuleringsregeling 
Lok op 1: 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/ 

• Provincie Friesland, Ynbusiness, banken, accountants, juristen, redietverstrekkers:  
Project Business Boost Fryslân: 

• 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 

• Weststellingwerf 
https://www.weststellingwerf.nl/home/coronavirus_42560/item/maatregelen-voor-ondernemers-en-
zzpers_48202.html 

 

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 

• Subsidieregeling Groeiversneller Recreatie en Toerisme: voucherregeling aangepast op ‘Corona’: 
https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Groeiversneller-voor-toerisme-en-recreatie-uitgebreid 

• 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://www.ynbusiness.nl/
https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/
https://www.fryslan.frl/home/coronavirus-covid-19_44322/
https://www.ondernemersimpuls.frl/ondernemersimpuls-fryslan/
https://www.lc.nl/friesland/Provincie-Frysl%C3%A2n-en-banken-gaan-samen-bedrijven-redden-26181851.html
https://www.heerenveen.nl/ondernemen/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers/
https://ondernemend.leeuwarden.nl/nl
https://www.opsterland.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Extra_regelingen_belastingen_en_heffingen_voor_ondernemers
https://www.opsterland.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Extra_regelingen_belastingen_en_heffingen_voor_ondernemers
https://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/nieuws_47795/item/hulp-voor-ondernemers_46649.html
https://www.achtkarspelen.nl/inwoners-achtkarspelen/nieuws_43791/item/hulp-voor-ondernemers_46733.html
https://www.noardeast-fryslan.nl/corona-informatie-voor-ondernemers
https://www.weststellingwerf.nl/home/coronavirus_42560/item/maatregelen-voor-ondernemers-en-zzpers_48202.html
https://www.weststellingwerf.nl/home/coronavirus_42560/item/maatregelen-voor-ondernemers-en-zzpers_48202.html
https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/COVID-19
https://www.gelderland.nl/Subsidies/COVID-19-Ondersteuningsmaatregelen-voor-ondernemers-en-organisaties
https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Groeiversneller-voor-toerisme-en-recreatie-uitgebreid
https://www.gelderland.nl/Subsidies/onderwijs-en-arbeidsmarkt-2020
https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/smart-regeling+covid-19/default.aspx


 
 

https://oostnl.nl/nl/nieuws/corona-update-voor-ondernemers-oost-nederland  
Corona Rebuild Program 
https://oostnl.nl/nl/corona-rebuild-program  
Corona-OverbruggingsLening (COL) 
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 

• WSP Midden Gelderland Werkt Door brengt werkgevers bijeen om tekort en overschot te helpen oplossen 
www.wspmgwerktdoor.nl 

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 
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• 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  

 
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. 

https://www.lltb.nl/corona
https://www.mkblimburg.nl/corona-crisis-aanpak/
http://www.mkblimburgondernemersplatform.nl/
http://www.lwv.nl/lists/nieuws/artikel.aspx?ID=568&Source=/default.aspx
https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Coronavirus
https://www.weert.nl/coronavirus
mailto:ondernemersloket@venlo.nl
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie-en-werk/2020/eerste-brabantse-economische-maatregelen-coronacrisis
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie-en-werk/2020/eerste-brabantse-economische-maatregelen-coronacrisis
https://www.brabant.nl/subsites/corona/impact-monitor
http://www.breda.nl/coronavirus
http://eindhoven.nl/ondernemersloket
mailto:ondernemersloket@eindhoven.nl
https://brainporteindhoven.com/nl/nieuws/regionaal-noodfonds-voor-startups-van-start-in-de-brainport-regio
https://www.midpointbrabant.nl/braventure-geeft-online-corona-support-aan-brabantse-startups/
https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/steunpakket-voor-ondernemers/
https://www.tilburg.nl/actueel/crisis/#c15861
https://station88.nl/actueel/impact-coronavirus-voor-ondernemers
https://station88.nl/actueel/station88-coronacrisisloket-voor-ondernemers-uit-de-regio-midden-brabant
https://www.werk-samen.nl/
https://www.brabantleert.nl/
https://www.starterslift.nl/sol/
https://www.ondernemersliftplus.nl/future-fit-programma/


 
 

• 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/  

• Gemeente ’s-Hertogenbosch 
https://www.s-hertogenbosch.nl/corona/ 

 

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  

• Gemeente Zwolle 
https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/coronavirus  
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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 

• 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 

• 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/ 

• Ondersteuning van innovatieve bedrijven door de ROM UtrechtRegion: 
https://www.romutrechtregion.nl/ 

 
 

 
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 
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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/  

• Economic Board Zuid-Holland, pilot werk voor jongeren door Zuid-Hollandse taskforce Human Capital: 
https://www.economicboardzuidholland.nl/zuid-holland-steekt-e-15-miljoen-in-jongerenwerkplekken-en-wil-
unieke-pilot-opschalen-naar-heel-nederland/.  

• 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/ 

• 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/  

• Gemeente Rotterdam: subsidieregeling voor digitalisering MKB:  
https://www.rotterdam.nl/loket/digitaliseringsvoucher/ 
https://persberichtenrotterdam.nl/blog/persbericht/rotterdamse-ondernemer-stapt-over-de-digitale-drempel/ 

• Gemeente Hoeksche Waard: informatie o.a. over noodsteun en vouchers(huurbemiddeling, financieel advies, 
business coaching) 
https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/ondernemen/noodsteun-voor-ondernemers-verenigingen-en-
stichtingen  
https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/ondernemen/vouchers-voor-ondernemers 
https://www.gemeentehw.nl/informatie-coronavirus/  
 

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

 

 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2020/zuid-holland-werkt-maatregelen-aanpak-coronacrisis/
https://www.economicboardzuidholland.nl/coronamonitor-7-impact-op-de-zuid-hollandse-economie/
https://www.economicboardzuidholland.nl/zuid-holland-steekt-e-15-miljoen-in-jongerenwerkplekken-en-wil-unieke-pilot-opschalen-naar-heel-nederland/
https://www.economicboardzuidholland.nl/zuid-holland-steekt-e-15-miljoen-in-jongerenwerkplekken-en-wil-unieke-pilot-opschalen-naar-heel-nederland/
https://www.edbalphen.nl/corona/
https://www.svhw.nl/2020/03/18/betalingsmaatregelen-voor-ondernemers-en-zelfstandigen-zzp-ers-vanwege-coronavirus/
https://www.svhw.nl/2020/03/18/betalingsmaatregelen-voor-ondernemers-en-zelfstandigen-zzp-ers-vanwege-coronavirus/
https://www.zoetermeer.nl/ondernemers/coronavirus-informatie-voor-ondernemers_48549?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=civo
https://www.zoetermeer.nl/ondernemers/coronavirus-informatie-voor-ondernemers_48549?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=civo
https://www.ondernemen010.nl/
https://www.molenlanden.nl/lokaal-steunpakket-molenlanden
https://intergov.startupinresidence.com/
https://www.smitzh.nl/nieuws/coronahulp-oproep-zuid-hollandse-maakindustrie/
https://www.rotterdam.nl/loket/digitaliseringsvoucher/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpersberichtenrotterdam.nl%2Fblog%2Fpersbericht%2Frotterdamse-ondernemer-stapt-over-de-digitale-drempel%2F&data=04%7C01%7Cpaul.geertman%40kvk.nl%7Cad6d56f2ba0a48994c1308d87be80a64%7C2b95cc4c4de24fcd9f8a6318b88ad7d3%7C0%7C0%7C637395583828843802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=i5yr1oqDUKWFMvaW99pfJu1wEtseXIKLh9XzqGXhcZg%3D&reserved=0
https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/ondernemen/noodsteun-voor-ondernemers-verenigingen-en-stichtingen
https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/ondernemen/noodsteun-voor-ondernemers-verenigingen-en-stichtingen
https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/ondernemen/vouchers-voor-ondernemers
https://www.gemeentehw.nl/informatie-coronavirus/
https://www.ondernemersklankbord.nl/ondernemersklankbord-helpt-ondernemers-tijdelijk-gratis-in-verband-met-het-coronavirus/
https://www.ondernemersklankbord.nl/ondernemersklankbord-helpt-ondernemers-tijdelijk-gratis-in-verband-met-het-coronavirus/

