
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Kabinet overweegt terrassen te openen op 1 juni, horeca nog 
niet tevreden: ‘Halfbakken maatregel’ 

Het kabinet wil woensdagavond een soort routekaart uit de coronacrisis presenteren. Premier 

Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Zorg) hopen zo perspectief te bieden aan burgers die 

naar versoepeling van de maatregelen snakken.  

Het kabinet overweegt cafés en restaurants vanaf 1 juni weer hun buitenterrassen te laten 

openen, melden bronnen. 

https://www.destentor.nl/dossier-coronavirus/kabinet-komt-met-routekaart-tot-einde-van-

coronacrisis~af3457ba/ 

 

Nog steeds dramatisch minder pinbetalingen in vrije tijd 

Het totaal aantal transacties lag in de week tot en met maandag 27 april 22% lager dan in 

dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt ING. 

De grootste daling van het aantal pinbetalingen zien we in de categorie vrijetijdsbesteding 

buitenshuis (-67%). Binnen de vrije tijd dalen de pintransacties bij cafés en restaurants met 61%, 

bij de overige vrijetijdsbesteding met -94% veel sterker. 

https://pretwerk.nl/actueel/gastvrij-nederland-vraagt-om-verlenging-en-verbreding-

steunmaatregelen/65659 

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-

economie/publicaties/coronavirus-en-effecten-op-pintransacties.html 

 

Airbnb ontslaat kwart van personeel, ziet tekenen van herstel 
in Nederland 

Verhuurplatform Airbnb heeft dinsdag bijna tweeduizend medewerkers, omgerekend een kwart 

van het personeelsbestand, op straat gezet. 

Wel lijkt het aantal boekingen langzaam op te krabbelen. In gesprek met Financial Times (FT) 

zegt Chesky dat steeds meer Nederlanders en Denen een huisje of woning huren in eigen land. 

Het aantal binnenlandse boekingen in Nederland lag eind april op 80 procent van het niveau van 

april vorig jaar. In Denemarken is dat zelfs 90 procent. 

https://www.nu.nl/economie/6049323/airbnb-ontslaat-kwart-van-personeel-ziet-tekenen-van-

herstel-in-nederland.html 
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Nieuws uit de regio 

Jerry Blekkenhorst lanceert nieuw picknickconcept ‘Lucky 
Basket’ 

Op 5 mei lanceerde Jerry Blekkenhorst, eigenaar van de horecaonderneming en 

evenementenlocatie De Zandstuve in Den Ham, via social media het picknickconcept ‘Lucky 

Basket’. Lucky Basket staat voor ‘picknicken 2.0’ en is een nieuw, onderscheidend concept als 

alternatief op lunchen, borrelen en dineren. Door de huidige maatregelen in acht te nemen, sluit 

het concept aan op de anderhalvemetersamenleving. 

https://www.luckybaskets.nl/ 

 

 

Relevant voor ondernemers 

Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C) 

Heeft u krediet nodig, maar krijgt u nu moeilijk een banklening of bankgarantie? Sinds 29 april is 

een specifieke faciliteit beschikbaar als gevolg van de coronacrisis: de Garantie 

Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C). Uw bank kan 80% of 90% staatsgarantie krijgen op 

middelgrote en grote leningen. 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/garantie-

ondernemingsfinanciering-corona-go-

c?utm_campaign=20200405&utm_content=do+io+inno+ao&utm_source=nieuwsbrief&utm_mediu

m=email 

 

 

Gratis online- trainingen door Yellowstone Horeca Academy 

SVH laat samen met KHN (Koninklijke Horeca Nederland) alle medewerkers die thuis zitten 

voorlopig één maand gratis aan de slag gaan met hun e-learningpakket. Afhankelijk van de duur 

van deze crisis wordt de termijn nog verlengd. SVH en KHN komen later met een nog groter 

aanbod voor ondernemers en medewerkers in de horeca. 

Speciaal voor de crisis hebben ze een extra Horeca Strikes Back module ontwikkeld. In deze 

module krijgen medewerkers extra trainingen over hygiëne in de horeca, laten ze zien hoe je 

makkelijk kunt up-sellen zodat ze straks meer omzet halen uit bestaande gasten en laten ze exact 

zien hoe je gasten zo tevreden krijgt dat ze niet alleen terugkomen, maar je ook gaan aanbevelen 

bij iedereen die ze kennen. Bovendien krijgen leden van Yellowstone een hygiëne deursticker 

toegestuurd, waarmee ze aan gasten kunnen laten zien dat ze extra maatregelen hebt genomen. 

https://www.horecatrends.com/gratis-online-trainingen-voor-iedereen-die-thuis-zit-in-de-horeca/ 

 

 

KvK: Kansen in coronatijd, gebruik subsidie 

Je ziet kansen, want ook in coronacrisistijd ben en blijf je ondernemer. Veel financiers zijn bezig 

met coronagerelateerde financieringsaanvragen. Misschien kan een subsidie helpen met je plan. 

Ontdek subsidiemogelijkheden in coronatijden. 

https://www.kvk.nl/corona/kansen-in-coronatijd-gebruik-subsidies/ 
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Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

De ervaringen en tips van Theater Buitensoos 

Meeting Hygienics is hun antwoord! Hun hygiëne formule die volledig aansluit op de geldende 

RIVM maatregelen en waarmee ze zorg dragen voor een veilige en hygiënische meeting en 

congres omgeving. 

https://theaterbuitensoos.nl/blog-onze-corona-uitdaging/ 

 

 

Wat doet de horeca in het kader van het COVID-19 virus? | 
Inspiratie update van horecatrends 

Met deze week links naar artikelen over DIY Pizza Kits van Blaze Pizza en een virusdodende 

robot die het aanrecht schoonmaakt, gemaakt door UVRoboclean. Zij proberen momenteel geld 

op te halen via Kickstarter. 

Een bijzonder idee van fastservice restaurants Chick-fil-A, zij verkopen hun sauzen momenteel 

apart! Welke saus kan jouw restaurant verkopen? Misschien is het een idee om dit via een 

plaatselijke supermarkt te verkopen! 

Ramadan is een minder sociale periode geworden voor alle moslims, geen gebeden in de 

moskee en geen grote familiediners na zonsondergang. TV zender Fatafeat helpt gezinnen deze 

Ramadan bij het creëren van hun eigen ‘thuis van de Arabische keuken’. En we hebben een 

samenwerking gespot tussen Instagram & ChowNow, zij hebben een food sticker of -knop 

gemaakt voor op Instagram zodat je meteen kunt bestellen. 

Quarantine Wine heeft een wijnetiket met ruimte voor opmerkingen, een idee van wijnmakerij 

Nocking Point, Ashton Kutcher en Mila Kunis. En IKEA in de UK deelt hun ‘meatball’ recept. Fast 

casual restaurants Red Robin bezorgt een ‘Build-Your-Own’ Wing Bar aan huis! 

https://www.horecatrends.com/wat-doet-de-horeca-in-het-kader-van-het-covid-19-virus-inspiratie-

update-van-29-april/ 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Pleisureworld werkt momenteel aan een nieuwe versie van de 
bekende ‘111 Wereldtrends’.  

“Je denkt misschien dat de coronacrisis zo’n trendonderzoek op zijn kop gooit, maar het leuke is 

dat we nu zien dat bepaalde opkomende trends juist een boost krijgen, doordat ze zo goed 

aansluiten bij het ‘nieuwe normaal’ van deze coronatijd. We lichten er drie van die ontwikkelingen 

uit:” 

 

Robots in de horeca: sommige ondernemers keken er nog met argusogen naar; anderen zagen 

het al als stuk verlening van de service: robots in bijvoorbeeld de bediening, op de receptie en als 

ontvangst bij evenementen. Gasten zullen er in deze situatie niet van opkijken, en het wellicht 

zelfs extra kunnen waarderen. 

 

e-sports en virtuele sporten: bij gebrek aan fysieke sportwedstrijden zoeken sportfanaten hun 

heil in allerlei alternatieven zoals e-sports-competities of virtuele alternatieven. Zo werd de 
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virtuele Ronde van Vlaanderen massaal live bekeken. Ook zelf sporten in zo’n digitale omgeving 

is extra populair nu er niet in gezelschap kan worden gesport. 

 

Digitaal contact met de gast: consumenten zijn steeds meer gewend aan persoonlijke interactie 

met bedrijven dankzij nieuwe contactkanalen zoals een live chat of Whatsapp. In de coronatijd 

raken ze nog meer gewend aan digitale contactvormen. 

 

Uiteraard is het tegelijkertijd een uitdaging om in te schatten wat de crisis betekent voor veel 

andere trends. Durven kwetsbare ouderen nog een cruise te maken? Is overtoerisme verleden 

tijd? Toch blijft het belangrijk om scherp te blijven. Want één ding is zeker: zodra de gast zijn 

vrijheid weer terugkrijgt, willen wij hem allemaal met open armen ontvangen. 

https://pleisureworld.nl/kijken-naar-trends-tijdens-de-coronacrisis-wat-gaan-we-hier-aan-

overhouden/ 

 

 

De Columbus Travel-lezer wil nog steeds op reis 

Columbus Travel magazine hield een uitgebreide enquête onder hun lezers om te zien wat voor 

invloed de coronacrisis op het reisgedrag van de Nederlander heeft. De belangrijkste conclusie: 

de wens om te reizen blijft verrassend groot, en vooral het lokaal toerisme in Nederland zal daar 

de vruchten van plukken. 

Maar liefst 80 procent van de Columbus-lezers geeft aan in ieder geval te overwegen om dit jaar 

in Nederland op vakantie te gaan. In voorgaande jaren vond minder dan de helft van alle 

vakanties van Nederlanders in Nederland plaats. Er valt dus een grote groei te verwachten in 

lokaal toerisme in Nederland; binnenlandse reizen worden nóg populairder. 

Zij pleiten voor een kentering in reisgedrag: van alsmaar verder weg naar lekker dichtbij. In de 

nieuwe rubriek #StayLocal verklappen ze daarom elke week een bijzonder, oer-Hollands (en 

coronaproof) relaxplekje weg van de massa. Ontdek de bijzonderste logeeradressen waar je ook 

ten tijde van corona terechtkunt. 

https://www.columbusmagazine.nl/artikel/10782/coronacrisis-nederlandse-reizigers-zoeken-de-

rest-van-het-jaar-massaal-toevlucht-in-eigen-land 
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