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Corona Crisis Aanpak
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Inleiding
De Limburgse economie is door de corona crisis op alle fronten

3. Ons Communicatie-plan, dat voorziet in brede communicatie

geraakt. Belangenorganisaties zoals MKB-Limburg hebben in

via alle kanalen (website, social, nieuwsbrief), maar ook in

deze tijd een onmisbare rol. Meteen na afkondiging van de

webinars;

eerste maatregelen gaf MKB-Limburg vorm aan die rol met een

4. Het MKB-Limburg Ondernemersplatform, waar ondernemers

project onder de naam ‘MKB-Limburg Corona Crisis Aanpak’,

elkaar van advies kunnen voorzien, maar ook experts treffen,

waarvoor financiering werd toegekend door de Provincie

en worden begeleid door business coaches en getraind in

Limburg, ESZL, Ondernemersfonds Heerlen, Stadsregio Parkstad

crisismanagement binnen hun eigen organisaties, en waar

en de Rabobank.

daarnaast middels een online hackathon 118 studenten
bijdroegen aan innovatieve oplossingen voor de crisis.

Primair doel van het project is om ondernemers in heel Limburg
optimaal te ondersteunen tijdens de corona crisis, door 1)

Binnen een week na de start van de lock-down mobiliseerden

hun belangen te inventariseren en te behartigen, 2) hen te

we een projectteam van 43 mensen, programmeerden

informeren over ontwikkelingen en maatregelen, 3) hen met

we een online platform, ontwikkelden we een training

elkaar en met belangenbehartigers te verbinden, en 4) hen te

crisismanagement, organiseerden we een contact centre en een

trainen en coachen op het gebied van crisismanagement. Onze

communicatiestrategie en was de impact scan live. In de loop

boodschap ‘samen staan we sterk’ wordt gedragen door 61

van het project volgden de hackathon, tal van webinars, online

partnerorganisaties die zich hebben aangesloten bij dit project.

spreekuren en bedrijfsbezoeken.

De activiteiten die we hebben gerealiseerd:

Dit was nooit gelukt zonder de toegewijde steun van alle

Claudia Troilo | Lid belteam

John Scheijen | Lid belteam

Irene Vervuurt | Lid belteam

‘Ik heb deze periode als betekenisvol ervaren,
met een luisterend oor, aandacht voor medeondernemers en elkaar. Alleen samen kun je
deze uitdaging aangaan.’

‘Ondernemen is, behalve kansen zien en
realiseren, vooral ook kwetsbare MENS zijn
tijdens de crises die we ervaren.’

Eric Reubsaet | Lid belteam

Niek Mares | Lid belteam

partnerorganisaties en het projectteam dat het motto ‘samen
1. De Corona Impact Scan, opgesteld door Zuyd Hogeschool in

staan we sterk’ elke dag uitdraagt naar elkaar en naar de

samenwerking met LWV en LLTB en ingevuld door meer dan 1000

ondernemers. Dank aan al deze mensen en organisaties is op z’n

ondernemers in Limburg;

plaats. Wij stellen hen in dit document graag aan u voor!

2. Het Contact Centre, dat zich richt op het bellen van alle
MKB-leden, maar ook inkomende telefoontjes en e-mails
beantwoordt;

Maike Kentrop | Lid belteam
‘Vaak is persoonlijke aandacht en compassie het
aller belangrijkste middel.’
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‘Je staat er als ondernemer niet alleen
voor. Waarom moeilijk doen als het samen kan.
Juist nu, want samen weten we meer, kunnen
we meer.’
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Piet Muijtjens | Lid belteam

Frank Jeuring | Lid belteam

‘Het belang van de MKB ondernemers graag
gediend. Dat verdient een contact vanuit het
hart, zeker in minder goede tijden!’

Roel Janssen | Lid belteam

Tom Lange | Lid belteam

Kees van den Hombergh | Lid belteam

Leo Wijshoff | Lid Belteam

‘Laat los om vast te houden aan wie je bent en
wat je wilt.’

‘Ik heb deze periode als mooi en waardevol
ervaren door de leuke, fijne en heel oprechte
gesprekken met alle ondernemers. Hun
creativiteit en inventiviteit in deze periode gaf
me een warm gevoel hoe ermee om te gaan in
plaats van bij de pakken neer te zitten.’

Steven de Groot | Coordinator Corona
Impact Scan

Helene Henckens | Coordinator Contact
Centre

‘Van onderzoek naar actie!’

‘Dit is het moment waarop piekeren verandert
in nadenken, waarop ik verandert in wij en
targets veranderen in vertrouwen.’

Ilmar Woldring | Lid belteam

‘Met persoonlijke aandacht voor ondernemers
maak je (als MKB) het verschil.’
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Mark Steins | Hackathon

Sabine Janssen | Coordinator Hackathon

‘Ik voelde me vliegende keeper tijdens de MKB
Hackathon. Een vrije rol met veel diversiteit
en verantwoordelijkheid. Van het briefen van
collega’s over de te volgen workflow tijdens
het event, tot het begeleiden van studenten
in het definiëren van hun design challenges.
Van technische host gedurende de hackathon
tot het maken van content-gerelateerde
instructievideo’s voor studenten. Een heel
gaaf event met mooie bruikbare ideëen als
resultaat. Als geboren en getogen Limburger,
vind ik het machtig mooi om mij in te zetten
voor initiatieven die pogen de kennis en kunde
binnen de universiteit om te zetten in iets van
waarde voor de regio.’

‘Dank voor de zeer prettige samenwerking
allemaal! Wij van UMIO zijn hartstikke blij
om een steentje bij te kunnen dragen middels
snippets en de digitale hackathon. Persoonlijk
vond ik het super cool om in dit team van
powervrouwen op leuke manier samen te
werken om ondernemers in de regio te
ondersteunen en vooruit te helpen en klaar te
stomen voor de periode na de COVID 19 lockdown.’

Ron Jacobs | Marketing Hackathon

Maurice Dunk | Bestuurslid

Wil Reijners | Boekhouder

‘Blijf gezond en creatief.’

Carmen Koorevaar-Vonken | Coordinator
Hackathon
‘Fijn om met het samenbrengen van
verschillende doelgroepen een positieve kijk
naar de toekomst te kunnen creëren in een tijd
die zo gefocused is op crisis.’
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Gijs Hendrikx | Bestuurslid

Rhodee van der Kam | Virtual assistant

Leny Canli | Frontoffice

‘When we focus on what we can’t control we
get excuses. When we focus on what we can
control we get results.’

‘Mogelijkheden bieden in moeilijke tijden’

Susanne Maris | Trainer, coach & coordinator
Ondernemersplatform
‘Wat je overkomt kun je niet altijd beïnvloeden, wat je er vervolgens van maakt wel.’
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Rob Dassen | Penningmeester

Martin Lammers | Expert Maastricht University

Loes Borger | Business coach

Thijs Truijen| Bestuurslid

‘Crisis is een perfecte voedingsbodem voor
saamhorigheid, creativiteit en innovatie.’

Roy Broersma | Business Coach Innovatie

Gerard de Reuver | Business Coach
‘The past is in your head. The future is in your
hands.’
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Marielle Heijltjes | Expert Maastricht
University

Tibert Lagarde | Regiovertegenwoordiger Zuid
‘Wie had gedacht dat de wereld in 8 weken tijd
zo op de kop is komen te staan. En wat ben ik
er ontzettend trots op om lid te zijn van MKB
Limburg door alle crisisactiviteiten die zij allemaal ondernomen hebben. Je zou maar geen lid
van MKB Limburg zijn!’

Monique Princen | Voorzitter MKB-Limburg

Karin van der Ven | Projectleider

‘Trots, trots, super trots op jullie ongelooflijke
inzet.’

‘Toen de lock-down begon was mijn eerste
gedachte: we moeten iets! Al snel ontstond
een plan, een team, een platform en binnen
no time waren we met z’n allen aan de
slag. Ik ben onder de indruk van het feit dat
zoveel ondernemers zich willen inspannen om
anderen te helpen, de samenwerking binnen
ons team, en bovenal het resultaat van al die
gezamenlijke inspanning.’

Vera Segers | Regiovertegenwoordiger Noord
en Lid belteam
‘Ik heb deze tijd ervaren als een rollercoaster
maar ook verbindend, energiek, snel, coöperatief en ik kreeg er vooral veel energie van.
Dank daarvoor alle noeste werkers!’
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Raymond Hewitt | Coordinator Webinars
‘Groei en Innovatie juist in deze periode.’

Daina van Wankum | Moderator Webinars
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Maaike van Kempen | Ontwikkelaar Online
Platform

Miranda Heldens | Relatiebeheer & online
evenementen

‘Door te gaan leer je waar je naartoe wilt.’

‘Van bizarre tijden naar Bijzonder
ondernemen.’

Cora Verhagen | Ontwerper online platform
‘Deze afgelopen periode liet me zien welke
bergen je met elkaar kunt verzetten als de situatie daarom vraagt. Ik vind het belangrijk om
in deze crisis iets voor andere ondernemers te
kunnen betekenen en ben trots op wat we met
elkaar hebben neergezet in zo'n korte tijd.’

Lineke Thissen | Relatiebeheer & online
evenementen
‘Bijzonder om deel te hebben uitgemaakt van
dit team. Fijn dat ik een luisterend oor mocht
zijn voor de MKB-ers.’

Jimé Hoen | Perscommunicatie

Mandy Groeneveld | Online Marketing

Elisabeth Griffioen | Video-vrouw

‘De coronacrisis brengt ongekende tijden van
onzekerheid, maar zet ook aan tot verandering
en waar ondernemerschap. Het heeft ons meer
dan ooit verbonden en dwingt ons tot nieuwe
initiatieven en innovatie.’

‘Mooie en inspirerende verhalen op papier
mogen zetten van MKB-leden! Ondanks
alles op zoek naar nieuwe kansen! Positief
blijven, opgeven was voor niemand een
optie. Deze verhalen staan symbool voor de
ondernemersmentaliteit tijdens de coronacrisis,
daar mag iedereen trots op zijn.’

‘Zo fijn om meteen iets te kunnen doén om
ondernemers te helpen door deze periode heen
te komen, hoe klein mijn bijdrage (het maken
van de video’s) ook was. Dit initiatief van MKB
Limburg toont zoveel betrokkenheid en daadkracht, dat is een voorbeeld voor velen.’

Chidi Graus | Coordinator Communicatie
‘Verbinding creëren in tijden van afstand.’
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Onze partners
Het project Corona Crisis Aanpak is een initiatief van MKB-Limburg in samenwerking met diverse partners.
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Economische
Samenwerking
Zuid-Limburg
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