Nieuwsbrief: Coronavirus en ondernemers
Beste ondernemer,
Het Corona-virus heeft ons stilgezet. We kennen allemaal wel iemand die getroffen is door het virus.
Dat doet wat met ons. Het is goed om tijd te maken voor rouw, verdriet, verlies en zorg om
gezondheid. Tegelijk zet het ook in actie. Tal van mooie initiatieven worden spontaan opgepakt, ook
door bedrijven. Dat is goed voor de onderlinge verbondenheid.
Er is ook andere zorg. Bedrijven, winkels, horeca, recreatiebedrijven zitten (helemaal of deels) dicht,
zzp’ers zien hun opdrachten wegvallen, anderen zijn hun baan kwijt. Verzoeken om steun komen
binnen. Met de voorzitters van de middenstandsverenigingen, de BCH en het HOK wordt wekelijks
afgestemd om de informatie te delen en plannen te maken tegen de achtergrond van deze crisis. Als
lokale overheid zijn we daar direct bij betrokken. Mocht u concrete ideeën hebben dan horen wij dat
graag. Deze nieuwsbrief hopen we regelmatig te laten verschijnen. Voor nu: sterkte en hou vol!
Met vriendelijke groet,
Wolbert Meijer
Wethouder economie

Laatste nieuws
Coronamaatregelen verlengd

Dinsdag 21 april werd bekend dat de meeste coronamaatregelen verlengd worden tot en met
tenminste 19 mei. We gaan samen langzaam de goede kant op met de corona-aanpak, maar de
meeste maatregelen moeten van kracht blijven. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen
en jongeren.
De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. De
overheid kan dankzij haar goede financiële positie eerste hulp bieden aan ondernemingen,
zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar ze kunnen niet voorkomen dat veel mensen in meer of
mindere mate geraakt worden. Meer informatie.

Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetkomingsregeling NOW.
Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar
behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen.
Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden
over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen. Meer informatie.

Vooruit kijken: 1,5 meter economie

VNO-NCW Midden denkt vooruit. Ze willen in gesprek over herstelplannen voor de (regionale)
economie en de 1,5 meter economie. Branches werken nauw samen met de overheid aan het
vormgeven van protocollen voor verantwoord werken, in de hoop dat op een gegeven moment een
aantal sectoren de deuren kunnen openen op basis van vergelijkbare protocollen. NVO-NCW doet
een oproep aan u om gebruik te maken van de vindingrijkheid van ondernemers door samen in
gesprek te gaan om invulling te geven aan herstelplannen voor de (regionale) economie passend
binnen de 1,5 meter samenleving.
Wilt u ook samen invulling geven aan de herstelplannen voor de economie passend binnen de 1,5
meter samenleving? Mail dan een verzoek naar corona@vno-ncwmidden.nl. Meer informatie.

Gemeenschappelijke verklaring: Samen doorbouwen aan Nederland

Het belang van doorbouwen aan Nederland is groot. De continuïteit en de werkgelegenheid in de
bouwsector moet gewaarborgd blijven om het woningtekort niet verder te laten oplopen. De
overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben daarom de
verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’ opgesteld. De verklaring komt voort uit de
gesprekken die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert met de
partijen om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken.
Samen zetten de partijen alles op alles om aan de grote vraag naar woningen te voldoen en
verduurzamingsopgave van de bestaande bouw uit het klimaatakkoord te versnellen. De partijen
hebben afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen,
vergunningverlening en aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stil
komen te liggen. Ook zijn de partijen overeengekomen dat eventuele risico’s gedeeld worden. Ook
wordt er gewerkt aan een handreiking met adviezen voor hoe om te gaan met coronarisico’s bij
nieuwe aanbestedingen en hoe te handelen op het moment dat zich problemen in lopende projecten
voordoen. Meer informatie.

Gelderse vrijetijdssector bundelt krachten en vraagt provincie om steun

De Gelderse toeristische sector – goed voor 2,8 miljard euro aan directe bestedingen en bijna
70.000 banen – is hard geraakt en staat door het coronavirus zo goed als stil. “Je kunt dit seizoen
nooit meer inhalen”, zegt Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON. Het is daarom tijd om stappen
te ondernemen en de handen ineen te slaan onder de noemer Gastvrij-Gelderland. Meer hierover
leest u in dit persbericht.

Hulp voor ondernemers
Meldpunt Collegiale inlening – Regio Zwolle Brigade

De coronamaatregelen die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel
bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. De
Regio Zwolle Brigade kan (kosteloos) helpen met het – tijdelijk – bij elkaar brengen van vraag en
aanbod van werknemers. Zo kunnen bedrijven samen personeel in- en uitlenen. De Regio Zwolle
Brigade maakt geen matches, maar brengt partijen met elkaar in contact. Na het invullen van een
formulier wordt binnen 24-uren contact met u opgenomen. Meer informatie hierover vindt u op de
website van samenuitdecrisiszwolle.nl.

NLWerktDoor

Ook landelijk wordt er aandacht besteed aan het samenbrengen van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de
landelijke overheid slaan de handen ineen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de
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coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van het platform “NLWerktDoor” brengen de
organisaties vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen.
Werkgevers kunnen met hun vraag naar personeel naar het platform NLWerktDoor gaan. Het
platform geleidt de vraag van werkgevers door naar één van de 35 regionale
werkgeversservicepunten (WSP’s), een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten en SWbedrijven in de arbeidsmarktregio. Het WSP maakt vervolgens een match tussen een openstaande
vacature en mensen die werkloos zijn geraakt. Dit gebeurt in samenwerking met de uitzendbranche.
Ook onderwijspartners en kenniscentra zijn relevante partners hierbij. In bepaalde sectoren, zoals
de zorg, landbouw en logistiek, zijn al mooie initiatieven opgestart om extra personeel te werven.
Dit heeft al ruim 20.000 aanmeldingen opgeleverd. NLWerktDoor brengt deze regionale of sectorale
initiatieven op één plaats samen.

Regio Opleiders biedt gratis online cursusaanbod

Regio Opleiders komt, in samenwerking met online opleider SkillsTown en Calibris Advies, met een
speciale online leerlijn voor de arbeidsmarkt in regio Zwolle: Regio Opleiders Online. Bedrijven die
behoren tot de getroffen sectoren en ZZP’ers kunnen tot 1 juni gratis gebruik maken van een online
cursusaanbod. Het aanbod geldt voor bedrijven binnen de 22 gemeenten van Regio Zwolle. Hierdoor
kunnen werknemers die nu gedwongen thuis zitten, van de tijd gebruik maken om bij te scholen.

Praat mee!
Coronacrisis ondernemerspanel

VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden, de provincie Gelderland en Oost NL introduceren het
coronacrisis ondernemerspanel. Hierin willen ze de u als ondernemer vragen naar de impact van
deze crisis. De resultaten worden gebruikt om (lokale) overheid te informeren over de behoefte en
optimalisering van de hulpmaatregelen om u als ondernemer te ondersteunen. Het eerste panel
wordt van 15 april tot 3 mei uitgevoerd. Voor en na de zomer volgen nog twee metingen. Meer
informatie vindt u op de website.

Ondernemerspeiling – impact coronacrisis

Met een korte vragenlijst willen de 22 gemeenten in Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en
EBRZ inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van
dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid
te informeren over de behoefte aan en optimalisering
van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis.
Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts 5 tot 10
minuten. U kunt de vragenlijst invullen op de website
van samenuitdecrisisregiozwolle.nl/ondernemerspeiling.

LinkedIn-groep Ondernemers Gemeente Heerde

Voor ondernemers in de gemeente Heerde is een LinkedIn-groep gemaakt. U als ondernemer in de
gemeente Heerde kunt hier lid van worden. De groep is bedoeld om ondernemers en de gemeente
samen te brengen en te verbinden. We kunnen informatie met elkaar delen en met elkaar in contact
komen, ook ondernemers onderling. Vooral in deze tijd van de coronacrisis kunnen we elkaar goed
gebruiken. U kunt bijvoorbeeld hulp bieden of vragen, tips delen en met elkaar samenwerken.
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Veel gestelde vragen
Mag ik personeel uitwisselen of uitlenen?
Ja, u kunt uw werknemers uitlenen aan een andere werkgevers. Als dat gebeurt bij wijze
van hulpbetoon zonder winstoogmerk (maximaal tegen loonkosten en een kleine opslag), dan is er
sprake van collegiale uitleen. Brengt u kosten in rekening voor de uitleen? Dan heeft dat mogelijk
gevolgen voor uw recht op NOW. Het recht op en de hoogte van de NOW-tegemoetkoming wordt
namelijk bepaald door uw omzetverlies. Door het in rekening brengen van kosten voor uitleen,
genereert u omzet. Regio Zwolle brigade heeft een meldpunt collegiale inlening. Meer informatie
hierover vindt u op de website van samenuitdecrisiszwolle.nl.
Kun je ook in mei nog een aanvraag voor de TOZO-regeling indienen?
De TOZO-regeling staat open vanaf 1 maart (met terugwerkende kracht) tot 1 juni 2020. Dit
betekent dat wanneer u in mei in financiële problemen komt, u nog een aanvraag voor de TOZOregeling kunt indienen tot 1 juni. Wat er na 1 juni gaat gebeuren is nog onbekend.
Vragen? Neem contact op met KVK Coronaloket of Regio Zwolle Brigade
Het KVK Coronaloket te bereiken via de website of via telefoonnummer 0800 2117, bereikbaar op
werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur. Hier kunt u terecht met al uw
ondernemersvragen. Heeft u hulp, advies of ondersteuning nodig? Dat kunt u ook contact opnemen
met Regio Zwolle Brigade via samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor alle ondernemers
in Regio Zwolle.

De gemeente staat voor u klaar!

Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Ook als u nog geen problemen
heeft, of juist tips of ideeën heeft, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen met
de bedrijfscontactfunctionaris via r.bijsterbosch@heerde.nl of tel. (0578) 69 94 94.

Wekelijks deze nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Dan kunt u zich melden bij l.jansen@heerde.nl.
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