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Corona 

De afgelopen maanden heeft elk nieuwsbulletin, elk actualiteitenprogramma, elke krant, alle zenders 

bol gestaan van het laatste nieuws over Corona. Feiten en meningen rolden over elkaar heen, 

dagelijks aangevuld met de laatste cijfers, analyses en aanbevelingen. 

Onze regering reageerde met uiteenlopende hulppakketten voor noodlijdende sectoren en 

individuele ondernemers. En wij, zijn inmiddels gewend aan het geen handen meer schudden en op 

gepaste afstand communiceren. Veel ondernemers vonden de situatie angstig, omdat de risico’s niet 

voldoende te overzien waren.  

Onze voorzitter, Guido Hermanides, heeft regelmatig contact met een speciale werkgroep 

“Economische impact Brainport regio” onder leiding van Stijn Steenbakkers. Onze input wordt daar 

vertaald naar concrete acties.  

 

Samenvatting uit laatste bijeenkomst:  

• UWV: TOZO-regeling 1 is gesloten, 5700 aanvragen gehad en 15 mln euro toegekend. TOZO-

regeling 2 vorige week gestart, aanvraagformulieren op site, regeling wel strenger. Sinds 

opening 105 aanvragen, waarvan 100 verlenging 

 

• VNO NCW: enquête voor tweede keer verricht, waaruit blijkt dat men over het algemeen 

tevreden is over de aanpak van de overheid. NOW heeft goed gewerkt. Het gaat bedrijven 

goed, alhoewel er ook een deel is dat het moeilijk heeft. 60% van de bedrijven vreest dat de 

1,5 meter samenleving binnen 3 of 6 maanden tot ontslagen gaat leiden 

 

• MKB Eindhoven: luchtverversing blijft actueel onderwerp. De 1,5 meter samenleving geeft 

breed problemen. In dit verband ook in het bijzonder aandacht nodig voor de 

stageproblematiek. Leidt tot studievertraging, verdubbeling van het aantal studenten dat in 

aankomend studiejaar een stage zal moeten doorlopen en problemen voor (doorstroom 

naar) arbeidsmarkt.  
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• Horeca Nederland: Stevige daling van de omzet, tussen 40% en 50% van het normale. Weinig 

internationale bezoekers in Eindhoven. Uit een kleine enquête komt naar voren: zeer hoog 

percentage moeite met delen van info (AVG), zeer hoog percentage vreest voor 

liquiditeitsproblemen, 23% geeft aan te kunnen voldoen aan de regels van 1,5 m, 72% geeft 

aan dat het voor personeel moeilijk werkbaar is, 60% van personeel is daarentegen blij weer 

aan het werk te zijn. Punt van aandacht is dat de triage richting de mensen tot veel 

sarcastische opmerkingen van consumenten leidt.  

 

• Afspraken 

✓ Eind juni pakken gemeente, onderwijsinstellingen, UWV, Brainport een aantal zaken 
rond arbeidsmarkt en stages op.  

✓ UWV en Brainport onderzoeken de cijfers van de verwachte effecten van corona op 
de arbeidsmarkt in de regio. 

✓ Gemeente komt later terug met terugkoppeling initiatieven.  
  Aandacht van gemeente voor signalen horeca (posters over triage). 
 
De volgende bijeenkomst staat op 6 juli gepland. Als je vragen, tips, opmerkingen hebt dan horen wij 
dat graag.  
 
 
 

Diversen  

 
✓ Op 2 juli aanstaande staat een OK De Hurk bestuursvergadering gepland. Input voor deze 

bijeenkomst ontvangen wij graag.  
De volgende bestuursvergaderingen staan gepland op: 3 september, 1 oktober, 5 november en 
3 december 

 
✓ De activiteitencommissie is druk met het jaarprogramma 2020/2021: Na de zomer 2020 en op 

de wat langere termijn 2021. Waar sluiten we aan bij andere initiatieven? Hoe boeien we onze 
Hurkers het best? Wanneer zouden we weer kunnen uitnodigen? Ook het annuleren vraagt om 
overleg en acties. 
We hopen in september elkaar weer te kunnen ontmoeten. 

4 november is de al geplande activiteit voor weer een “Tour de Hurk”. Zet je het al vast in de 

agenda? Het overige programma volgt z.s.m. binnen de mogelijkheden.  

 

✓ Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
Afgelopen week heeft er weer een fysieke vergadering plaats gevonden met de politie, 

brandweer, gemeente en betrokken ondernemers. I.v.m. Coronamaatregelen zijn we ieder apart 

het terrein overgegaan voor een fysieke schouw. De meldingen zijn gedaan via de 

BuitenBeterApp. Als u iets signaleert op het terrein geef het ook door via de app. Gaat snel en 

makkelijk. Samen zorgen voor een Veilige Omgeving.  
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✓ Verduurzamen bedrijventerrein De Hurk  

Twee jaar geleden is men begonnen met het verduurzamen van ons terrein. Dat heeft toentertijd 

niet tot voldoende resultaat geleid. We zijn om ons heen gaan kijken hoe andere terreinen dit 

oppakken. Waar lopen zij tegen aan. Wat zijn kansen. Wat kunnen we daarvan leren. We willen jullie 

in dit proces verder meenemen.  

Samen kunnen we tenslotte de toekomst maken of breken. Vanuit ons georganiseerd bedrijfsleven 
nemen we daarom nu maximaal de leiding en regie. Daar zijn grote maatschappelijke en 
bedrijfsmatige belangen mee gemoeid. Het is ook onderdeel van een gezonde bedrijfsstrategie. 
Economische en bedrijfsmatige doelen gaan samen met verduurzaming.  
 
We zetten in op een goede verkenning van de opgave op het bedrijventerrein. We gaan op zoek naar 
een haalbare en bij voorkeur gemeenschappelijke opgave. Dat kunnen ook meerdere opgaven zijn. 
We zoeken met betrokken partijen op bedrijventerreinen naar kansrijke opgaven om samen te 
realiseren. 
 
Het zal niet vanzelf gaan. Er is een grote investering aan middelen en daadkracht mee gemoeid. Het 
vraagt ook om een gerichte strategie van samenwerken en medewerking van overheden. 
Tegelijkertijd is er veel reden tot optimisme. De investering is het dik waard. Als we het goed doen 
kunnen we veel maatschappelijke en bedrijfsmatige waarde creëren 
 
We houden u op de hoogte.  
 
 
 
✓   Trots op onze collega-ondernemers  
 
Een aantal van onze ondernemers hebben hun activiteiten drastisch moeten omgooien. En wat een 
prachtige resultaten zijn daar neergezet. Niet alleen individueel maar er is ook samengewerkt.  
Indien je in het kort je verhaal wil doen en dit wil delen met je collega-ondernemers op ons terrein 
laat het ons weten. Ook als je een actie hebt die je graag wil delen. We moeten elkaar tenslotte 
blijven steunen.   
 

 

✓ Tot slot:  

o Heeft u onze nieuwe website al gezien www.okdehurk.nl  Als u tips heeft horen wij deze 

graag. Het moet tenslotte een website van ons allemaal worden.  

o Inmiddels hebben we ook een eigen LinkedIn-pagina: Volgt u ons al op LinkedIn 

 

 

Heb je suggesties neem even contact op met de secretaris via info@okdehurk.nl 

Geniet van de zomer en blijf in goede gezondheid. Graag tot snel.  

 

 

http://www.okdehurk.nl/
https://www.linkedin.com/company/de-hurk-werkt/?viewAsMember=true
mailto:info@okdehurk.nl

