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Noodpakket banen en economie verlengd
Het kabinet kondigde op 20 mei de verlenging van het noodpakket 1.0 aan. Daarin zit onder
andere de NOW-regeling. Op 28 mei werd duidelijk dat het pakket 2.0 aangevuld wordt met
extra afspraken. Het noodpakket wordt verlengd tot oktober. Alle bestaande regeling lopen
dus door, maar wel met aanpassingen. Ook zijn er twee nieuwe regelingen. In het kort ziet
het nieuwe pakket er als volgt uit:
•
•

•

De NOW-regeling bevat toch een voorziening om te voorkomen dat ondernemers die
NOW ontvangen alsnog werknemers ontslaan;
Een nieuwe regeling: MKB-ondernemers in onder andere de horeca, recreatie, podia
en theaters komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL).
Deze tegemoetkoming, die de TOGS vervangt, is er voor de vaste kosten en heeft
een maximum van € 50.000;
Daarnaast is er meer aandacht voor scholing met de regeling NL Leert door. Doel is
mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of
al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Het
pakket bestaat uit online scholing en ontwikkeladviezen.

Vind hier een overzicht van alle financiële regelingen.
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Nieuwe website bundelt alle protocollen voor 1,5-metereconomie
VNO-NCW en MKB-Nederland lanceren in samenwerking met de rijksoverheid de nieuwe
website www.mijncoronaprotocol.nl. Op deze site zijn alle protocollen te vinden waarin is
vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de
1,5-meterregels en andere RIVM-voorschriften om verantwoord open te kunnen.
Protocollen zijn gemaakt door branchepartijen om de algemene regels van het RIVM te
vertalen naar de realiteit van de openbare ruimte, de werkvloer, het sportveld of de school.
De protocollen geven concrete invulling aan de richtlijnen van het RIVM en gaan over
afstand houden, hygiëne en bescherming. Ook gaan de protocollen in op handhaving. De
branche zelf, en daarmee in veel gevallen de ondernemer, is hier als eerste verantwoordelijk
voor.
Meer antwoorden op vragen over de protocollen voor de anderhalvemetersamenleving vind
je hier.

Alles vers van de Boer
Elke producerende boer in Nederland kan via het nieuwe platform ‘Alles vers van de Boer’
zijn/haar bedrijf, geheel gratis, in de schijnwerpers plaatsen met alle producten die daar te
koop zijn. Boeren die dat willen kunnen zichzelf via de site aanmelden.

Op initiatief van de SVR en in samenwerking met Yappi.nl is allesversvandeboer.nl opgezet
om alle boeren van Nederland in de gelegenheid te stellen hun producten te verkopen direct
aan de consument. Zij hopen met dit initiatief boer en burger dichter bij elkaar te brengen en
de producten van de boer via de kortst mogelijke weg bij de burger op tafel te brengen.
Een korte inschrijfinstructie:
-

Meld je direct aan door rechtsboven de button ‘Boerderij aanmelden’ te gebruiken;
Registreer je met je emailadres en een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven;
Vervolgens wordt je doorgestuurd naar de aanmeldpagina waar je je bedrijf kunt
aanmelden.

Aanvullende tips:
-

Vul het adres in en selecteer deze uit de dropdown, op die manier wordt de locatie
goed weergegeven in Google Maps;
Probeer een mooie foto mee te sturen (groot genoeg qua formaat, maar niet groter
dan 2MB);
Nadat de aanmelding verstuurd is, wordt hij nagelopen voordat hij online gaat. Het is
niet nodig om hiervoor contact op te nemen;
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