Nieuwsbrief: Coronavirus en ondernemers
Beste ondernemers,
Sinds 11 mei zijn de contactberoepen weer van start gegaan. Heel wat mensen konden weer aan de
slag. 1 juni zullen dan, naar het nu lijkt, de terrassen open kunnen en zullen restaurants en cafés
weer van start mogen. Wel in een geheel aangepaste 1,5 meter bedrijfsvoering. Mooi dat dit kan.
Laten we hopen dat ieder z’n verantwoordelijkheid neemt (houd afstand - vermijd drukte), zodat in
de komende tijd ook ruimte ontstaat voor andere beroepsgroepen, zoals onze recreatieparken.
Stap voor stap. Dat zit ons niet zo in de genen. We willen tempo maken. Deze keer is er (nog) geen
andere route. Soms betekent dit dat er gedeeltelijk of helemaal geen werk is. Heel ingrijpend. Kijk
dan ook eens op de site heerdeonderneemt.com en samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Zomaar kans dat
er mogelijkheden zijn. Als die mogelijkheden er niet zijn, is er ook ruimte voor steun. Velen hebben
hier al gebruik van gemaakt.
Met de voorzitters van de middenstandsverenigingen, de BCH en het HOK hebben we zeer
regelmatig overleg, delen we informatie (op onze website en via deze wekelijkse nieuwsbrief) en
maken we plannen tegen de achtergrond van deze crisis. Als lokale overheid zijn we daar direct bij
betrokken. We staan voor een flinke uitdaging om een ‘nieuwe normaal’ vorm te geven waarin
economie, gezondheid, welzijn en natuur beter bij elkaar gaan passen.
Voor nu: sterkte, hou vol en heb lief!
Wolbert Meijer
Wethouder economie en duurzaamheid

Laatste nieuws
Heropening horeca 1 juni

Als het coronavirus onder controle blijft mag de horeca vanaf 1 juni, onder strenge voorwaarden,
weer open. Terrassen mogen open mits er zitplaatsen zijn waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar
wordt gehouden. Restaurants en cafés mogen o.a. maximaal 30 personen ontvangen (inclusief
personeel) en moeten ook 1,5 meter afstand bewaren.
Het voorbehoud van het kabinet is minder besmettingen en voldoende zorgcapaciteit. Voorop staan
de beheersbare bezoekersaantallen en de beperkte mobiliteitsstromen en het voorkomen van
groepsvorming. De vragen worden vanuit deze achtergrond beantwoord.
Protocol en vragen KHN
Om horecaondernemers te ondersteunen, heeft KHN voor haar leden een concept Protocol
Heropening Horeca gemaakt, met kort samengevat richtlijnen hoe om te gaan met de 1,5 meterregels in hun bedrijf. Het concept protocol is voor akkoord voorgelegd aan de Rijksoverheid. Als
gemeente volgen wij ook dit traject. De noodverordening van de VNOG is geldend. Het protocol van

KHN is een richtlijn en niet juridisch bindend voor de overheid. Meer informatie over het Protocol
vindt u op de website van KHN.
De heropening van de horeca roept ongetwijfeld veel vragen op. Wat zijn de voorwaarden? Met
welke beperkingen heeft u te maken? Wat zijn de regels op het terras? KHN geeft antwoord op veel
vragen. U vindt de antwoorden op de website van KHN.
Heropening horeca gemeente Heerde
Gemeente Heerde is in overleg met het bestuur van KHN, afdeling Hattem/Heerde, over het concept
protocol en de heropening van de horeca in de gemeente Heerde per 1 juni. Heeft u als ondernemer
ideeën en/of plannen en heeft u deze nog niet aan de gemeente voorgelegd? Dan ontvangen wij
graag uw idee of plan, om samen te kijken of dit akkoord is.

Beschikkingen derde voorschot Tozo-regeling verzonden

Vorige week zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met een derde voorschot voor de
uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
(Tozo). Het derde voorschot bedraagt in totaal € 550 miljoen. De totale bevoorschotting voor de
Tozo komt hiermee op € 2,0 miljard. SZW beziet elke drie weken of additionele bevoorschotting
noodzakelijk is. Dit vindt plaats op basis van een monitoring van het aantal aanvragen Tozo. Meer
informatie.

Gratis coaching voor MKB in coronaproblemen

U kunt dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer u in zwaar zweer zit, bijvoorbeeld
wanneer u failliet dreigt te gaan. Hiervoor kunt u terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB),
dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder
betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor. Om dit bedrag naar 0 te krijgen
verhoogt EZK de subsidie aan het OKB voor dit jaar met 240.000 euro. U kunt hiervoor terecht op
de website van Ondernemersklankbord.

Upgrade Jezelf in tijden van corona

Werkgevers en zelfstandig professionals in Regio Zwolle hebben de afgelopen negen maanden de
weg gevonden naar Upgrade Jezelf en het bijbehorende Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Het fonds
heeft werkgevers en zelfstandigen cofinanciering verstrekt voor om-, her- en bijscholing.
Nu de maatregelen omtrent het coronavirus voor lange tijd zijn verlengd en
aangescherpt, heeft dat gevolgen voor de bedrijven in onze regio. Het kan
zijn dat uw aandacht verschuift van anticiperen op de krimpende
arbeidsmarkt van de toekomst, naar nu handelen voor uw business van
vandaag. Het team achter Ontwikkelfonds Regio Zwolle heeft er dan ook alle
begrip voor dat het belang van upgraden momenteel voor ieder bedrijf
anders is en beweegt daarom met u mee.
Het team van de Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle is momenteel aan het onderzoeken hoe
de toekomstige arbeidsmarkt het beste ondersteund kan worden. Zodra hier meer over bekend is
zal dit gedeeld worden. Heeft u als ondernemer plannen voor het ontwikkelfonds HCA, dan kunt u
die nog steeds indienen. Meer informatie.
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Hulp voor ondernemers
Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers uit
de crisis

Ondernemersorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen hebben samen – onder regie van de
Economic Board Regio Zwolle – besloten de Regio Zwolle Brigade op te richten om ondernemers te
helpen door de crisis te komen. Deze Regio Zwolle Brigade ondersteunt ondernemers met raad en
daad. Dat doet de Regio Zwolle Brigade aanvullend op de reguliere dienstverlening van gemeentes,
UWV en alle andere instanties die iedere dag keihard werken op de gevolgen van de crisis zoveel
mogelijk op te vangen en te beperken.
Regio Zwolle Brigade wil de verbindende schakel zijn tussen ondernemers en de bestuurders van
overheden en maatschappelijke instellingen. De brigade geeft actief bevindingen aan hen door,
verwijst ondernemers door naar hun loketten en monitort de ontwikkelingen. De Regio Zwolle
Brigade en haar website geven u als ondernemer concrete handvatten om de economische gevolgen
van de coronacrisis te helpen verlichten. De regionale hulpbronnen komen bovenop het omvangrijke
financiële hulppakket van het Rijk. Zo laat Regio Zwolle zien dat ze er zijn voor hun ondernemers,
eensgezind en daadkrachtig.
Regio Zwolle Conect
Deel kennis en ervaringen op ‘Regio Zwolle Conect’. Heeft u adviezen over hoe om te gaan met de
Coronamaatregelen? Heeft u tips waar je het best financiële steun vindt? Of wilt u gewoon uw
verhaal kwijt? De regio is sterk omdat we voor elkaar klaarstaan. Dus deel uw kennis en ervaringen
met medeondernemers op Regio Zwolle Connect.
Meldpunt collegiaal inlenen en uitlenen
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 brengt vraag en aanbod op arbeidsmarkt samen

Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid slaan de handen ineen
om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van
het platform “NLWerktDoor” brengen de organisaties vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen.
Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te
houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien. Meer informatie.
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Veel gestelde vragen
Welke bedrijven en instellingen mogen hun deuren weer openen per 1 juni 2020?
Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:
• Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
• Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
• Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters),
mogen open, onder voorwaarden:
o een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
o bezoekers moeten reserveren;
o in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek
risico’s oplevert;
o professionele musici en acteurs mogen dan ook weer oefenen en repeteren op 1,5
meter afstand.
• Musea mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de
1,5 meter afstand.
Deze sectoren mogen open omdat zij in meerdere mate in staat zijn de RIVM-richtlijnen toe te
passen en te handhaven. Er geldt wel een maximum aantal personen. Dit is onder andere omdat
groepsvorming voorkomen moet worden. Ook de druk op de openbare ruimte en in het OV spelen
een rol. Medio juni wordt besloten of en per wanneer verhoging van het maximum aantal bezoekers
mag plaatsvinden. Dit is onder meer afhankelijk van de cijfers van het RIVM en het advies van
deskundigen.
Waarom geldt een maximum aantal klanten en bezoekers voor horeca, culturele
instellingen en bioscoopzalen?
Er is gekozen voor een maximum aantal bezoekers, omdat ook rekening wordt gehouden met de
druk op de openbare ruimte en het aantal mensen dat zich zal verplaatsen wanneer deze sectoren
open gaan. Medio juni 2020 wordt besloten of en per wanneer verhoging van het maximum aantal
bezoekers mag plaatsvinden. Dit is onder meer afhankelijk van de cijfers van het RIVM en het
advies van deskundigen en wordt bekend gemaakt via de gebruikelijke communicatiekanalen van de
rijksoverheid.
Waarom mogen fitnesscentra nog niet open als zij de 1,5 meter afstand kunnen
aanhouden?
Binnensport vormt een risico voor verspreiding van het virus door overdracht van druppels. In de
buitenlucht kan het virus sneller de lucht in en is het risico op verspreiding minder groot.
Kan ik nog aanspraak maken op financiële regelingen als mijn onderneming (gedeeltelijk)
weer van start gaat?
Het open of dicht zijn speelt geen rol bij het aanspraak maken op een financiële regeling. Als
voldaan wordt aan de voorwaarden van de specifieke regeling, dan kan er gebruik van gemaakt
worden.
Meer veel gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid en van de KVK.
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.
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Praat mee!
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.

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.

5/5

