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Beste allen,
Het zijn bizarre tijden. Ik wil wat doen en weet eigenlijk niet wat, ook ik heb een groot gevoel van onmacht. Wil je niet
onnodig lastig vallen maar wil je ook een hart onder de riem steken want we staan allemaal voor dezelfde
uitdagingen.
Velen worden geconfronteerd met de griep en/of het coronavirus. Een tijd bleef Groningen buiten schot maar
inmiddels tonen de ziektegetallen aan dat ook Groningen getroffen is en worden veel mensen in hun privé en zakelijke
situatie getroffen door de ziekte en de maatregelen ter voorkoming van de versnelde verspreiding.
Privé kies ik ervoor om zo veel als mogelijk te voldoen aan de oproep van de regering om geen sociale contacten op te
zoeken maar probeer dat te compenseren door zoveel mogelijk afspraken om te zetten naar telefonische contacten,
belafspraken en conference calls. Daarnaast probeer ik ook gewoon fysiek fit te blijven.
Ik zie dat de regering met man en macht probeert de situatie in de grip te houden. Naast de volksgezondheid is er ook
veel aandacht voor de economie. Gelukkig zien we ook dat er besef is dat steun aan ondernemers noodzakelijk en
mogelijk is. Het is voor veel ondernemers nog een zorg om erachter te komen op welke manier zij de noodzakelijke
ondersteuning kunnen krijgen.
Zie ook dat Koninklijke Horeca Nederland goed aan tafel zit en daarover veel communiceert. Heb met Hans
Singelenberg vanochtend afgestemd om zoveel mogelijk informatie te delen ook voor ondernemers buiten de sector.
Hans is daartoe graag bereid maar adviseert ook zoveel als mogelijk onderstaande website te volgen:
www.khn.nl
www.mkb.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voorwerkgevers
Heb nog eens benadrukt dat regelingen niet alleen voor de grotere ondernemingen open moeten staan maar juist ook
voor de vele kleinere ondernemingen, zzp-ers en vrijwilligers.
Heb Marketing Groningen en Provincie Groningen inmiddels gesproken en aangeboden om zoveel als mogelijk
gezamenlijk op te trekken en vooral bij ondernemers op te halen tegen welke problemen ze aanlopen waarbij op onze
schaal ondersteuning geboden kan worden.
Weet dat bij veel gemeentes wordt gedacht aan een gezamenlijk en betrouwbaar informatie- en crisisloket. Inmiddels
hebben de eerste malafide bureaus zich ook al gemeld. Wanneer u tips en/of suggesties hebt laat het vooral weten.
Exploitatieverliezen zijn voor veel ondernemers vaak nog wel op te vangen maar cash tekorten maken het moeilijk
om te opereren in deze tijden. Met de overheden zal ook uitstel van belastingbetalingen en andere vergoedingen
worden besproken, alle beetjes helpen.
De stip op de horizon is dat ook deze crisis voorbij zal gaan. De energie zal er dan in moeten zitten om zo snel als
mogelijk weer open en beschikbaar te zijn. Goed dat er al nagedacht wordt hoe dat gecommuniceerd zal worden en
wat er verder voor nodig is.
Ook wordt deze week nog hard gewerkt aan de nodige projecten die ingebracht worden in de Toukomst en zal verder
gewerkt worden aan net werkplan 2020-2024. Laat het vooral weten wanneer u daarin betrokken wilt zijn want met
elkaar komen we verder met alle moois dat Groningen te bieden heeft.
Tenslotte let alsjeblieft op jezelf en je omgeving en vraag alsjeblieft om hulp wanneer je het even niet ziet zitten.
Sterkte en wijsheid in deze unieke tijden.
Met vriendelijke groet,

