
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Aanbieders van vakantiehuizen zien ongekende piek in aantal 
binnenlandse boekingen 
Aanbieders van vakantiehuizen in Nederland zien de laatste dagen een ongekende piek in het aantal 

binnenlandse boekingen. Natuurhuisje.nl meldt voor deze week ruim twee keer zo veel reserveringen 

als in dezelfde week vorig jaar. Belvilla ziet een stijging van 40 procent ten opzichte van vorig jaar. 

https://www.destentor.nl/binnenland/aanbieders-van-vakantiehuizen-zien-ongekende-piek-in-aantal-

binnenlandse-boekingen~aec2fdc73/?fbclid=IwAR0m-

Cx1qXrK513ekqewePgFU5xzWVQB1ZuX8AhLYxggWpxzW3JQV9rMtyM&referrer=https://www.facebo

ok.com/ 

 

Grote onzekerheid bij branches over overlevingskansen bedrijven 
Bedrijven die nog weinig effecten ervaren van de coronacrisis zijn bijna niet meer te vinden. Dat komt 

naar voren uit een enquête onder de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland die is uitgevoerd tussen 

18 en 20 april. De online vragenlijst is door 123 brancheorganisaties ingevuld. Voor 93 procent geldt 

dat ze nu al enigszins tot zwaar getroffen worden; waarbij 58 procent meldt dat de situatie de 

afgelopen maand verder is verslechterd.  

 

Wel zien veel branchedirecteuren mogelijkheden voor de anderhalve meter economie. Ruim 70 

procent ziet daar kansen toe, vooral via de sectorprotocollen die door velen al zijn opgesteld. Veel 

branches geven wel aan dat dit afhangt van de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen (29 

procent) en financiële steun om te komen tot een rendabele business case (24 procent). In die 

nieuwe situatie zullen veel ondernemers immers nog steeds verlies maken doordat zij substantieel 

minder klanten krijgen dan normaal. 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/grote-onzekerheid-bij-branches-over-overlevingskansen-bedrijven 

 

Binnenstad Zwolle werkt samen om de stille coronazomer toch vol 
leven door te komen 
De middenstand in hartje Zwolle zet samen de schouders onder een aantrekkelijke binnenstad in tijden 

van corona. Met een ‘koop lokaal’-campagne worden mensen alsnog de stad in gelokt. Ook zonder 

de Blauwvingerdagen, het Stadsfestival, Zwolle Unlimited en de Zomerkermis. ,,Het zou wel fijn zijn als 

de horeca ook weer open gaat.’’ 

https://www.destentor.nl/zwolle/binnenstad-zwolle-werkt-samen-om-de-stille-coronazomer-toch-vol-

leven-door-te-

komen~a84a6f0a/?fbclid=IwAR3eP_HmHy9AOxoacEUpMgY2mrQ4eh4BGgPeVNfRCGWHlG-

euUYSsoqzm3I 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

28 april 2020 

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 

Overbruggingskrediet gericht op startups en scale-ups vanaf 29 
april beschikbaar 
Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal 

overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Dit 

overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf 

in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet 

aangekondigd. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/25/coronavirus-overbruggingskrediet-gericht-op-

startups-en-scale-ups-vanaf-29-april-beschikbaar 

 

 

Gratis webinar horeca en corona: hoe staat je bedrijf er eind 2020 
voor? 
Nu alle horecazaken verplicht dicht moeten blijven, lopen omzet en resultaat terug terwijl de kosten 

gewoon doorlopen. In een webinar op 30 april zetten de horecaspecialisten van DRV Accountants en 

Adviseurs de mogelijkheden én aandachtspunten voor horecaondernemers op een rij. 

https://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2020/04/gratis-webinar-horeca-en-corona-hoe-staat-je-

bedrijf-er-eind-2020-voor-101335075 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Horeca Deventer wil tijdelijk grotere terrassen als de cafés weer 
open mogen 
De horeca-ondernemers van Deventer willen, zodra de cafés en restaurants weer open mogen, tijdelijk 

grotere terrassen hebben dan nu volgens de regels is toegestaan. Dat hebben zij in een brandbrief aan 

de gemeente gevraagd. De burgemeester en verantwoordelijk wethouder zijn positief over het plan. Er 

is gevraagd om vier tot zes meter extra terrasruimte, omdat daar alle ondernemers aan mee 

kunnen doen.  

https://www.destentor.nl/deventer/horeca-deventer-wil-tijdelijk-grotere-terrassen-als-de-cafes-weer-

open-mogen~a6820421/ 

 

 

Inspiratie uit twaalf sectoren vanuit ABN-AMRO insights 
Iedere sector is hard aan de slag met eigen specifieke initiatieven om op een duurzame, 

toekomstgerichte manier in ieder geval de komende maanden te overleven. Duurzaamheid krijgt 

daarmee ook een nieuwe lading: een toekomstbestendiger bedrijf heeft een grotere overlevingskans in 

het ‘nieuwe normaal’. Inspiratie uit andere sectoren en onderdelen van de keten. 

https://insights.abnamro.nl/2020/04/wat-anderhalve-meter-afstand-voor-ondernemers-

betekent/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=24-04-

2020&utm_content=Wat%20anderhalve%20meter%20afstand%20voor%20ondernemers%20betekent

&utm_campaign=Nieuwsbrieven2020-instantNL 
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En specifiek voor leisure enkele ideeën: 

 bezoekers spreiden over de beschikbare ruimte en de beschikbare tijd. Door 

bijvoorbeeld op populaire tijden een opslag en in de daluren een korting te rekenen, kan de 

bezetting gelijkmatiger over de week worden verdeeld. 

 het verminderen van de afhankelijkheid van onlinetussenpersonen door bezoekers direct 

te laten reserveren. Direct contact met de klant biedt bovendien meer mogelijkheden om extra 

diensten te verkopen. 

 ABN AMRO verwacht dat het herstel eerst op gang komt in de sectoren die zich vooral richten 

op binnenlandse bezoekers en dan voornamelijk de wat jongere, zoals de dierentuinen 

en sportclubs. De coronacrisis leidt mogelijk tot een herontdekking en herwaardering van de 

directe omgeving en bovendien blijven buitenlandse zakenreizigers en toeristen, zeker uit 

verre landen, voorlopig weg. Daarnaast is de verwachting dat de jongere en voor het virus 

relatief ongevoelige burger het snelst meer bewegingsruimte krijgt of neemt. 

 Blijf proactief en transparant in gesprek met medewerkers, leveranciers, verhuurders, 

aandeelhouders en banken. Elke ondernemer moet bepalen wat hij samen op kan lossen. 

Diverse huurders hebben in onderling overleg huurverlagingen doorgevoerd en in veel 

gevallen zijn medewerkers bereid om vroegtijdig vakantie op te nemen. 

 Bestudeer zo mogelijk het protocol om te voldoen aan de richtlijnen binnen de anderhalve-

meter-samenleving van de eigen branchevereniging. 

 Blijf positief. Sinds 1995 groeiden de wereldwijde bestedingen aan toerisme jaarlijks met 

gemiddeld 5,9 procent. Dit ondanks diverse andere pandemieën zoals SARS en MERS, 

terroristische aanslagen en de financiële crisis van 2008. Ook op lange termijn blijft de 

behoefte aan het samen invullen van vrije tijd groeien. Nederland behoort bovendien tot de 

meest concurrerende economieën ter wereld, waardoor tevens het welvaartsniveau op lange 

termijn zal stijgen. 

https://insights.abnamro.nl/2020/04/ondernemen-in-tijden-van-corona-leisure/ 

 

 

Openlucht horeca-idee ‘binnenstebuiten’ wint noordelijke 
pitchwedstrijd 
Er zijn maar liefst 230 inzendingen binnengekomen waarvan een top 10 is samengesteld op basis van 

de criteria impact, haalbaarheid en schaalbaarheid. Hieruit is het openlucht horecaconcept 

‘BinnensteBuiten’ gekozen als beste idee. BinnensteBuiten is een eenrichtings wandeling in een stad 

of dorp langs de horeca, winkels en andere bezienswaardigheden. Horecaondernemers verzinnen 

gerechten en drankjes die af te halen zijn en deze kunnen op veilige wijze worden genuttigd in de 

openbare ruimte. 

De jury was blij met de vele inzendingen en ook de creativiteit daarvan. Zo zijn er ideeën ingediend 

voor kunstzinnige mobiele sanitaire huisjes die op campings ingezet kunnen worden, drive in festivals, 

picknick wandelingen, een mobiliteitsconcept op waterstof, een anderhalve meter Elfstedentocht en 

een oplossing voor een anderhalvemeter terras.  

https://www.vno-ncwnoord.nl/openlucht-horeca-idee-binnenstebuiten-wint-noordelijke-pitchwedstrijd/ 

 

 

 
Cross-sectoraal 

 

Onderzoek naar gevolgen corona bij agrarische ondernemers in 
het Vechtdal 

https://insights.abnamro.nl/2020/04/ondernemen-in-tijden-van-corona-leisure/
https://www.vno-ncwnoord.nl/openlucht-horeca-idee-binnenstebuiten-wint-noordelijke-pitchwedstrijd/


 

De gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen gaan samen met het Ondernemershuis Vechtdal een 

onderzoek starten naar de economische gevolgen van de coronacrisis bij agrarische 

ondernemers in het Vechtdal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marketing Oost en Stimuland. 

Het is heel belangrijk om nu te kijken naar de gevolgschade van corona, zodat we ondernemers in de 

toekomst kunnen helpen. Het is een praktisch onderzoek met de focus op een concreet resultaat; hoe 

kan de overheid mensen het beste helpen. 

https://www.ondernemershuisvechtdal.nl/news/169/onderzoek-naar-gevolgen-corona-bij-agrarische-

ondernemers-in-het-vechtdal 

 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Europese Commissie zet in op een lange termijn herstelplan voor 
de toeristische sector 

EU-commissaris Thierry Breton van Interne Markt wil de zwaar getroffen toeristische sector in Europa 

te hulp schieten door middel van specifieke maatregelen, financiering, meer coördinatie op EU-

niveau en een gerichte routekaart. Hij pleit voor een sectorspecifiek herstelplan en strategie. 

Eerste aanzet moet daarvoor worden gedaan in een Europese top die wordt georganiseerd zodra het 

mogelijk is. 

 

Van alle Europese werknemers in de niet financiële sectoren werkt 9,4% in de toeristische sector. In 

totaal zijn dat 13,4 miljoen werknemers. Vooral in Duitsland (2,5 miljoen), Verenigd Koninkrijk (2,3 

miljoen), Italië (1,5 miljoen), Spanje (1,4 miljoen) en Frankrijk (1,2 miljoen) werken veel mensen in 

toerisme. In Nederland betreft het (volgens de berekeningsmethode van Eurostat) 492 duizend 

mensen in toerisme. 

 

Op die top wil Breton zich niet alleen inzetten voor steun maar ook werken aan een duurzamer en 

weerbaarder toerisme. Volgens Breton is het massatoerisme zoals we dat nu kennen te belastend 

voor milieu en klimaat en moet de sector snel zijn verantwoordelijkheid nemen.   

 

Consequenties en duidelijkheid maatregelen 

De commissaris legde uit dat er voldoende garanties voor veiligheid en beveiliging nodig zijn voordat 

dergelijke beperkingen worden opgeheven. Hij voegde eraan toe dat het werk om het reizen te 

vergemakkelijken aan de gang is en dat er voor de zomer meer duidelijkheid zal zijn. 

 

Naast het bieden van zekerheid via korte termijn financiering, wil de commissaris dat het toerisme ook 

gebruik kan maken van een herstelplan op de langere termijn. Hij wil dat dit een onderdeel wordt 

van de volgende langetermijnbegroting van de EU (2021-2027). 

 

Ook de voucherregelingen voor annuleringen kwamen ter sprake. De commissaris verzekerde de 

leden van het Europees Parlement dat rechten van consumenten beschermd blijven en dat lidstaten 

hun toeristische bedrijven kunnen ondersteunen door liquiditeit te bieden aan bedrijven, onder meer 

om tegemoet te komen aan de vraag van reizigers om terugbetaling. 

 

https://pretwerk.nl/actueel/europese-commissie-zet-in-op-een-lange-termijn-herstelplan-voor-de-

toeristische-sector/65536 
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