
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Herstel van toerisme vraagt om een EU-aanpak 
Zowel nationale overheden als de Europese Unie moeten forse maatregelen nemen om het 

toerisme na de coronacrisis een snel en effectief herstel te bieden. Solidariteit en een Europa-brede 

aanpak staat daarbij centraal.  Dat is de kernconclusie van het video-overleg dat staatssecretaris 

Mona Keijzer van Economische Zaken dit weekend met haar Europese collega’s heeft gehad.  

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42307/Coronadossier/?topicsid= 

 

Uitkomst corona-onderzoek KHN-leden: Nieuwe 
steunmaatregelen noodzakelijk voor toekomst horeca 
Uit onderzoek van KHN onder bijna 5000 horecaondernemers blijkt dat 10% van de respondenten 

aangeeft nu al geen buffers te hebben. Een kwart zegt het nog maximaal tot eind april uit te kunnen 

houden en nog eens een derde denkt het nog maximaal twee tot drie maanden uit te kunnen zingen. 

Als het kabinet geen uitzicht biedt, zal twee derde van de horecazaken per 1 juli haar deuren 

moeten sluiten. 

https://www.khn.nl/nieuws/uitkomst-corona-onderzoek-khn-leden-nieuwe-steunmaatregelen-

noodzakelijk-voor-toekomst-horeca 
 
Een herstart van de recreatiesector begint bij vertrouwen 
Vertrouwen, met name in een veilige bestemming, zal voorlopig een hele belangrijke rol blijven 

spelen bij de keuze van een vakantie aldus Karel Vos, algemeen directeur van Bookit. De gast wil 

een volledige vakantiebeleving gaan ervaren, maar veiligheid staat hierbij voorop. Men moet dus 

inzetten op het zo veilig mogelijk maken van het recreatiebedrijf.  

https://pretwerk.nl/opinie/een-herstart-van-de-recreatiesector-begint-bij-vertrouwen/65405 
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Dagelijkse nieuwsupdate met relevante berichten uit diverse (media) bronnen over de Corona-crisis, 

de gevolgen én mogelijkheden voor de sector.  
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Relevant voor ondernemers 

Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor 
ondernemers 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor 

ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van 

regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de 

regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers 

Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer 

(EZK) vandaag bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 

bijna anderhalf keer zo groot te maken. 

 

Voor de VTE is dit met name interessant voor ondernemers waarbij het vrijetijdsproduct hun 

nevenactiviteit is. De uitbreiding betreft namelijk ondernemers die geen aanspraak kunnen maken 

op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op 

basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/28/coronavirus-verdere-uitbreiding-en-

versoepeling-regelingen-voor-ondernemers 

 

Werkkostenregeling verruimd naar 3% 
Het fiscale pakket dat staatssecretaris Vijlbrief op 23 april presenteerde om ondernemers verder te 

ondersteunen, bevat onder meer een verruiming van de werkkostenregeling. CLC-VECTA, 

Platform Promotional Products (PPP) en Ondernemend Nederland (ONL) hebben zich hiervoor in 

de afgelopen week ingezet. De verruiming geldt voor werkgevers met een loonsom tot € 400.000 

euro. De vrije ruimte voor deze werkgevers wordt van verhoogd van 1,7 naar 3%. 

https://www.clcvecta.nl/nieuws/werkkostenregeling-verruimd-naar-3 

 

Privé sanitair; een checklist voor de aanschaf 
Door de maatregelen rond de coronacrisis is gedeeld sanitair op de camping voorlopig verboden 

gebied. Zelfs als de maatregelen worden versoepeld, dan zal de anderhalve meter afstand binnen 

de sanitaire voorzieningen een knelpunt blijven.  Pretwerk heeft i.s.m. Campplus een checklist 

gerealiseerd waar een aantal praktische tips worden gegeven.  

https://pretwerk.nl/opinie/een-herstart-van-de-recreatiesector-begint-bij-vertrouwen/65405 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Uit eten in glazen hokjes?  
Spaanse horeca ondernemers ontwikkelen glazen hokjes om zo toch gasten te kunnen ontvangen 

na de lockdown. In Overijssel wordt er ook geopperd om uit eten te gaan in plexiglas hokjes.  

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/uit-eten-tussen-plexiglas/  

 

Tips voor een intelligente open up 
24 april jongstleden presenteerde Goof Lukken tijdens het door BUas georganiseerde Webinar 

‘Leisure in de 1,5 meter maatschappij’ verschillende tips om als leisure bedrijf toch een goede 

omzet te draaien. Hier ging hij in op verschillende maatregelen die ondernemers kunnen nemen in 

‘het nieuwe normaal’. Verschillende praktische tips zijn uiteengezet in onderstaande link, maar de 

meest interessante tip was: Maak gebruik van mobiel sanitair, deze worden nu niet gebruikt bij de 

festivals. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/28/coronavirus-verdere-uitbreiding-en-versoepeling-regelingen-voor-ondernemers
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https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42417/tips-voor-een-intelligente-open-up/?topicsid= 

 
Cross-sectoraal 

GoHere komt met platform voor de cultuursector 
De culturele sector is creatief met oplossingen. Zo zijn er verschillende musea die virtuele 

rondleidingen aanbieden, zijn er digitale concerten en online theatershows. Al deze iniatieven 

waren echter lastig te vinden. GoHere heeft voor de culturele sector een platform ontwikkeld waar 

alle online culturele iniatieven op gepresenteerd staan. De app kun je hier downloaden. 

https://www.insiders.nl/nl/corona-tips-tricks-voor-dmo/tip-21-cultuursnuiven-vanaf-de-bank 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Merkmanagement in Coronatijd  
Voor merken is het van groot belang dat er bewuste keuzes worden gemaakt in crisistijd. 

MarketingFacts heeft hierbij een aantal tips opgesteld om er voor te zorgen dat je als merk de juiste 

stappen neemt.  

- Wees voorzichtig met inhakers: Uiterste voorzichtigheid is geboden met campagnes die direct 

inhaken op het coronavirus. De omgeving ziet een dergelijke campagne al snel als ‘lijkenpikkerij’, 

omdat je commercieel voordeel probeert te verkrijgen door de crisis. 

- Toets bestaande en nieuwe campagnes kritisch: Houd bestaande campagnes kritisch tegen 

het licht op de vraag of ze nog passen en geen negatieve associaties oproepen. Grijp in als je maar 

enigszins twijfelt. Je kunt de campagne bij twijfel beter niet doen of uitstellen. 

- Geen borstklopperij: Wees terughoudend met jezelf te zeer te profileren als je kiest voor ‘goed 

doen’. Op een ingetogen manier laten zien wat je doet is prima, maar goed doen doe je toch vooral 

in stilte. 

https://www.marketingfacts.nl/berichten/de-uitdaging-van-merkmanagement-in-crisistijd 
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