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Op 7 april 2020 hebben wij – Noordoost Brabant Werkt, Ondernemerslift+, Regio 

Noordoost Brabant en AgriFood Capital – gezamenlijk een aanvraag ingediend bij 

de provincie Noordoost-Brabant. We beschreven hoe wij ondernemers en ZZP’ers 

actief en adequaat gaan informeren over hun handelingsperspectief in tijden van 

corona. Vanaf de start was duidelijk: we richten voor onze informatieactiviteiten 

geen apart platform in. We maken slim gebruik van de bestaande (communicatie) 

structuren in de regio. Er komt dus voor de ondernemers geen aparte website. 

De bestaande websites van de gemeenten (met informatie over rijksregelingen en 

lokale mogelijkheden) en van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (voor 

vragen van ondernemers over personeel) worden gebruikt. Deze websites bevatten 

de telefoonnummers van en links naar organisaties/contactpersonen  waar onder-

nemers met hun vragen terecht kunnen.

In deze derde voortgangsrapportage nemen we je mee in de voortgang van de  

actieve informatievoorziening aan ondernemers. Allereerst wordt inzicht gegeven 

in de huidige stand van zaken wat betreft het gebruik van de steunmaatregelen 

door ondernemers in Noordoost-Brabant. Vervolgens gaan we in op de resultaten 

van de acht projecten met betrekking tot informatievoorziening.

Inleiding
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Gebruik van 
steunmaatregelen 
door ondernemers  
in Noordoost-Brabant
We monitoren in de voortgangsrapportage de drie belangrijkste maatregelen: 

• De NOW: Tijdelijk noodmaatregel voor overbrugging werkbehoud 

• De Tozo : Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

• TVL: subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten = opvolger TOGS.

Deze drie steunpakketten konden door ondernemers tussen 1 oktober 2020 

en 1 maart 2021 worden aangevraagd.

Het aantal bedrijven dat steunmaatregelen toegekend krijgen, neemt af zoals uit 
tabel ‘Toekenning steunmaatregelen Nederland en NoordOost Brabant’ blijkt.
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In Nederland zijn 33.786 toekenningen gedaan. Noordoost-Brabant 

staat op plek 8 in Nederland qua toekenningen. De meeste  

toekenningen in Nederland zijn bij bedrijven van minder dan 10 werk-

nemers. Vier branches springen eruit: horeca en catering,  

detailhandel, overige commerciële dienstverlening en zorg en welzijn. 

Bij de NOW 2 deden ondernemers uit de overige commerciële  

dienstverlening nog de meeste aanvragen. 

Van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 staat de NOW 3.3 regeling 

open.

De Tozo 3 regeling loopt nog. In de tussenstand van 1 maart 2021 is 

het aantal toekenningen in de regio van de Tozo 3 in verhouding lager 

dan de Tozo 2. Dit omdat de periode van Tozo 3 twee  

maanden langer was.

NOW 3.1 en 3.2

Tozo 3

Toekenning steunmaatregelen Nederland en Noordoost-Brabant▲
*  De Tozo 3 loopt tot 1-7-2021. 

Nederland
Aantal toekenningen

Noordoost Brabant
Aantal toekenningen 

(incl. voorschot)
% NOB tov NL

NOW 1 139.399 3.903 2,7%

NOW 2  
(4 sept. 2020)

63.088 2.525 4,0%

NOW 3.1 en 3.2 
(1-10-2020 t/m 
1-3-2021)

33.786 1.136 3,4%

Tozo  1 374.000  
(schatting)

11.408 3,0%

Tozo  2  
(juni – sept.)

103.000  
(schatting)

2.093 2,0%

Tozo 3 (okt- 
maart)*

65.000 (schat-
ting okt-dec))

2.965

TOGS (april 
2020-juni 2020)

215.679 7.145 3,3%

TVL  (juni- okt.) 28.571 1.146 4,0%

TVL (juni- maart) 160.829 5.806 3,6%
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Aantal 
NOW 3

Aantal 
Tozo 3

Aantal 
TVL 

Gemeente

Bernheze 62 123 345

Boekel 12 53 101

Boxmeer 58 112 255

Boxtel 46 130 283

Cuijk 44 106 189

Grave 17 43 99

Haaren 39 X* X*

Landerd 25 56 156

Meierijstad 138 388 810

Mill en Sint Hubert 37 38 113

Oss 143 572 768

s Hertogenbosch 390 989 1615

Sint Anthonis 39 55 158

Sint-Michielsgestel 53 129 227

Uden 93 0** 465

Vught 55 161 222

Totaal 1.251 2.955 5.806

** De gegevens over Uden waren nog niet binnen op het moment van opmaak van 
het memo. 

  Toekenningen steun- en noodpakket 3▲

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en 

zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, 

maar wel doorlopende vaste lasten hebben. In Q1 en Q2 2021 is de 

regeling versoepeld. Het subsidiepercentage komt uit op 85% en de eis 

van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat ook 

grote bedrijven aanspraak kunnen maken. Verder wordt het maximale 

subsidiebedrag verhoogt van 90.000 euro naar 330.000 voor MKB en 

400.000 voor het niet-MKB. Om ook kleine ondernemers te  

ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 euro 

naar 1500 euro. 

TVL

* Sinds 1 januari is de gemeente Haaren opgesplitst en hoort het dorp Haaren bij 
Oisterwijk, Helvoirt bij Vught, Esch bij Boxtel en Biezenmortel bij Tilburg.
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Het kabinet heeft medio maart 2021 een uitbreiding aangekondigd van het 

steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden. Hoe de  

economie zich de komende tijd ontwikkelt, blijft onzeker. Daarom heeft 

het kabinet besloten het steun- en herstelpakket flink uit te breiden door 

de toegang tot regelingen te verruimen. De drie bovenstaande  

maatregelen blijven van kracht in versoepelde vorm.

Uitbreiding steun- en herstelpakket
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Er zijn 8 projecten gestart die allemaal een steentje bijdragen aan 

de informatievoorziening aan ondernemers. De meeste projecten 

zijn aan het einde van 2020 beëindigd en indien van toepassing 

geborgd in de werkorganisaties. De provincie is akkoord om de 

looptijden van de project Future Fit (C1) en Verstevigen regionale 

samenwerking (B2) te verlengen naar 31 juli 2021.

Graag nemen we u mee in een update tot en met maart 2021 van 

onze actieve informatievoorziening naar onze ondernemers in 

Noordoost Brabant. Hiervoor hanteren we de opzet zoals deze in 

het goedgekeurde projectplan van 6 april 2020 is vastgesteld.

Stand van zaken 8 acties
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Groen staat voor goed, oranje staat voor gemiddeld en rood staat voor extra inspanning nodig

Activiteit Opmerkingen

A1
Informeren ondernemers via nieuwbrief, website, 
webinars door het Werkgeversservicepunt Noordoost 
Brabant voor 1300 ondernemers

Activiteiten zijn volop in uitvoering. Veel extra onder-
nemers zijn bereikt met extra nieuwsbrieven, webi-
nars, Design Thinking sessies en podcasts. 
www.wspnoordoostbrabant.nl

A2 Helpdesk WSP Advies en Ondersteuning  
voor 150 hulpvragen

Helpdesk is operationeel. Tot nu toe 162 telefoontjes.

A3 ZZP NOB Boost voor 40.000 zzp’ers
Vanwege corona nu nog focus op online alternatie-
ven. Plannen voor 4e editie in najaar 2021 in ontwik-
keling.
www.zzpnobboost.nl

A4 Eerste hulp bij (dreigend) ontslag voor 300 mensen
Circa 1200 bezoekers per maand. Met ingang van 
14-04-21 website aangevuld met een ‘Doe het zelf ’ 
omgeving. 177 gesprekken gevoerd in Q1. 
www.wijzerinjewerk.nl

B1 Regionale digitale backoffice voor gemeenten  
met 50 documenten

Besloten regionale backoffice te continueren en de 
potenties actief onder de doelgroep te communice-
ren.

B2 Verstevigen regionale samenwerking
Project van start om een tool te ontwikkelen waarmee 
medewerkers uit betrokken bedrijven diensten, nieuws 
makkelijk kunnen delen.

B3 Twee adviezen voor verbetering  
gecoördineerde werkgeverscommunicatie

Adviezen zijn gegeven. In het eindrapport communicatie 
zijn aanbevelingen opgenomen ter verbetering van de 
communicatie voor ondernemers. 

C1 Future Fit programma Ondernemerslift+   
voor 60 ondernemers

In april 2021 zijn er 62 deelnemers geregistreerd die 
hebben  
deelgenomen of in het programma deelnemen.
www.ondernemersliftplus.nl/future-fit-programma

http://www.wspnoordoostbrabant.nl
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