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Inleiding
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. De provincie heeft deze op 16 april
2020 toegekend. We beschreven hoe wij ondernemers en ZZP’ers actief en adequaat gaan informeren over hun handelingsmogelijkheden 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 (WSP NOB)(voor
vragen van ondernemers over personeel) worden gebruikt. Deze websites bevatten
de telefoonnummers van en links naar organisaties/contactpersonen waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen.
In deze eindrapportage nemen we u mee in de eindresultaten 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.
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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 van de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS).
Deze drie steunpakketten konden door ondernemers vanaf 1 oktober 2020 aangevraagd worden.
Het kabinet heeft begin juni 2021 besloten om het
steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden te verlengen tot 1 oktober 2021. Dit omdat
ondanks positieve vooruitzichten en ontwikkelingen het economisch herstel nog onzeker is.
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Landelijk versus regionale aanvragen
toekenningen steun en herstelpakket

NOW
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken

Nederland
Aantal toekenningen

Noordoost Brabant
Aantal toekenningen
(incl. voorschot)

% NOB tov NL

NOW 1
(maart t/m mei 2020)

139.399

3.903

2,7%

NOW 2
(juni t/m sept. 2020)

63.088

2.525

4,0%

NOW 3 en 4
(okt. 2020 t/m feb. 2021)

33.786

1.136

3,4%

NOW 5
(6 mei t/m 28 mei 2021)

18.982

641

3,3%

NOW 6
(26 juli t/m 8 sept. 2021)

13.815

508

3,7%

TOZO 1 en 2
(maart t/m sept. 2020)

323.430

TOZO 3
(okt. 2020 t/m maart 2021)
TOZO 4 en 5
(april t/m sept. 2021)

hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming kunnen ondernemers werknemers met een vast
of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden.
Vanaf mei 2021 zijn in Nederland in de NOW 5 en NOW 6 in
totaal 32.797 toekenningen gedaan. Noordoost Brabant stond
met 641 toekenningen in NOW 5 op de 7de plek respectievelijk
plek 5 met 508 toekenningen in NOW 6 ten opzichte van de
landelijk 35 arbeidsmarktregio’s. De meeste toekenningen in
Nederland zijn bij bedrijven van minder dan 10 werknemers.
Vier branches springen er uit: horeca en catering, detailhandel,
overige commerciële dienstverlening en zorg en welzijn.

123.310

(voorlopige cijfers
oktober 2020 t/m
maart 2021)

2.965

Nog niet bekend

2569

TOZO
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TOGS
(april 2020 t/m juni 2020)

215.679

7.145

3,3%

TVL Q4 2020 aanvragen
(juni t/m september)

28.571

1.146

4,0%

TVL Q2 2021 aanvragen
(januari t/m maart)

160.829

5.806

3,6%

TVL Q3 2021 aanvragen
(april t/m oktober)

Nog niet bekend

(TOZO) is een ondersteuning voor zelfstandigen die door de
coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. In de periode
april tot en met juni 2021 liep TOZO 4 en in juli tot en met september 2021 TOZO 5. Omdat de landelijke gegevens nog niet
bekend zijn, kan er nu geen vergelijking gemaakt worden met

Nog niet bekend

regionale cijfers.
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TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Het kabinet heeft de maatregel een aantal keer versoepeld. In de periode vanaf april 2021 is onder andere het subsidiepercentage verruimd naar 100% ten opzichte van 85% in de periode januari tot en met maart 2021 en is de opslag voor bepaalde sectoren (non-food detailhandel en
reissector) komen te vervallen. Door de wijzigingen in de maatregel zijn de verschillende periodes niet met elkaar te vergelijken.

Overzicht toekenning steun en herstelpakket per gemeente in de regio
Gemeente

Aantal NOW (5de aanvraagperiode 6-5/28-5)

Aantal NOW (6de aanvraag
periode 26-7/8-9)

Aantal toegekend TOZO 4 en
5 (maart 2021 t/m sept. 2021)

TOZO totaal toegekend
(maart 2020 t/m sept.2021)

TVL 3 aangevraagd
(peildatum 5-10-2021)

Bernheze

32

39

129

789

621

Boekel

0

1

53

279

170

Boxmeer

27

19

73

556

480

Boxtel

28

26

112

1680

520

Cuijk

29

25

51

462

338

7

31

229

160

Grave
Haaren

14

8

In gegevens Boxtel

In gegevens Boxtel

*

Landerd

15

14

45

292

290

Meierijstad

86

0

441

2507

1.466

Mill en St Hubert

0

5

23

198

205

Oss

61

59

268

2743

1.423

s-Hertogenbosch

227

160

934

5218

2.783

Sint Anthonis

0

3

34

265

288

St Michielsgestel

24

20

104

928

435

Uden

59

34

163

1131

836

Vught

20

14

108

901

386

Totaal

622

434

2.569

17.039

10.401

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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Stand van zaken 8 regionale acties
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 heeft
akkoord gegeven om de looptijden van de project Future Fit
(C1) en Verstevigen regionale samenwerking (B2) te verlengen
naar 31 juli 2021. Dit vanwege de extra ontwikkeltijd die nodig
was om de projecten uit te voeren.
Op de volgende pagina staan de eindresultaten van de projecten actieve informatievoorziening. Hiervoor hanteren we de
opzet zoals deze in het goedgekeurde projectplan van 6 april
2020 is vastgesteld.
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Groen staat voor goed, oranje staat voor gemiddeld en rood staat voor extra inspanning nodig

Activiteit

Stoplicht

Eindresultaten (april 2020 tot en met juli 2021)

A1

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

Er zijn in totaal 28 nieuwsbrieven verzonden naar 1550 ontvangers, 2 webinars* georganiseerd met 170 deelnemers, 6 sessies design thinking georganiseerd met
49 deelnemers, 5 podcasts opgenomen en gedeeld en 250 keer beluisterd. Daarnaast is per 1 juli 2021 de nieuwe website van het WSP live, wspnob.nl. Deze is
beter vindbaar, gebruiksvriendelijker en meer gestuurd op contact opnemen.

A2

Helpdesk Werkgeversservicepunt
(WSP) Advies en Ondersteuning voor
150 hulpvragen

De helpdesk is per 1 juli 2020 operationeel en heeft een vaste bezetting van 2 office managers. Sinds de start van de helpdesk komen er veel telefoontjes van
werkgevers en werkzoekenden. Er is een stijgende lijn van de hoeveelheid telefoontjes te zien. In totaal zijn er ruim 200 geweest.

A3

ZZP NOB Boost voor 40.000 zzp’ers

In sept 2020 was het aantal bezoekers op de website al meer dan 60.000. In de community zaten toen 420 leden en op facebook 1950 volgers.

A4

Eerste hulp bij (dreigend) ontslag
voor 300 mensen

Eerste online Business Boots is georganiseerd in Q2 met 93 deelnemers. De planning is om 2x per maand een thema op te pakken. De eerste 3 live ondernemerstafels zijn georganiseerd met 3 groepen van 10 deelnemers (4 dagdelen)**

B1

Regionale digitale backoffice voor
gemeenten met 50 documenten

De backoffice is gerealiseerd. Er zijn 50 documenten als goed voorbeeld geplaatst. Ondanks aansporing blijkt dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Reden een
andere database voor de ‘regiodag’ in gebruik is genomen. Deze wordt wel actief gebruikt. De backoffice wordt hierom niet voortgezet.
Door Corona ontstond in de regio de uitdaging om de samenwerking tussen de vier netwerksamenwerkingen verder te verstevigen. Dit
terwijl het maken van fysieke afspraken nagenoeg onmogelijk was. Hiervoor is een online oplossing gevonden in met de app Apostle. Deze app is gebruikt om
werkgevers te bereiken en onder andere werkgevers te werven voor Future Fit (C1). Met de app zijn er 70.500 unieke mensen bereikt. Dit middels 15 ambassadeurs
die 94 berichten hebben verstuurd. Daarnaast is via de app het bereik op facebook en linkedin vergroot. via facebook zijn 21.077 mensen bereikt, via twitter 11.843,
via, linkedin 15.194.

B2

Verstevigen regionale samenwerking

B3

Twee adviezen voor verbetering
gecoördineerde werkgeverscommunicatie

Er zijn 3 tussenrapportages en een eindrapport opgemaakt van het project Actieve Informatie Voorziening. In het eindrapport communicatie zijn adviezen
opgenomen ter verbetering van de communicatie naar ondernemers.

C1

Future Fit programma Ondernemerslift+ voor 70 ondernemers

In totaal hebben 85 deelnemers een intake gehad en hiervan hebben 68 deelgenomen aan 5 sessies. Om deelnemers uit te nodigen is onder andere gebruik
gemaakt van het project B2: verstevigen regionale samenwerking. Hierdoor hebben 250 mensen via LinkedIn en 700 mensen via facebook de site van future fit
bezocht. Via linked in zijn 38.000 weergaven van future Fit op tijdlijnen van de doelgroep gezet en via facebook 83.000.
Er zijn 20 filmpjes gemaakt met stakeholders en deelnemers van future fit om mensen te bereiken zijn deze via social media verspreid.

Een ander proces op het verstevigen van de regionale samenwerking is in 2019 gestart met het proces van het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda voor de regio Noordoost Brabant. Een van de bouwstenen voor die agenda was een actuele analyse van de economische positie van de regio. Met Corona
ontstond de behoefte om opnieuw de barometer van onze regionale economie op te maken. Daarbij de vraag oproepend wat er op de langere termijn nodig is om
op koers te blijven van de ambities uit de regionale samenwerkingsagenda. Vanuit het project Actieve Informatie Voorziening is een nieuwe regionale economische analyse door buro Buck Consultants International (BCI) opgemaakt. De analyse is bestuurlijk besproken en wordt onderwerp van gesprek aan zogenaamde
ondernemerstafels (planning eind januari 2022).

* A1: Op 12 oktober 2021 is een derde webinar georganiseerd.

▲

** A4: Op 24 november 2021 is ZZP BOOST event gepland. Door de corona maatregelen was het niet
mogelijk deze eerder te organiseren.
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