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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  
 

Moeten klanten van een cafetaria een mondkapje dragen?  

Voor bezoekers van horeca geldt de plicht voor een Corona Toegangsbewijs(CTB). Geldt dit ook voor klanten die in 

een cafetaria eten komen afhalen? Moeten deze klanten een mondkapje dragen? 

Antwoord:  Een cafetaria heeft de plicht om een Corona Toegangsbewijs(CTB) te vragen aan gasten die binnen of 

op het terras komen eten. Voor klanten die een maaltijd afhalen mag de ondernemer geen CTB vragen, maar deze 

klanten, en het bedienend personeel, moeten dan wel een mondkapje dragen. KHN | Welke coronaregels gelden? 

 

Ben je verplicht om een Corona Toegangsbewijs(CTB) te vragen voor cursussen in een hotel of conferentieoord? 

Een ondernemer die trainingen geeft, heeft de ervaring dat er soms wel om een CTB gevraagd wordt, en andere 

keren niet. Wat zijn de regels? 

Antwoord: In de publieke binnenruimten van een hotel of conferentieoord is een mondkapje verplicht. In het eet- 

en drinkgedeelte van het gebouw, of wanneer er catering wordt aangeboden in het zalencomplex, dan is een 

Corona Toegangsbewijs(CTB) verplicht. De ondernemer kan zelf beslissen of voor het horecacomplex geheel of 

gedeeltelijk het CTB verplicht is, afhankelijk van de mogelijkheid om klantgroepen te scheiden voor de hotel- en 

zalengedeelten en de eet- en drinkruimtes. KHN | Welke coronaregels gelden er vanaf 6 november 2021? 

 

Een medewerker weigert om een CTB controle uit te voeren bij klanten, is dit werk weigeren? 

Een medewerker van een horecabedrijf weigert om aan klanten een Corona toegangsbewijs te vragen. Wat kan de 

ondernemer doen? 

Antwoord: Probeer in zo’n situatie te zoeken naar een alternatief, kan iemand anders deze wettelijk verplichte 

controle doen? Als deze controle echt van deze medewerker verwacht wordt? Ja, in principe valt dit dan onder het 

weigeren van opgedragen werk. Het kan zijn dat de rechter oordeelt dat dit onder gewetensbezwaren valt? UWV 

heeft een loket waar werkgevers terecht kunnen: factsheet-ontslag-bij-ernstig-gewetensbezwaar.pdf (uwv.nl)  

 

Veel gestelde vragen over corona  
Dagelijks bellen ondernemers het KVK Coronaloket met vragen over o.a. regelingen, maatregelen en 

financieringsmogelijkheden. De belangrijkste vragen en antwoorden staan in dit overzicht. 
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http://www.kvk.nl/corona
https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/coronavirus/welke-coronaregels-gelden-er-vanaf-6-november-2021
https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/coronavirus/welke-coronaregels-gelden-er-vanaf-6-november-2021
https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/factsheet-ontslag-bij-ernstig-gewetensbezwaar.pdf
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/
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 Goede zaken! 
 
Bedrijven slaan handen ineen voor promoten corona-basisregels 

Nu de Corona-besmettingen weer oplopen en de zorg wederom dreigt te bezwijken, slaan 25 

ondernemersorganisaties massaal de handen ineen om hun gasten, klanten en medewerkers vanaf morgen extra te 

wijzen op het belang van het naleven van de basisregels. De bedrijven instrueren gasten, klanten en medewerkers 

middels diverse communicatiemiddelen voor extra veiligheid onder het bekende motto #samentegencorona.  

Daarnaast roept de detailhandel iedereen op om koopmomenten zoveel mogelijk te spreiden in de komende 

feestmaanden om zo grote drukte te voorkomen. Ook acties worden hier zoveel mogelijk op 

aangepast.   PERSBERICHT: Bedrijven slaan handen ineen voor promoten corona-basisregels - INretail 

 

Gemeente Arnhem komt zzp’er tegemoet met voucher van 500 euro 

Arnhemse zzp'ers die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen bij de gemeente een voucher van 500 euro aanvragen. 

Het bedrag moeten zij besteden aan ondersteuning en coaching op het gebied van digitalisering, boekhouding, 

juridische vraagstukken of bijscholing. De waardebon dient als steuntje in de rug zodat de zelfstandige ondernemers 

hun bedrijf sneller op de rit hebben. Ondernemers mogen zelf bepalen waar zij de diensten inkopen en betalen 

tenminste 10 procent van de kosten zelf. Gespot! Nieuws voor overheden en publieke partners (kvk.nl)  

 

Maatschappelijk gedreven organisaties zitten in de lift: Too Good To Go meest populair 

Too Good To Go is volgens Nederlanders de meest inspirerende organisatie van 2021. Het bedrijf dat strijdt tegen 

voedselverspilling, laat andere impactorganisaties achter zich zoals Het Rode Kruis (2), Fair Trade Original (3), Tony 

Chocolonely (4) en De Vegetarische Slager (5). Opvallend is dat het aantal impactorganisaties in de lijst blijft stijgen. 

Dit jaar zijn het 23 van de 40 bedrijven die werken vanuit een maatschappelijke missie.  

De Ondernemer | Aantal maatschappelijk gedreven organisaties in de lift 

 

https://www.inretail.nl/persbericht/persbericht-bedrijven-slaan-handen-ineen-voor-promoten-corona-basisregels/#h-de-basisregels
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/overheid/gespot-nieuws-voor-overheden-en-publieke-partners/
https://www.deondernemer.nl/innovatie/duurzaamheid/maatschappelijk-gedreven-organisaties-too-good-to-go-populair~3387744


 
 

 

  

Uitgelicht 
 

De coronacrisis: overzicht maatregelen 

Het aantal besmettingen door het coronavirus neemt toe. Check welke coronamaatregelen vanaf 6 november voor 

bedrijven en andere organisaties gelden. De coronacrisis: overzicht maatregelen (kvk.nl) 

 

Alles wat je moet weten over het coronatoegangsbewijs 

In de strijd tegen het oplaaiende coronavirus is het coronatoegangsbewijs vanaf zaterdag 6 november op meer 

plekken ingezet. Bezoekers hebben hun QR-code dan onder meer nodig voor de sportschool, het zwembad en het 

buitenterras van de kroeg. Alles wat je moet weten over het coronatoegangsbewijs (kvk.nl) 

 

De mondkapjesplicht is terug 

Vanaf 6 november is het dragen van mondkapjes verplicht in openbare binnenruimtes zoals winkels en 

vliegvliegvelden. Ook bij contactberoepen zoals kappers en fysiotherapeuten gaat opnieuw de mondkapjesplicht van 

kracht. Het dragen van een mondkapje geldt niet op plekken waar een coronapas verplicht is, zoals in de horeca. De 

mondkapjesplicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Lees hier de antwoorden op veelgestelde ondernemersvragen. 

De mondkapjesplicht is terug (kvk.nl) 

 

KVK Trendrapport oktober: toename starters horeca, veel stoppers webwinkels en weinig faillissementen 

In de maand oktober zijn 4% minder ondernemingen gestart en 7% meer bedrijven gestopt, in vergelijking met een 

jaar geleden. Er zijn relatief veel starters in de horeca, terwijl veel webwinkels na de ‘coronaboom’ nu weer stoppen. 

Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over oktober 2021. Het totaal aantal bedrijven is op 1 november 2021 

verder gestegen naar 2.186.061. Hiervan zijn er 1.163.922 fulltime zzp’ers (53%) en 325.063 parttime zzp’ers (15%). Er 

zijn 697.076 bedrijven ingeschreven waar meer dan 1 persoon werkt (32%). In oktober zijn er 99 faillissementen 

uitgesproken. Dit is 48% lager dan in 2020 en 59% minder dan in oktober 2019. KVK heeft prof. dr. Erik Stam, 

hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, gevraagd de 

cijfers uit het Trendrapport Bedrijfsleven te duiden. KVK Trendrapport oktober: groei starters horeca 

 
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  

 
 
 
 

 

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-overzicht-maatregelen/
https://www.kvk.nl/corona/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronatoegangsbewijs/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/de-mondkapjesplicht-is-terug/
https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/kvk-trendrapport-oktober-toename-starters-horeca-veel-stoppers-detailhandel-en-extreem-weinig-faillissementen/
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


 
 

 
 
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. 



 
 

Bijlage: Provinciale en regionale initiatieven 
 

NIEUW Bijgewerkt 9 november 2021 

 

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/. 

• VNG-overzicht van lokale praktijkvoorbeelden, incl. contactgegevens gemeente. Praktijkvoorbeelden | VNG   

 

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/ 

• Werkgeversservicepunt Drenthe Heroriëntatie zelfstandigen - Werkgeversservicepunt Drenthe 

Flevoland 

 
Provinciale maatregelen 

 Links  

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

• Regelingen en coronaloketten | Visit Flevoland 

• Corona Overbruggingslening (COL)  
https://www.horizonflevoland.nl 

• Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland   

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

• Corona Rebuild Programma   

Corona Rebuild Programma Corona Rebuild Programma - Horizon Flevoland 

• Stichting MKB-Doorgaan (ook voor andere provincies) 

https://www.mkbdoorgaan.nl 

• Zelfstandigenloket Flevoland  

https://www.zelfstandigenloketflevoland.nl  

https://arbeidsmarktinzicht.nl/
https://kvkregiodata.nl/
https://vng.nl/overzicht-praktijkvoorbeelden?f%5B0%5D=practical_examples_subjects%3A380701
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.wspdrenthe.nl/Beheer/Formulierenmodule/1921032.aspx?t=Herorientatie-zelfstandigen
https://www.flevoland.nl/dossiers/coronacrisis
https://www.visitflevoland.nl/nl/wij/ondernemers/regelingen-en-coronaloketten
https://www.horizonflevoland.nl/
https://www.horizonflevoland.nl/voucherregeling-ondernemerschap-flevoland
https://www.horizonflevoland.nl/corona-rebuild-programma
https://www.mkbdoorgaan.nl/
https://www.zelfstandigenloketflevoland.nl/


 
 

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/ 

• Een Fries maatschappelijk initiatief waarin een kennisnetwerk, een aantal geselecteerde mkb’ers ter zijde staat. 
Provincie Friesland, Ynbusiness, banken, accountants, juristen, kredietverstrekkers:  
Project: www.businessboostfriesland.nl 

• Bureau Zelfstandigen Fryslân, Arbeidsmarktregio Friesland en het Leerwerkloket Friesland, hebben één portaal 
ingericht www.bzf.nu om ondernemers verder te helpen bij schuldhulp, heroriëntatie en omscholing 

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

• Gemeente Leeuwarden: maatregelen voor ondernemers 
Hulp voor ondernemers rondom het Coronavirus | Ondernemend Leeuwarden 

• Gemeente Opsterland: belastingmaatregelen voor ondernemers  
Extra regelingen belastingen en heffingen voor ondernemers - Gemeente Opsterland 

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

• Gemeente Achtkarspelen 
Hulp voor ondernemers Coronavirus | Gemeente Achtkarspelen 

• Noordoost Friesland 
Ondernemers - Coronavirus | Gemeente (noardeast-fryslan.nl) 

• 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 

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

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

• Oost NL Corona Rebuild Program 
https://oostnl.nl/nl/corona-rebuild-program  

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/
http://www.businessboostfriesland.nl/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bzf.nu%2F&data=04%7C01%7Cpaul.geertman%40kvk.nl%7C8a958bca02564bc788b608d8c6b21236%7C2b95cc4c4de24fcd9f8a6318b88ad7d3%7C0%7C0%7C637477815396064989%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LLXE6TWUrS57A64dUB9Fy3JkofSkwYMuUGrTxeqSSL4%3D&reserved=0
https://www.heerenveen.nl/ondernemen/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers/
https://ondernemend.leeuwarden.nl/nl/hulp-voor-ondernemers-rondom-het-coronavirus
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/hulp-voor-ondernemers-coronavirus/
https://www.noardeast-fryslan.nl/ondernemers-coronavirus
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/Subsidies/onderwijs-en-arbeidsmarkt-2020
https://boostsmartindustry.nl/
https://oostnl.nl/nl/corona-rebuild-program


 
 

• Oost NL Regeling voor Gelderse mkb-bedrijven met de potentie en ambitie om te groeien en te vernieuwen 
De Groeiversneller | Oost NL 

• Oost NL Thuiswerkvoucher voor werkgevers(> 50 mdw) in Gelderland: Human capital | Oost NL 

• Regio Achterhoek Heroriëntatie - versterk nu jouw toekomst als ondernemer! - ROZ Groep 

• 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 Gemeente Arnhem: voucherregeling van 500 euro t.b.v. coaching of omscholing e.d. voor (zzp-) 
ondernemers: Extra steun voor Arnhemse zzp’ers en kleine ondernemers - Gemeente Arnhem 

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

• Gemeente Overbetuwe 
Corona-informatie voor ondernemers - Gemeente Overbetuwe 

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

• Gemeente Zutphen: Hulp voor ondernemers | Gemeente Zutphen 

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: Uit- en thuistips in Groningen | Visit Groningen 
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  

• De gemeente Eemsdelta opende 1 maart een coronaloket voor ondernemers. Ondernemers kunnen hier terecht 
voor ondersteuning bij het aanvragen van regelingen, problemen met financieren, het zoeken naar nieuwe 
verdienmodellen en initiatieven. Vanuit het coronaloket worden de beste partners gezocht om de ondernemer 
verder te helpen. Coronaloket ondernemers | Gemeente Eemsdelta 

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  

• Programma LimburgToerisme van LIOF ondersteunt vernieuwing in de toeristische en recreatieve sector in Limburg 
https://liof.nl/limburgtoerisme 

https://oostnl.nl/nl/de-groeiversneller
https://oostnl.nl/nl/groeiversneller-human-capital
https://www.rozgroep.nl/herorientatie/
https://www.theeconomicboard.com/corona/
https://www.bezoek-ede.nl/dichtbij-ede/support-your-locals
https://ondernemenin.ede.nl/ondernemersmagazine-juni-2020/welkom/
https://www.arnhem.nl/actueel/alle_nieuwsberichten/Informatie_over_het_Coronavirus
https://www.arnhem.nl/actueel/Persberichten/Extra_steun_voor_Arnhemse_zzp_ers_en_kleine_ondernemers#:~:text=Arnhemse%20zzp%27ers%20en%20kleine%20ondernemers%20die%20geraakt%20zijn%20door,voucher%20van%20%E2%82%AC500%20aanvragen.
https://www.apeldoorn.nl/corona-ondernemers
https://www.overbetuwe.nl/Ondernemers/Corona_informatie_voor_ondernemers
http://www.wspmgwerktdoor.nl/
https://zutphen.nl/coronavirus/hulp-voor-ondernemers
https://gemeente.groningen.nl/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-coronavirus
https://www.nom.nl/corona-update/corona-rebuild-programma/
https://www.snn.nl/ondernemers/de-anderhalve-meter-regeling-provincie-groningen-2020
https://www.visitgroningen.nl/nl/doen/uitgaan
http://www.visitgroningen.nl/nl/doen/aanmeldformulier-thuisblijftips
https://www.eemsdelta.nl/eemsdelta-opent-coronaloket-voor-ondernemers
https://www.limburg.nl/thema/corona-limburg-0/
https://leoloopbaan.nl/
https://liof.nl/limburgtoerisme


 
 

• Programma LimburgToekomstbestendig van LIOF ondersteunt innovaties voor een toekomstbestendige 
economische structuur voor Limburg https://liof.nl/limburgtoekomstbestendig 

• LIOF: De EU stelt via REACT-EU 6 miljoen euro beschikbaar aan LIOF om Limburgse mkb’ers uit de COVID-19-crisis te 
leiden en te versterken op weg naar een competitieve en internationale toekomst.  https://liof.nl/uitgelicht/eur-6-
miljoen-voor-een-groen-digitaal-en-veerkrachtig-herstel-van-de-limburgse-economie 

• 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) 
Corona - LWV 

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

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

• Gemeente Venlo 
Informatie coronavirus | Gemeente Venlo, contact: ondernemersloket@venlo.nl  

• Gemeente Valkenburg aan de Geul komt ondernemers financieel tegemoet: 
https://www.valkenburg.nl/actueel/nieuws/383/kadernota-2021 

• Gemeente Peel en Maas: Steunmaatregelen corona - Gemeente Peel en Maas 

 
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 
De Brabantse steden, de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) besluiten 
om versneld te investeren in het groeivermogen van de provincie. Brabantse steden en provincie investeren 
samen in coronaherstel - Provincie Noord-Brabant 

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

• Gemeente Breda: aanvullende maatregelen coronacrisis  
Welkom op corona.breda.nl | Gemeente Breda - Informatie 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, deels renteloze lening tot max. 15.000 euro voor pas gestarte bedrijven 
https://www.tilburg.nl/ondernemers/ondernemersadvies/ 

• 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. 

https://liof.nl/limburgtoekomstbestendig
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https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.valkenburg.nl%2Factueel%2Fnieuws%2F383%2Fkadernota-2021&data=04%7C01%7Cpaul.geertman%40kvk.nl%7C3e93b223d7fa4cabec8808d934c39a22%7C2b95cc4c4de24fcd9f8a6318b88ad7d3%7C0%7C0%7C637598836964472708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0Vvch7sJljDFRLDY9Sc1AxOJVxdsWuLMzIYPdeu4F4k%3D&reserved=0
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https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie-en-werk/2020/eerste-brabantse-economische-maatregelen-coronacrisis
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• 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/ 

• Brabantleert helpt werknemers van Brabantse bedrijven met ontwikkeladviezen, begeleidings- en 
scholingstrajecten uitvoeren. Het (online) leeraanbod 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/  

• 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  

• Gemeente Hilversum: www.hilversum.nl/Hulp_voor_Hilversumse_ondernemers_en_organisaties  

• Gemeente Amstelveen werkt aan subsidieregeling voor MKB voor gemaakte kosten gericht op 
“anderhalvemetersamenleving”, die niet bedrijf gerelateerd zijn.  
amstelveen-voorloper-met-unieke-subsidieregeling-voor-noodlijdend-mkb  

• Stichting Leergeld Alkmaar is aangesloten bij de landelijke vereniging van lokale Leergeld-stichtingen, die kinderen 
in huishoudens met lage inkomens ondersteunen bij onder andere bijkomende kosten voor onderwijs en sport. 

• Gemeente Zaanstad: Zaanstad.nl - Heroriëntatie/ adviesgesprek - Heroriëntatie/ adviesgesprek 

• Gemeente Texel: Heroriëntatie toekomst door coronacrisis? Ondersteuning Tozo-regeling mogelijk - Texel 

• Gemeente Uithoorn: Hulp bij heroriëntatie ondernemers - Gemeente Uithoorn 
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Overijssel 

Provinciale maatregelen 

• ondersteuning ondernemers via loketten en uitvoeringsorganisaties 

Links  

• Provincie Overijssel 
https://www.overijssel.nl/actueel/corona-virus-overijssel/ 

• Regelingen en contact voor ondernemers - Provincie Overijssel  Hulp voor ondernemers bij het aanvragen van 
overheidsregelingen, o.a. financieringsvouchers 

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

• Regio Twente Heroriëntatie - versterk nu jouw toekomst als ondernemer! - ROZ Groep 

• Oost NL, Corona Rebuild Program 
https://oostnl.nl/nl/corona-rebuild-program  

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

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

• Regio Zwolle: Regio Zwolle Brigade geeft voorlichting over corona hulpvoorzieningen, biedt hulp op maat van 
experts en een meldpunt voor onder- en overbezetting: https://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/  
Horeca- en retailondernemers krijgen via traject Vitale doorstart een steuntje in de rug: Steun in rug voor horeca 
en retail via ‘Vitale doorstart’ - Regio Zwolle Brigade (samenuitdecrisisregiozwolle.nl) 

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

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

 

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 corona-vragen. 
URECA voor Utrechtse Ondernemers | Economic Board Utrecht 

• Gemeente Amersfoort 
Ondernemers en zzp'ers (amersfoort.nl) 

• 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. Home - Utrecht Nu Digitaal 

• 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/ 

• Gemeente Renswoude: Heroriëntatie Ondernemers - Corona COVID-19 - Gemeente Renswoude 
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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 en voor versterken van het innovatievermogen. 
 
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 

• Coronamonitor Zeeland: Status update Corona in Zeeland | Coronamonitor Zeeland 

• De Regiekaart voor ondernemers met hulpvragen: financiële hulp, inspiratie, toekomstplannen. 

• VNO-NCW Zeeland  
Coronavirus: Informatie en oplossingen voor ondernemers - VNO-NCW Brabant Zeeland 

• Dockwize biedt  programma’s aan  voor  studenten,  startups  en  innovator: 
Gratis online coachgesprek - Dockwize 
Dockwize SOS programma, ‘Snel Ondernemers Support’ speciaal voor de horeca 
Ondersteuning voor Zeeuwse horecaondernemers - Dockwize 

• Impuls Zeeland  
Zeeland Financial Matching | Impuls Zeeland 
Vouchers voor ondersteuning van financieringsaanvragen en/of voor het versterken van het innovatievermogen. De 
innovatievoucher vergoedt 50% van de externe kosten voor een corona procesverbetering of innovatietraject tot 
maximaal van €2.500,-.  Zeeland FM: Vouchers voor versterken innovatievermogen | Impuls Zeeland  
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 

• MKB-financieringstafel wordt crisistafel 

• mogelijk personele bijstand aan derde overheden 

Links 

• Provincie Zuid Holland 
Coronavirus - Provincie Zuid-Holland (zuid-holland.nl) 

• Startup in Residence - Resilience - Provincie Zuid-Holland (zuid-holland.nl) 

• Groeiagenda economie Zuid-Holland: Bijna 80 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland 
investeren het komende decennium jaarlijks €1,4 miljard in de regionale economie. Overheden, bedrijven en 
kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren €14 miljard in economie - Provincie Zuid-Holland (zuid-holland.nl) 

• Economic Board Zuid-Holland 
Coronamonitor #8: impact op de Zuid-Hollandse economie – EBZ | Economic Board Zuid-Holland 

• Economic Board Zuid-Holland, pilot werk voor jongeren door Zuid-Hollandse taskforce Human Capital:  
Zuid-Holland steekt € 1,5 miljoen in ‘jongerenwerkplekken’ en wil unieke pilot opschalen naar heel Nederland – EBZ 
| Economic Board Zuid-Holland 

• Gemeente Alphen aan de Rijn: informatie punt voor ondernemers  
Corona regelingen | Economic Development Board Alphen aan den Rijn (edbalphen.nl) 

• Gemeente Westvoorne: belastingmaatregelen  
SVHW versoepelt betaling voor ondernemers en ZZP-ers vanwege Coronacrisis - SVHW 

• Gemeente Zoetermeer: aanpak maatregelen coronavirus  
Coronavirus: informatie voor ondernemers - Ondernemers - Gemeente Zoetermeer 
Heroriëntatie eigen onderneming — Ter Zake Het Ondernemershuis (tzho.nl) 

https://www.zeeland.nl/actueel/ondersteuning-voor-zeeuwse-bedrijven-vanwege-corona
https://www.zeeland.nl/economie/coronavirus-en-ondernemers
https://www.zeeland.nl/vragen-over-corona
https://corona.zeeland.nl/
https://www.zeeland.nl/actueel/regiekaart-voor-ondernemers-met-hulpvragen
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/home/coronavirus-informatie-voor-ondernemers/
https://www.dockwize.nl/programmas/gratis-online-coachgesprek
https://www.dockwize.nl/nieuws/446-ondersteuning-voor-zeeuwse-horecaondernemers
https://www.impulszeeland.nl/nl/succesverhalen/zeeland-financial-matching
https://www.impulszeeland.nl/nl/nieuws/zeeland-fm-vouchers-voor-versterken-innovatievermogen
mailto:coronaloket@impulszeeland.nl
https://www.veere.nl/een-loket-voor-alle-walcherse-ondernemers
https://www.zuid-holland.nl/actueel/coronavirus/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/startup-residence/startup-residence-resilience/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2021/overheden-bedrijven-kennisinstellingen-zuid/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2021/overheden-bedrijven-kennisinstellingen-zuid/
https://www.economicboardzuidholland.nl/coronamonitor-8-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/informatiepunt/regelingen
https://www.svhw.nl/nieuws/svhw-versoepelt-betaling-voor-ondernemers-en-zzp-ers-vanwege-coronacrisis/
https://www.zoetermeer.nl/ondernemers/coronavirus-informatie-voor-ondernemers_48549?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=civo
https://tzho.nl/nieuws/herorientatie-eigen-onderneming/


 
 

• 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:  Coronahulp: oproep Zuid-Hollandse maakindustrie - SMITZH  

• Gemeente Rotterdam: subsidieregeling voor digitalisering MKB:  
https://www.rotterdam.nl/loket/digitaliseringsvoucher/  
Rotterdamse ondernemer stapt over de digitale drempel - Persberichten Rotterdam 

• Gemeente Hoeksche Waard: informatie o.a. over noodsteun en vouchers(huurbemiddeling, financieel advies, 
business coaching) 
Noodsteun voor ondernemers, verenigingen en stichtingen - Gemeente Hoeksche Waard (gemeentehw.nl) 
Vouchers voor ondernemers - Gemeente Hoeksche Waard (gemeentehw.nl) 
Informatie coronavirus - Gemeente Hoeksche Waard (gemeentehw.nl) 

• Gemeente Dordrecht, Da Vinci College, Rabobank: Studenten helpen mkb-ondernemers in de Drechtsteden met 
verbeteren van online activiteiten. Home - mijn digitale werkplaats  

• Regionaal Mobiliteitsteam(RMT) Drechtsteden begeleidt actief mensen die getroffen zijn door de coronacrisis. 
Begeleiden ook ondernemers naar een (tijdelijke) baan in loondienst. KICKSTART Drechtsteden 

• Gemeente Delft: Hulp bij heroriëntatie | Gemeente Delft 

• Gemeente Zoeterwoude: Heroriëntatie voor zelfstandige ondernemers (zoeterwoude.nl) 

• Gemeente Barendrecht: Servicedesk Tozo: heroriëntatie op de arbeidsmarkt | Gemeente Barendrecht 
 

Ondernemersklankbord (OKB) 
Helpt ondernemers tijdelijk gratis 
Ondernemersklankbord helpt ondernemers tijdelijk GRATIS in verband met het coronavirus » Ondernemersklankbord 
 

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://persberichtenrotterdam.nl/blog/persbericht/rotterdamse-ondernemer-stapt-over-de-digitale-drempel/
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://mijndigitalewerkplaats.nl/
https://kickstartdrechtsteden.nl/
https://www.delft.nl/ondernemen/financiele-hulp/hulp-bij-herorientatie
https://www.zoeterwoude.nl/actueel/compensatie-en-bijstand/herorientatie
https://www.barendrecht.nl/servicedesk-tozo-ondersteuning-bij-herorientatie-op-de-arbeidsmarkt
https://ondernemersklankbord.nl/ondernemersklankbord-helpt-ondernemers-tijdelijk-gratis-in-verband-met-het-coronavirus/

