
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Duitsland versoepelt maatregelen: kerken, musea en dierentuinen 
weer open. 

Hoewel enkele openbare plekken weer toegankelijk worden, moeten Duitsers ook daar 1,5 meter 

afstand tot elkaar bewaren. 

Ook zei Merkel dat vakantie vieren in andere Europese landen er voorlopig nog niet inzit voor de 

Duitsers. Omdat de situatie in veel andere Europese landen nog slechter is dan in Duitsland, staat 

toerisme volgens Merkel nog niet op de agenda. 

https://www.nu.nl/coronavirus/6048305/duitsland-versoepelt-maatregelen-kerken-musea-en-

dierentuinen-weer-open.html 

 

De zomervakantie staat op losse schroeven, nu het ontbreekt aan 
vervoer, verblijf en vermaak. 

Kan Europa deze zomer nog toeristen verwelkomen? Dat is de vraag nu vele landen voorzichtig hun 

coronamaatregelen versoepelen. De reisbranche heeft er nog lang geen antwoord op, maar diverse 

landen nemen toch al een voorschot op een Europees plan. 

Deze week kwamen Europese ministers van Toerisme bijeen om de eerste stappen te bespreken die 

moeten leiden tot een Europese routekaart voor heropening van de Europese grenzen en het toerisme. 

Die routekaart maakt deel uit van het bredere Europese plan om ‘gecoördineerd’ de markten te 

openen, dat eurocommissaris Breton (Interne Markt) naar verwachting pas over enkele weken zal 

presenteren. Maar of reisrestricties überhaupt kunnen worden opgeheven hangt af van de ontwikkeling 

van de pandemie, zo temperde eurocommissaris en vicevoorzitter Věra Jourová woensdag de 

verwachtingen. 

De grote vraag is bovendien niet alleen of het uitvoerbaar is om bijvoorbeeld passagiers in een 

vliegtuig te laten plaatsnemen – en in- en uitstappen - met respect voor de 

anderhalvemeterafstandsregel, maar ook of dit commercieel haalbaar is. 

 

https://www.topics.nl/de-zomervakantie-staat-op-losse-schroeven-nu-het-ontbreekt-aan-vervoer-

verblijf-en-vermaak-

a14335433vk/bd79c5e872a97433ba79abb4f3a9692084af139f901144bd41a8597f34d3e7a4/?utm_ter

m=ankeiler&referrerBrand=destentor&utm_campaign=topics-integratie-

ingelogd&utm_medium=referral&utm_source=ST&utm_content=topics 

 

  

Nieuwsupdate MarketingOost 

1 mei 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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Inzet HISWA-RECRON tegen coronamaatregelen 
groepsaccommodaties 

Uit een peiling, uitgevoerd door HISWA-RECRON begin april, blijkt dat 75% van de 

groepsaccommodaties 100% minder bezoekers heeft met Hemelvaart ten opzichte van vorig jaar. De 

gehele omzet valt weg. 

 

Ook de verwachtingen voor de maanden mei (gemiddeld 82% omzetverlies, juni (gemiddeld 70% 

omzetverlies en de maand juli (gemiddeld 60% omzetverlies) zijn desastreus. Daarbij loont het voor 

veel accommodaties niet om gedeeltelijk open te gaan. HISWA-RECRON zet zich voor deze groep, 

net als voor de zeilscholen en buitensportondernemingen die deels met dezelfde problematiek te 

maken hebben, in voor een noodfonds. Daarnaast is de inzet om bij een verdere versoepeling van 

maatregelen, weer groepen te kunnen ontvangen in de accommodaties 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/gevolgen-coronamaatregelen-groepsaccommodaties 

 

Nieuws uit de regio 

Erve Hulsbeek mag terras weer openen 

Goed nieuws. Ze mogen ook op hun terras weer hotelgasten ontvangen voor een hapje en een 

drankje. De veiligheidsregio heeft dat gisteren beslist.   

https://www.hulsbeek.nl/ 

 

Eten in hotel kan weer, Twentse restaurateurs vinden dat ‘meten 
met twee maten’ 

In eetzalen van hotels mogen weer uit meer gangen bestaande maaltijden worden geserveerd aan 

hotelgasten. Die moeten dan wel gebruikmaken van het toilet op hun kamer. Restaurants daarentegen 

mogen nog niet open. „Ik ben nu kamers aan het bijbouwen”, zegt Willem Dankers niet zonder 

cynisme. 

 

https://www.tubantia.nl/borne/eten-in-hotel-kan-weer-twentse-restaurateurs-vinden-dat-meten-met-

twee-

maten~adb8751e/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_tt&referrer=

https://www.tubantia.nl/service-worker.js 

 

 

Veilig winkelen in Zutphen door hartjes op de grond 

Ook in drukke winkelstraten moet er voldoende afstand worden gehouden in deze coronatijd. In 

Zutphen probeert men dat op een positieve manier te bewerkstelligen. Want daarmee bereik je meer, 

zo is de gedachte 

https://nos.nl/video/2332227-veilig-winkelen-in-zutphen-door-hartjes-op-de-grond.html 
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Deze ‘coronatuinbank’ raakt bij Zutphenaren sentimentele snaar: 
‘Ik hoop niet dat die 1,5 meter de nieuwe samenleving wordt’ 

 

https://www.destentor.nl/zutphen/deze-coronatuinbank-raakt-bij-zutphenaren-sentimentele-snaar-ik-

hoop-niet-dat-die-1-5-meter-de-nieuwe-samenleving-wordt~a29cc520/ 

 

 

Relevant voor ondernemers 

Update webinars MarketingOost 

De eerste webstorm gisteren over de vrijetijdseconomie was een succes. De uitwerking volgt nog, 

maar voor wie het terug wil kijken is hier de link: 

https://transcripts.gotomeeting.com/?utm_source=recordingReadyNotification&utm_medium=email&fbc

lid=IwAR1oiWvQaK3R2k1Mx_vGRA5lMrobaPfGCZnbt4g5kZ5Z152FvgyPrkSIJos#/s/d61e844d9a3a64

a76646cf37c7100dcc16e4063299ccbda4f3961e0fb77b0d96 

 

Vandaag op het programma: 

Horecafunctie na Corona | 1 mei | 14.00 - 15.15 uur 

 Op vrijdag 1 mei van 14.00 uur tot 15.15 uur organiseren we in samenwerking met Wouter Verkerk 

een webinar voor vrijetijdsbedrijven met horecafunctie en horecaondernemers uit Overijssel en 

Gelderland. 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

 

‘Dit is de route naar veilige, gastvrije en rendabele horeca’ 

Hoe nu verder? ‘Natuurlijk, hoe eerder we open kunnen des te minder de schade. Dat klinkt logisch 

maar dat geeft ook de gevoeligheid van de discussie aan. Gezondheid staat voorop. Ook voor de 

horecaondernemer. Het overleven van de horeca en daarmee ruim 400.000 banen en enorme 

gevolgen voor de keten (leveranciers etc.) daaromheen staat op het spel en dat heeft ook 

gezondheidsgevolgen. Deze risico’s moeten ook worden meegenomen in de afwegingen die de 

overheid maakt wat betreft wanneer en hoe de horeca open kan en welke ondersteuningspakketten er 

nodig zijn om de branche te kunnen laten overleven.’  

Wat betreft De Kock zijn er drie fasen op de route naar een veilige, gastvrije en rendabele horeca. 

De route ziet eruit als onderstaande afbeelding. 
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https://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2020/04/dit-is-de-route-naar-veilige-gastvrije-en-rendabele-

horeca-101335086?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20200429-

missethoreca-

std&tid=TIDP2403913X57EB8DFC4657425EA06B9501EFD22754YI4&utm_content=Email 

 

Cross-sectoraal 

 

Vijf tips voor de Cultuursector   

Ondernemers in de Nederlandse kunst- en cultuursector zitten met vragen en zorgen. Hoe nu verder? 

ABN AMRO vroeg het aan Roy Creemers, afscheidnemend directeur van Voordekunst. Dit succesvolle 

crowdfundplatform voor kunst- en cultuurinitiatieven haalde 28 miljoen euro op voor ruim vierduizend 

projecten. Hij geeft vijf tips. 

 

1. Beeldvorming is essentieel 

 ‘Bedankt, maar dat is te weinig’, zo is de meest gehoorde reactie uit de sector. Dat voedt het beeld 

van een culturele elite die zich verheven ziet boven de rest van de maatschappij. Dat is schadelijk. Het 

zorgt voor minder maatschappelijk draagvlak en maakt daardoor cofinanciering moeilijk.  

2.      Durf heilige huisjes omver te duwen 

Wil je als sector echt relevant blijven en nieuw publiek bereiken, dan moet de komende jaren de 

nadruk komen te liggen op deze nieuwe distributie van culturele content. Een mooi voorbeeld van het 

omarmen van techniek is de voorstelling Nitenights. Gamers spelen online voor een (betalend) 

toegewijd jong publiek op platformen als Twitch. Waarom zouden uitvoerend kunstenaars dat niet 

kunnen?  

3.      Zoek bondgenoten in andere domeinen 

Een mooi voorbeeld op dit vlak vind ik de samenwerking tussen Netflix en het Filmfonds om getroffen 

Nederlandse producties te steunen, zonder dat bijdragen voor toekomstige filmprojecten onder druk 

komen te staan. En, meer praktisch: een theaterproducent die zijn voorstelling opneemt voor vertoning 

online en daarvoor werkloze zzp’ers uit de audiovisuele sector inzet.” 

“Ik denk ook direct aan een samenwerking met bijvoorbeeld onderwijs en zorg.  

4.      Wees solidair 

https://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2020/04/dit-is-de-route-naar-veilige-gastvrije-en-rendabele-horeca-101335086?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20200429-missethoreca-std&tid=TIDP2403913X57EB8DFC4657425EA06B9501EFD22754YI4&utm_content=Email
https://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2020/04/dit-is-de-route-naar-veilige-gastvrije-en-rendabele-horeca-101335086?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20200429-missethoreca-std&tid=TIDP2403913X57EB8DFC4657425EA06B9501EFD22754YI4&utm_content=Email
https://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2020/04/dit-is-de-route-naar-veilige-gastvrije-en-rendabele-horeca-101335086?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20200429-missethoreca-std&tid=TIDP2403913X57EB8DFC4657425EA06B9501EFD22754YI4&utm_content=Email
https://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2020/04/dit-is-de-route-naar-veilige-gastvrije-en-rendabele-horeca-101335086?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20200429-missethoreca-std&tid=TIDP2403913X57EB8DFC4657425EA06B9501EFD22754YI4&utm_content=Email


 

Het getuigt van solidariteit als de gevestigde instellingen hun (keten)verantwoordelijkheid nemen 

richting makers door hun toegezegde investeringen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt te 

handhaven en ze voor de korte termijn waar mogelijk te ondersteunen met expertise, ruimte of 

zichtbaarheid.  

5.      Zelfreflectie en het hogere belang 

Voor restauratie van het huidige model moet het initiatief vanuit organisaties en instellingen zelf 

komen. En dat vraagt om lef. Het belang van het in standhouden van de eigen organisatie moet 

worden afgewogen tegen het hogere belang; een gezonde en vitale cultuursector.  

 

https://insights.abnamro.nl/2020/05/de-cultuursector-na-corona-heilige-huisjes-gaan-

omver/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=01-05-

2020&utm_content=De%20cultuursector%20na%20corona%3A%20%E2%80%98heilige%20huisjes%

20gaan%20omver%E2%80%99&utm_campaign=Nieuwsbrieven2020-instantNL 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Ondanks ‘Corona-lockdown’, zijn mensen vaker buiten én nemen 
ze hun omgeving beter in zich op, dus meer aandacht voor 
reclame. 

Zowel in steden als dorpen geeft ruim 60% van de ondervraagden aan evenveel of meer tijd te 

besteden aan buitenactiviteiten zoals een wandeling of uitstapje naar het park. 

Omdat mensen meer recreatief en minder doelgericht buiten zijn, nemen zij hun omgeving beter in zich 

op. Dit betekent dat je vaker en meer om je heen kijkt als je een blokje om loopt, dan wanneer je 

doelgericht van A naar B reist. Daardoor heb je meer aandacht voor de reclame-uitingen die je 

onderweg tegenkomt. 

 

Veel mensen maken al plannen voor wanneer de maatregelen versoepelen, waarbij 77% van de 

ondervraagden aangeeft als eerste bij vrienden of familie langs te gaan. Daarnaast verlangt 45% op 

dit moment het meest naar zijn/haar favoriete terras of restaurantje, kan 42% niet wachten om 

weer de kapper of schoonheidsspecialiste te bezoeken en staat bij 31% een uitje naar het pretpark 

hoog op het lijstje. 

 

https://www.validators.nl/2020/04/30/60-nederlanders-evenveel-of-meer-buiten-dan-voor-covid-19/ 

 

Meet Familie Flamingo!  

Een ludieke campagne van VisitOost. 

Familie Flamingo was onlangs geland in de IJssel, bij Zwolle en genieten van hun vakantie :-) 

 

Een 4-daags durend verhaaltje, welke via Insta en Facebook wordt weggezet. De familie Flamingo 

ontdekt van alles, maar hebben geen idee waar ze eigenlijk zijn!  

Waar zouden ze nou toch vakantie vieren? Dit plekje is oh zo fijn. Zou die gekke familie Flamingo 

soms niet weten, dat ze gewoon in Overijssel zijn?  

 

https://www.instagram.com/stories/highlights/18102891904082909/ 

http://www.visitoost.nl/familie-flamingo 
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