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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.  

 

Deze nieuwsbrief ontvangt u dagelijks en we brengen u op de hoogte van actuele ondernemersvragen en 

ontwikkelingen aan het KVK CoronaLoket. 

 

Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket 
 
Voldoe ik met spatschermen aan de eisen van RIVM? 
Een ondernemer met een rondvaartbedrijf overweegt om 'spatschermen' op de banken te gaan bevestigen. Bij 
welke instantie kan hij navragen of dit voldoende is om straks weer te gaan varen? 
Antwoord: Onze minister president heeft ons allemaal uitgedaagd hierover na te denken. Hoe richten we de 1,5-
meter economie in? Maar er zijn nog geen duidelijke regels waaraan je een idee kunt toetsen. De ondernemer kan 
navraag doen bij de HISWA of een check laten uitvoeren door de handhavende partij in zijn gemeente. Andere 
ondernemers hebben daar al ervaring mee (BOA/politie). 
 
Mag ik al mijn medewerkers laten komen om te werken? 
Een bloemist heeft 5 medewerkers die allemaal bereid zijn om te komen werken, maar vanwege 1,5 meter 'eis' kan 
de ondernemer er maar 3 laten komen.  Alle medewerkers zijn in principe wel bereid het risico te nemen. Mag hij 
al zijn medewerkers komen laten werken? 
Antwoord: Volgens het protocol veilig winkelen, moet iedereen 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook personeel. 
Dat betekent dat niet alle personeelsleden kunnen komen om te werken. Gemeenten kunnen handhavend 
optreden.  

 
Hoe kom ik toch in aanmerking voor TOGS? 
Een groothandel in bloemen en planten kan geen TOGS aanvragen omdat in het Handelsregister  zijn woon- en 
bedrijfsadres niet van elkaar verschillen. Hij huurt echter wel bedrijfsruimte bij een bloemenveiling. Hoe kan hij nu 
toch in aanmerking komen voor TOGS? 
Antwoord: De voorwaarden van de TOGS-regeling zijn aangepast. De ondernemer komt in aanmerking als hij ten 
minste één vestiging met een ander adres heeft dan zijn privéadres. Of als hij verklaart een vestiging te hebben die 
fysiek is afgescheiden van zijn privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft.  
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 Goede zaken! 

 

Philips beademingsapparaat 

Uit de Brabant Impact Monitor komt het bericht dat Philips per direct met een nieuw en eenvoudiger 
beademingsapparaat komt, waarvan er 15.000 per week gebouwd kunnen worden. 

Beleef Altena 

In deze coronatijd geven VVV Biesboschlinie en Beleef Altena de lokale winkeliers een online podium. Op de 
website www.kooplokaalaltena.beleef-altena.nl is een overzicht te vinden van alle winkeliers die open zijn, die aan 
huis bezorgen of waar afgehaald kan worden. 

Spaar voor elkaar 

De vier Dordtse Plus-supermarkten gaan lokale horecazaken en winkeliers steunen met de actie ‘spaar voor elkaar’. 
Bij de actie kunnen klanten zegeltjes sparen voor een kortingsbon, die ze bij deelnemende restaurants en winkels 
kunnen inwisselen wanneer die weer open gaan. Lees meer informatie over de spaaractie.  
 

  

http://www.kooplokaalaltena.beleef-altena.nl/
https://www.ad.nl/dordrecht/plus-supers-steunen-lokale-restaurants-en-winkeliers-met-spaaractie~a00d50863/


 

 

Coronapieper 

In de strijd tegen het Coronavirus, ontwikkelden VORM en Mapiq een Coronapieper. Drie weken geleden gingen zij 
de samenwerking aan voor deze innovatie voor de bouwsector. Zij richtten zich op de vraag hoe bouwvakkers 
voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. Minder dan 1,5 meter afstand houden is met de Coronapieper 
verleden tijd. Sensoren wijzen bouwvakkers erop dat zij binnen een straal van 1,5 meter tot elkaar staan. 

Brabant Leert 
Online leeromgeving ‘Brabant Leert’: een online platform waarop verschillende online cursussen beschikbaar zijn. 
Op deze manier kunnen Brabanders zich juist nu, tijdens de crisis, blijven ontwikkelen. Het aanbod 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/  

Winkels openen hun deuren 
Veel mode-en schoenenwinkels openen de deuren weer, aldus Jan Meerman, van brancheorganisatie INretail. Hij 
constateert dat van de ruim 21.000 winkels zo’n 60% de deuren weer opent. Vele winkels hebben oplossingen 
bedacht voor de anderhalve-metersamenleving, zoals afzettingen met plexiglas in schoenenwinkels.  

 

Bijgewerkte informatie / belangrijke links 

www.kvk.nl/corona  -  http://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/  

https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/ 

www.rvo.nl/coronavirus  -  https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-en-ondernemerschap/ 

Liquiditeitenbeheer voor ondernemers: https://www.kvk.nl/corona/je-betalingsverplichtingen-onder-controle/  

NOW:  https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/ 

TOZO: https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/ 

TOGS: https://www.kvk.nl/corona/togs-4000-euro-voor-direct-getroffen-ondernemers/  

BMKB-C: https://www.kvk.nl/corona/bmkb-c--borgstelling-mkb-kredieten-verruimd/  

 

Contactpersonen KVK 

Contactpersonen voor partners en relaties 

 Gijs Bosch – 06 51 20 08 96 – gijs.bosch@kvk.nl  

 Willo Eurlings – 06 53 40 78 43 – willo.eurlings@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  
 
 
Partners van het CoronaLoket 
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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: overzicht provinciale en regionale initiatieven 

 
 
Provinciale en regionale initiatieven 

Bijgewerkt 17 april 2020 

 

Algemeen 

Verschillende provincies hebben een Corona-monitor  

https://arbeidsmarktinzicht.nl/ 

 

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/ 

Flevoland 

Provinciale maatregelen  

 sluit zoveel als mogelijk aan bij algemene maatregelen 

Links  

 Provincie Flevoland 
https://www.flevoland.nl/actueel/impact-corona-crisis-op-de-flevolandse-economie 

 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/informatiepagina-coronavirus/ 

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

 Gemeente Leeuwarden: maatregelen voor ondernemers https://ondernemend.leeuwarden.nl/nl 

https://arbeidsmarktinzicht.nl/
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.flevoland.nl/actueel/impact-corona-crisis-op-de-flevolandse-economie
https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/
https://www.heerenveen.nl/ondernemen/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers/
https://ondernemend.leeuwarden.nl/nl


 

 

 Gemeente Opsterland: belastingmaatregelen voor ondernemers  
https://www.opsterland.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Extra_regelingen_belastingen_en_heffingen_voor_on
dernemers 

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

 Gemeente Achtkarspelen 
https://www.achtkarspelen.nl/inwoners-achtkarspelen/nieuws_43791/item/hulp-voor-
ondernemers_46733.html 

 Noordoost Friesland 
https://www.noardeast-fryslan.nl/corona-informatie-voor-ondernemers 

 

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 

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

 Oost NL  
https://oostnl.nl/nl/nieuws/corona-update-voor-ondernemers-oost-
nederland?mc_cid=03a2026558&mc_eid=393c97b257 

 Arnhem - Nijmegen - Ede/Wageningen en Provincie Gelderland 
https://www.theeconomicboard.com/corona/  

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

 Gemeente Overbetuwe 
https://www.overbetuwe.nl/Ondernemers/Nieuws_over_Corona_virus 

 
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/ 

 Marketing Groningen: https://www.groningenvoorelkaar.nl 
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  
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Limburg 

Provinciale maatregelen 

 verbindende rol op de achtergrond 

 ontwikkeling scenario's voor de lange(re) termijn 

Links  

 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/ 

 Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) 
http://www.lwv.nl/lists/nieuws/artikel.aspx?ID=568&Source=/default.aspx 

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

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

 Gemeente Venlo 
contact: ondernemersloket@venlo.nl  

 
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 

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

 Gemeente Breda: aanvullende maatregelen coronacrisis  
http://www.breda.nl/coronavirus 

 Gemeente Eindhoven: ondernemersloket  
http://eindhoven.nl/ondernemersloket 
Contact: ondernemersloket@eindhoven.nl 

 Coronaloket voor Brabantse startups 
https://www.midpointbrabant.nl/braventure-geeft-online-corona-support-aan-brabantse-startups/ 

 Gemeente Tilburg: steunpakket voor ondernemers 
https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/steunpakket-voor-ondernemers/ 
informatie op een rij 
https://www.tilburg.nl/actueel/crisis/#c15861 

 Station88: Huis voor Ondernemerschap en Innovatie (vanuit Tilburg): 
https://station88.nl/actueel/impact-coronavirus-voor-ondernemers 

 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/ 

 Online leeromgeving ‘Brabant Leert’: een online platform waarop verschillende online cursussen beschikbaar 
zijn. Op deze manier kunnen Brabanders zich juist nu, tijdens de crisis, blijven ontwikkelen. Het aanbod 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/  
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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/  

 
Overijssel 

Provinciale maatregelen 

 ondersteuning ondernemers via loketten en uitvoeringsorganisaties 

Links  

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

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

 Oost NL 
https://oostnl.nl/nl/nieuws/corona-update-voor-ondernemers-oost-
nederland?mc_cid=03a2026558&mc_eid=393c97b257 

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

 Regio Zwolle: Regio Zwolle Brigade biedt gratis hulp aan ondernemers om hen door de coronacrisis te loodsen. 
De brigade zorgt voor voorlichting over hulpvoorzieningen, biedt een meldpunt voor onder- en overbezetting en 
biedt hulp op maat van businessexperts. 
https://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/  

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

 

Utrecht 

Provinciale maatregelen: 

 opzetten taskforce om maatregelen te onderzoeken 

 wekelijkse monitor 

Links 

 Economic Board Utrecht: ondernemershulp 
https://www.economicboardutrecht.nl/corona  

 Gemeente Amersfoort 
https://www.amersfoort.nl/bericht/ondernemers-en-zzp-ers.htm 

 Amersfoort Business : frequentie nieuwsbrief tijdelijk hoger om ondernemers te informeren (steunmaatregelen) 
en inspireren (lokale initiatieven en innovaties) 
https://www.amersfoortbusiness.com/ 
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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 

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 
https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/nieuwsbrief-coronamonitor_zeeland-april-1.pdf 

 VNO-NCW Zeeland  
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/home/coronavirus-informatie-voor-ondernemers/ 

 Dockwise: versneld digitaliseren  
https://www.dockwize.nl/ 

 Impuls Zeeland  
https://www.impulszeeland.nl/nl/ZeelandFM 
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 

 mogelijk omzetten Startup in Residence programma naar een Startup in Resilience programma 

 MKB-financieringstafel wordt crisistafel 

 mogelijk personele bijstand aan derde overheden 

Links 

 Provincie Zuid Holland 
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2020/zuid-holland-werkt-maatregelen-aanpak-coronacrisis/ 

 Economic Board Zuid-Holland 
https://www.economicboardzuidholland.nl/coronamonitor-3-impact-corona-uitbraak-op-economie-zuid-
holland/ 

 Gemeente Alphen aan de Rijn: informatie punt voor ondernemers https://www.edbalphen.nl/corona/ 

 Gemeente Westvoorne: belastingmaatregelen https://www.svhw.nl/2020/03/18/betalingsmaatregelen-voor-
ondernemers-en-zelfstandigen-zzp-ers-vanwege-coronavirus/ 

 Gemeente Zoetermeer: aanpak maatregelen coronavirus  
https://www.zoetermeer.nl/ondernemers/coronavirus-informatie-voor-
ondernemers_48549?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=civo  

 Gemeente Rotterdam: o.a. wegwijzer coronavirus 
https://www.ondernemen010.nl/ 

 
Ondernemersklankbord (OKB) 
Helpt ondernemers tijdelijk gratis 
https://www.ondernemersklankbord.nl/ondernemersklankbord-helpt-ondernemers-tijdelijk-gratis-in-verband-met-
het-coronavirus/ 

 

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://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/nieuwsbrief-coronamonitor_zeeland-april-1.pdf
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/home/coronavirus-informatie-voor-ondernemers/
https://www.dockwize.nl/
https://www.impulszeeland.nl/nl/ZeelandFM
mailto:coronaloket@impulszeeland.nl
https://www.veere.nl/een-loket-voor-alle-walcherse-ondernemers
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2020/zuid-holland-werkt-maatregelen-aanpak-coronacrisis/
https://www.economicboardzuidholland.nl/coronamonitor-3-impact-corona-uitbraak-op-economie-zuid-holland/
https://www.economicboardzuidholland.nl/coronamonitor-3-impact-corona-uitbraak-op-economie-zuid-holland/
https://www.edbalphen.nl/corona/
https://www.svhw.nl/2020/03/18/betalingsmaatregelen-voor-ondernemers-en-zelfstandigen-zzp-ers-vanwege-coronavirus/
https://www.svhw.nl/2020/03/18/betalingsmaatregelen-voor-ondernemers-en-zelfstandigen-zzp-ers-vanwege-coronavirus/
https://www.zoetermeer.nl/ondernemers/coronavirus-informatie-voor-ondernemers_48549?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=civo
https://www.zoetermeer.nl/ondernemers/coronavirus-informatie-voor-ondernemers_48549?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=civo
https://www.ondernemen010.nl/
https://www.ondernemersklankbord.nl/ondernemersklankbord-helpt-ondernemers-tijdelijk-gratis-in-verband-met-het-coronavirus/
https://www.ondernemersklankbord.nl/ondernemersklankbord-helpt-ondernemers-tijdelijk-gratis-in-verband-met-het-coronavirus/

