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Eerdere versies monitor
Sinds het begin van de coronacrisis is deze monitor op regelmatige basis gepubliceerd.
Telkens is nieuwe informatie toegevoegd, het regionale beeld van de verschillende
sectoren geactualiseerd en ‘niet langer relevante/oudere’ informatie verwijderd.
Per 1 juli 2020 is een groot deel van de contactbeperkende maatregelen opgeheven.
Daarmee is dit ook de laatste versie van de monitor.
Eerdere versies van deze monitor zijn te raadplegen via:
Versie
Versie
Versie
Versie
Versie
Versie
Versie
Versie
Versie
Versie

1, 20 maart 2020
2, 26 maart 2020
3, 3 april 2020
4, 10 april 2020
5, 17 april 2020
6, 24 april 2020
7, 8 mei 2020
8, 20 mei 2020
9, 5 juni 2020
10, 19 juni 2020

Verder na 1 juli…
Tijdens het zomerreces zijn de meest recente gegevens over Overijssel in te zien via:
https://arbeidsmarktinzicht.nl/coronamonitor over economische cijfers
https://www.kennisplatformoost.nl/dashboard over de vrijetijdseconomie
Eind juli verschijnt een Overijssels Feit over de werkgelegenheidsontwikkelingen.
In de tien monitors tijdens drie maanden van ingrijpende contactmaatregelen en forse
vraag- en aanbodbeperkingen in de economie, zijn er veel negatieve berichten
verschenen over wegvallende omzet, aanvoerproblemen, verlies van banen, etc. In
deze laatste versie tonen we vooral de voorzichtige tekenen van herstel, ook al is er
het besef dat het broos is en dat dit lang niet voor alle sectoren en ondernemers geldt.

Bron: RaboResearch

Stabilisatie COVID-19 in NL en OVR
Actuele cijfers COVID-19
NL: 29 juni 2020
Positief geteste personen: 50.233
Ziekenhuisopnames: 11.871
Overijssel: 29 juni 2020
Positief geteste personen: 3.109
Ziekenhuisopnames: 549

Aantal positief geteste personen in Overijssel
tot 29 juni 2020 (data: RIVM)
Bron: ArbeidsmarktinZicht

Aantal ziekenhuisopnames
per 100.000 inwoners
Bron: ArbeidsmarktinZicht

Herstel producentenvertrouwen
CBS (29/06) ziet dat het
producentenvertrouwen
verbetert: van -25,1 in mei
naar -15,1 in juni. Dat is de
grootste verbetering in een
maand tijd sinds de start
van het onderzoek.
Het vertrouwen van de
ondernemers bereikte in
februari 2018 de hoogste
waarde (10,9) en in april
2020 de laagste waarde (28,7). Vanaf april 2020
hebben negatief gestemde
ondernemers de overhand.
In juni verbeterde het
oordeel over de verwachte
bedrijvigheid zeer sterk. De
ongekende verslechtering
van dit oordeel in april is in
twee maanden tijd
grotendeels teniet gedaan.
Bron: CBS

Verbetering liquiditeit
ONL (24/06) meldt dat ondernemers positiever zijn over het voortbestaan van hun bedrijf
en hun liquiditeit voor de komende periode. In maart gold nog voor 83% van de
ondernemers dat ze die problemen hadden of verwachtten, in juni is dat teruggelopen tot
iets meer dan de helft. Veel ondernemers lijken inmiddels weer wat op adem gekomen.

Heeft u als ondernemer op dit moment
een liquiditeitsprobleem?
Bron: ONL

Toenemend optimisme
Minder ondernemers zijn bang dat
hun bedrijf de crisis niet overleeft
(van 24% naar 18%). Dit blijkt uit
de coronamonitor door Motivaction
en MKB Servicedesk (NN, 23/06).
Minder ondernemers melden dat zij
hun activiteiten stil hebben liggen. In
het MKB is dit gedaald van 17% in
mei naar 9% in juni en onder zzp’ers
van 38% naar 27%.
Bijna vier op de vijf ondernemers
(78%) hebben er vertrouwen in dat
zij met hun bedrijf goed uit de crisis
gaan komen. In het begin van de
crisis had minder dan twee derde
(65%) dit gevoel.
Positief is de afnemende onzekerheid
onder ondernemers. 38% van de
ondernemers gaat gebukt onder een
hoge mate van onzekerheid. Dat is
veel, maar begin mei was dit nog
46%.

Meer verkeer
De hoeveelheid verkeer op provinciale wegen is weer op het niveau van vóór corona,
behalve tijdens de spitsuren. Er is 5% minder autoverkeer dan normaal gemiddeld per
etmaal op provinciale wegen.
Buiten de spitsuren overdag is de hoeveelheid verkeer gelijk aan de situatie van vóór
corona en tijdens de spitsuren is er nog 15% minder verkeer dan normaal.

Van zestig permanente
meetpunten op provinciale
wegen in Overijssel is de
verkeersintensiteit per week
onderzocht van de weken
vóór de coronamaatregelen
tot nu. Daarbij is per week
gekeken wat het verschil in
verkeersintensiteit is met
het gemiddelde van de
weken vóór de crisis.
Bron: Provincie Overijssel,
team Onderzoek en Advies
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