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Inleiding
Voor u ligt de tweede editie van de Coronamonitor Zuid-Holland. Deze
monitor is een gezamenlijk product van de Economic Board Zuid-
Holland, InnovationQuarter, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
en de Provincie Zuid-Holland. De doelstelling van deze monitor is
inzicht verschaffen in de economische impact van de COVID-19-
uitbraak op de economie van Zuid-Holland. De Zuid-Hollandse
economie vormt een belangrijk deel van de Nederlandse economie.
Negatieve effecten op de economie van Zuid-Holland zijn dus op
nationaal niveau voelbaar.

Aan de hand van actuele cijfers, beelden en analyses beschrijft en duidt
deze monitor de zichtbare en de te verwachten economische gevolgen
van de COVID-19-uitbraak. De economie van Zuid-Holland heeft een
sterk internationaal karakter en is in hoge mate verweven met de
Nederlandse en de wereldeconomie. Om die reden is de indeling van
deze monitor gelaagd. We starten met een beschrijving van de
gevolgen voor de wereldeconomie, vervolgens bespreken we de
gevolgen voor de Nederlandse economie en we sluiten af met de
gevolgen voor de regionale economie van Zuid-Holland.

Dit is de tweede Coronamonitor Zuid-Holland. De komende periode
zullen we deze monitor regelmatig vernieuwen wanneer er nieuwe
feiten en cijfers voor handen zijn. Gelet op de snelle ontwikkelingen en
de beperkte toegang tot actuele cijfers, spreekt het voor zich dat de
analyses in deze monitor voorlopig zijn. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben over de monitor, dan kunt u contact opnemen
met Jan Jacob Vogelaar (janjacob.vogelaar@innovationquarter.nl).

Kerncijfers Zuid-Hollandse 
economie
Bron: Economic Board Zuid-Holland en Erasmus Centre for Entrepreneurship

mailto:janjacob.vogelaar@innovationquarter.nl
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Aantal coronabesmettingen
Wereldwijd: >951.000 cases

Nederland: 14.697 cases, 5.784 ziekenhuisopnames

Zuid-Holland: 852 ziekenhuisopnames (14,7%)

Hoogste concentratie op Goeree-Overflakkee

Bron: RIVM (02-04-20).

In het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten Zuid-Holland
Per 100.000 inwoners per gemeente tot en met 02-04-2020.
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Wereldeconomie
Eerste beelden:

De aandelenbeurzen hebben positief gereageerd op het steunpakket van 2000 miljard USD dat de Verenigde Staten hebben aangekondigd, 
maar hebben in maart 2020 historische verliezen geleden. Olieprijzen hebben de afgelopen 18 jaar niet zo laag gestaan.

Inmiddels hebben meer dan 100 landen reisrestricties opgelegd, de Europese buitengrenzen zijn vrijwel volledig gesloten.

Aantal vluchtboekingen en consumentenvraag zijn drastisch gedaald. Binnen een week hebben 3 miljoen Amerikanen een ww-uitkering
aangevraagd.

Vrijwel alle Fortune-1000-bedrijven hebben een toeleverancier (tier 1 / tier 2) die is geraakt door het virus.

De Europese Centrale Bank heeft het Pandemic Emergency Purchase Programme aangekondigd t.w.v. €750 miljard.

EU-lidstaten komen met eigen steunpakketten, de verschillen in omvang zijn groot.

Verwachte effecten:

Sterke afname economische groei leidend tot een recessie.

Mogelijk verdere afname productiviteitsgroei, omdat R&D-budgetten worden aangewend voor dagelijkse operatie.

Mogelijk significante verandering globale waardeketens na de coronacrisis.

Bron: ABN Amro, BBC, Bloomberg, Rabobank, The Economist, WEF.



Wereldeconomie



Eerste beelden Nederlandse economie
Koersen herstellen zich enigszins in historisch slechte maand voor AEX. Verlies is ca. 25% t.o.v. midden februari. Die daling raakt 
onder andere pensioenfondsen, en daarmee merendeel Nederlanders.

Consumentenvraag stokt. Consumenten vraag neemt sterk af, dat blijkt onder andere uit analyse pintransacties ABN Amro en ING. 
Zowel consumenten- als producenten vertrouwen krijgt flinke knauw. De angst voor baanverlies neemt toe.

Steunpakket Rijksoverheid. De Rijksoverheid komt met een omvangrijk steunpakket voor bedrijven en banen:
• Van de vragen die het Coronaloket van KVK krijgt, gaat inmiddels bijna 60% over de beschikbare overheidsregelingen. 
• Uit een enquête van AWVN blijkt (100 leden, 24 maart ‘20) dat 40% van de bedrijven voornemens is gebruik te maken van de Noodmaatregel 

overbrugging voor werkbehoud.

Impact op bedrijven.
• Bijna 80% van de brancheorganisaties geeft aan de komende 3 maanden te worden getroffen door de crisis, blijkt uit een enquête van VNO-

NCW. Werkgevers verwachten een terugval in omzet van 25% in maart en 50% in april. 

• Van de bedrijven overweegt 16% om een of meer bedrijfsvestigingen te sluiten of is daar al mee bezig.

• Desondanks zetten meeste bedrijven in de tot voor kort krappe arbeidsmarkt in op behoud van personeel. Een op de tien werkgevers geeft aan 
afscheid te nemen van flexibel personeel. Drie op de tien houden de optie open om dat alsnog te doen.

• FNV schat dat er inmiddels 75.000–100.000 ww-aanvragen zijn gedaan.

Geen dividenduitkering door banken. De Europese Centrale Bank en de Nederlandsche Bank hebben Nederlandse banken 
opgeroepen voorlopig geen dividend uit te keren. ABN Amro, ING en Rabobank hebben aangegeven hier gehoor aan te geven.

Bron: ABN Amro, AWVN, FNV,  ING, KVK, Nu.nl, Rabobank, VNO-NCW.



Eerste beelden Nederlandse economie

Bron: AEX, ING, VNO-NCW.



Verwachtingen Nederlandse economie
Recessie onvermijdelijk 

• De lengte en diepte van de recessie zijn nog lastig voorspelbaar, maar een recessie lijkt onvermijdelijk. Er is 
sprake van een gecombineerde vraag- en aanbodschok in de economie.

• Het CPB heeft vier scenario’s doorgerekend. Afhankelijk van het scenario krimpt de economie 1,2% tot 7,7%. 
In het lichtste scenario herstelt de economie al in het derde kwartaal van 2020.

• ABN Amro verwacht een diepe, kortstondige recessie, waarbij de economie 3,5% krimpt. Herstel wordt 
verwacht in 2021.

• Relatief liquide huishoudens en bedrijfsleven kunnen schokken mogelijk enigszins opvangen.
Oplopende staatschuld blijft te dragen

• Nederlandse overheidsschuld (% van BBP) is relatief laag t.o.v. andere EU-lidstaten, dat geeft ruimte. Zowel 
CPB als DNB concluderen: staatsschuld blijft te dragen. Zelfs met aangekondigde steunmaatregelen, die 
volgens schatting ING kunnen oplopen tot €61 miljard, blijven we waarschijnlijk onder de EBU-norm van 60%.

Waardeketens veranderen
• Het is mogelijk dat globale waardeketens worden verlegd. Kostenefficiëntie is niet langer het enige criterium. 
• Daarnaast nemen de voorraden in Nederland mogelijk toe. Pieter Hasekmap, directeur CPB: “Bedrijven zijn 

erg afhankelijk geworden van internationale waardeketens. Veel just in time delivery, weinig voorraden.”

Bron: CPB, Eurostat, Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, Rabobank.



Verwachtingen Nederlandse economie
Liquide middelen als percentage van het BBP

Bron: CPB, Eurostat, Rabobank.
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Zuid-Hollandse economie
Relevante kenmerken economie Zuid-Holland:

Breed palet aan sectoren vertegenwoordigd.

Internationale economie: 23% van Nederlandse export, internationaal talent en 
internationaal opererende kennisinstellingen.

Relatief grote maakindustrie.

Verwachtingen:

Vrijwel alle sectoren zullen negatieve gevolgen ondervinden van uitbraak 
coronavirus. Sectoren die afhankelijk zijn van de bestedingen van consumenten 
worden het hardst geraakt.

Verwachting economische groei Zuid-Holland was voor 2020 positiever dan 
Nederlands gemiddelde als gevolg van: groei dienstensector (relatief geconcentreerd 
in Zuid-Holland), hoger export en hogere overheidsconsumptie die concentreert in 
Den Haag. 

Groeiverwachting export en dienstensector moet worden bijgesteld.

Internationaal opererende bedrijven verleggen op termijn waardeketens en gaan 
dichterbij klanten produceren. Mogelijk meer productie en opslag dichterbij huis (bv. 
in Europa).

Bron: ABN AMRO, ING, WEF. 



Haven en logistiek
Eerste beelden:

Internationale toeleverketens worden hard geraakt, dat raakt vrijwel alle goederen die worden in- en uitgevoerd in de Rotterdamse 
haven.

Afname van internationale productie zorgt voor een afname van vrachtvolumes.

Ook zijn er (Europese) restricties voor (vracht-)vervoer en is het containertransport naar China verstoord. Er is met name een 
gebrek aan koelcontainers, die stil zijn komen te staan in China.

Veel transportbedrijven melden personeelsoverschotten.

Het coronavirus zorgt voor ca. 120 miljoen euro per maand aan schade in de binnenvaart, melden Koninklijke BLN-Schuttevaer en 
CBRB in een eerste inschatting. Het gaat dan onder meer om economische schade door annuleringen en minder vervoer.

Verwachtingen:

Containervolumes zullen verder afnemen.

ABN Amro verwacht een volume-afname van 6% voor de logistieke sector.

Bron: ABN Amro, Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB, TLN.



High tech systemen en materialen
Eerste beelden:

Druk op vraag en aanbod: bedrijven zijn onderdeel van complexe internationale 
waardeketens, zowel aanbod (bv. Chinese producenten van halffabricaten) als vraag 
(buitenlandse afnemers). 

Installaties ter plekke zijn onmogelijk dus orders kunnen niet worden afgemaakt en 
producten niet afgeleverd (zeker in buitenland). Dat leidt tot hogere opslagkosten.

Ook acquisitie wordt daardoor lastiger, vraaguitval kan leiden tot hoge productieverliezen.

Tegelijkertijd valt de afname in nieuwe orders voor de brede industrie nog relatief mee, zo 
blijkt uit cijfers van de Nederlandse inkoopmanagersindex voor de industrie. Met een score 
van 50,5 scoort Nederland boven het EU-gemiddelde van 44,5. Italië zakt naar 40,3.

Er ontstaan arbeidstekorten, omdat personeel met lichte klachten wordt geacht uit 
voorzorg thuis te blijven.

Verwachtingen:

ABN Amro verwacht een volume afname van 10% voor de brede industrie.

De sector verwacht dat met name investeringen in machines sterk terugvallen.

Van de metaalbedrijven geeft 86% aan nu of op de korte termijn problemen te verwachten 
als gevolg van het coronavirus.

Bron: ABN AMRO, FME, Holland Instrumentation, ING, Metaalunie, NEVI.



Tuinbouw
Eerste beelden:

Acute vraaguitval en haperende logistiek.

Sierteelt wordt in het bijzonder hard geraakt. Van de ca. 7.000 
MKB- en familiebedrijven in de sierteeltketen zijn de eerste 
bedrijfssluitingen een feit.

De crisis raakt elke schakel in de keten van uitgangsmateriaal tot 
productie, handel, verwerking en verkoop.

Verwachtingen:

De schade voor de Nederlandse landbouw als geheel wordt 
geschat op €5 miljard. De Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw schat 
dat voor de sierteelt de schade oploopt naar €2,2 miljard.

Arbeidstekorten voor oogst, omdat Oost-Europese gastarbeiders 
(merendeel Pools) huiswaarts is gegaan. In de glastuinbouw maakt 
31% van de bedrijven gebruik van gastarbeiders.

Bron: ABN Amro, CBS, Geenports Nederland, Trouw.

Geschatte schade Nederlandse sierteelt
Schatting Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw

Veredeling en vermeerdering €300 miljoen

Teelt en afzet snijbloemen €500 miljoen

Potplanten €685 miljoen

Teelt en afzet van bollen €340 miljoen

Boomkwekerij €230 miljoen

Veilingen €90 miljoen

Totaal €2,2 miljard



Life sciences and health
Eerste beelden:

Veel bedrijven in de sector opereren in internationale waardeketens en zijn voor hun 
werkzaamheden afhankelijk van buitenlandse toeleveranciers.

In verband met het vertraging van onderzoek en clinical trials worden milestones niet gehaald en is 
er extra financiering nodig.

Voor sommige bedrijven in de sector zorgt de uitbraak voor een sterke toename van de werkdruk. 
Verschillende bedrijven proberen geneesmiddelen of vaccins te ontwikkelen die het coronavirus 
kunnen stoppen. Daarnaast is de druk op de productie van medische apparatuur en technologie 
(zoals beademingsapparatuur) als gevolg van het coronavirus sterk toegenomen.

Johnson & Johnson investeert samen met de Amerikaanse regering één miljard dollar in de 
productie van een mogelijk covid-19-vaccin, het vaccin wordt ontwikkeld door Zuid-Hollandse 
farmaceut Janssen V&P in Leiden.

Een aantal bedrijven in de digital health kan snel schalen als gevolg van de coronacrisis.

Verwachtingen:

Er ontstaan kansen bedrijven die digitale zorgconcepten ontwikkelen en meer data-oplossingen
vinden hun weg naar de zorg (bv. voorspelmodellen of modellen voor eerste triage).

Het kabinet verkent de mogelijkheid om meer medicijnproductie in Nederland te doen.

Bron: Financieele Dagblad, Holland Bio, LUMC, Vereniging Innovatieve Geneeskunde.



Detailhandel
Eerste beelden:

De detailhandel (ca. 200.000 arbeidsplaatsen in Zuid-Holland) wordt hard geraakt door sterke vraaguitval, als gevolg van genomen
crisismaatregelen. Het aantal pintransacties in kleding- en schoenenwinkels is ruim 80% lager dan normaal.

Bureau RMC constateert dat de winkelstraten vorige week 79% rustiger waren dan in 2019. 32% van de Zuid-Hollandse 
detailhandel is gesloten. 

Bouwmarkten en supermarkten profiteren. In supermarkten licht het gemiddelde pin bedrag gemiddeld 16% hoger. Bij 
bouwmarkten is het aantal pintransacties met 40% toegenomen.

Verwachtingen:

ABN Amro verwacht een volume afname van 8% voor de sector.

Als de crisis langer duurt treedt er mogelijk een blijvend substitutie effect op van offline naar online.

Consumenten stellen grote aankopen uit. Situatie in het bijzonder problematisch voor seizoensgebonden producten waarbij 
inhaalvraag (uitstel) niet mogelijk is. Van uitstel komt daar afstel.

Bron: ABN AMRO,  CBS, Locatus, RMC, Stec Groep.



Toerisme
Eerste beelden:

De horeca (ca. 70.000 arbeidsplaatsen in Zuid-Holland) wordt erg 
hard geraakt door de crisis. Afname zichtbaar in pinbetalingen van 
80%.

Restaurants en cafés zijn gesloten, maar ook hotels draaien minder 
omzet door wegblijvende zakenreizigers en toeristen.

Deel van het geld dat mensen normaalgesproken uitgeven aan 
horeca wordt nu uitgegeven in supermarkten.

Verwachtingen:

ABN Amro verwacht een volume afname van 15%.

Luchtvaartmaatschappijen gaan het slechtste jaar ooit tegemoet.

Bron: ABN AMRO, Brancheorganisaties, CBS, ING.



Startups en scale-ups
Eerste beelden:

Liquiditeit is een grote zorg voor startups en scale-ups. Het merendeel van de startups heeft €100.000 tot €400.000 nodig om de 
komende drie maanden te overleven. Daarnaast verwacht ruim een kwart van de bedrijven dat het ophalen van een nieuwe 
financieringsronde de komende periode lastig wordt.

Het aantrekken van nieuwe klanten en het behouden van bestaande klanten (vraaguitval) zijn grote zorgen. De helft van de 
startups heeft al omzetverlies geleden.

Door deze combinatie van factoren verwacht 86%  van de bedrijven aan binnen 6 maanden in de financiële problemen te komen. 
Overbruggingsfinanciering wordt genoemd als de belangrijkste behoefte van startups.

Startups en scale-ups komen beperkt in aanmerking voor het huidige steunpakket van de overheid. Vanuit de ROM’s wordt samen 
met het ministerie van EZK, TechLeap en InvestNL hard gewerkt aan een aanvullend pakket aan crisismaatregelen, waaronder 
brugfinanciering, voor deze doelgroep.

Startups in de hele vroege fase (proof-of-concept) worden minder hard geraakt omdat zij bezig zijn met de ontwikkeling van een 
product en nog geen omzet maakten. Wel is het ophalen van vervolgfinanciering ook voor deze groep momenteel erg lastig.

Verwachtingen:

De risico’s voor startups en scale-ups zijn groot. Circa de helft van deze bedrijven dreigt de komende 3-4 maanden in acute 
financiële nood te komen. Naast het nemen van kosten reducerende maatregelen is het beschikbaar komen van 
overbruggingsfinanciering voor deze doelgroep cruciaal.

Bron: Financieele Dagblad, Sifted, Stichting MKB financiering, Techleap.



Startups en scale-ups

Bron: Techleap enquête (25 maart 2020), n = 445.
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Maatregelen Rijksoverheid

Meer informatie over de getroffen maatregelen voor 
ondernemers vindt u op het KvK Coronaloket: 
https://www.kvk.nl/corona/.

https://www.kvk.nl/corona/


Maatregelen overheden Zuid-Holland

Naast de Rijksoverheid komen ook 
diverse Zuid-Hollandse gemeenten en de 
provincie met maatregelen. Ter 
illustratie een overzicht van de 
maatregelen van Rotterdam en Den 
Haag. Informatie vindt u op de websites 
van de verschillende gemeenten en de 
provincie.
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