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Impact coronacrisis
economie en werk
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18u00:                         Welkom door Han ter Heegde, Annette Wolthers en 
Gerard Kuipers en opening buffet

18u20 – 18u30:          Korte voorstelronde

18u30 – 18u45 :         Presentatie  stand van zaken economie & werk door 
Tijs Böhm en Anouk Pols

18u45 – 19u00 :         Gelegenheid tot het stellen van vragen naar 
aanleiding van de presentatie

19u00 – 19u45:      Discussie over de vragen in de uitnodiging

19u45 – 20u00:          Samenvatting en afsluiting

Agenda
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1. Wat voor ontwikkeling ziet u in uw sector tot 1 januari 2021 en tot 1 januari 
2022?

2. Welke maatregelen van de overheden hebben u en/of andere ondernemers 
de afgelopen periode goed ondersteund?

3. Wat kan er beter in de aanpak van de overheden?

4. Hoe kunnen wij u in de komende periode zo goed mogelijk ondersteunen, 
wanneer de maatregelen t.b.v. de ‘1,5 meter samenleving’ nog geruime tijd 
voortduren?

Vragen voor discussie
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Economische neergang: diffuus beeld

ZZP-ers 7.500 TOZO 
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1. Economische krimp

2. Veel ZZP-ers (7.500 uitkeringen)

3. 30 % werknemers in sector met (zeer) grote krimp (NL 32%),                    
49 % werknemers in gunstige sector (NL 45 %) 

4. Toename WW-uitkeringen 24 % (NL 28 %). 

5. 40 % meer aanvragen uitkeringen (gemiddeld)

Mogelijke verklaring: ZZP-ers

Economische neergang: diffuus beeld
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Diverse sectoren hard geraakt
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Wat doen we er aan? Economie 

1. Ondernemersloket

2. TOZO: € 21 mln uitkeringen, € 2,5 mln krediet

3. Afstemming over lokale maatregelen: terrasbeleid, leges en 
betalingsregelingen, etc.

4. Monitoring

5. Toerisme

6. Cultuur

7. Business coaching : (https://www.economicboardutrecht.nl/corona

8. Stimulering ‘koop regionaal’ (o.m. Gooische Pas, Gooimeetings)

https://www.economicboardutrecht.nl/corona
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Wat doen we er aan? Arbeidsmarkt

1. Werken aan Werk / Perspectief op Werk

o.a. wijkleerbedrijf zorg, taaltrajecten (werk), meer begeleiding inwoners 
en ondersteuning werkgevers, werkgelegenheidsprojecten

2. Nieuw: méér om- en bijscholing

a. maatschappelijk relevante sectoren: energietransitie, zorg, circulaire 
economie e.d. 

b. nieuw: van werk naar werk

3. Nieuw: méér banen voor kwetsbare inwoners. 

4. Advies en ondersteuning werkgevers: Werkgeversservicepunt

5. Samenwerking UWV: leerwerkloket, mobiliteitscentrum
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Monitor

• Impactmeting

• https://www.regiogv.nl/corona-economie-dashboard/

https://www.regiogv.nl/corona-economie-dashboard/
https://www.regiogv.nl/corona-economie-dashboard/

