
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

KHN: meer geld nodig voor horeca 

Robèr Willemsen, voorzitter KHN, vandaag in RTL Z Nieuws: "Het belangrijkste wat er op dit 

moment moet gebeuren is dat de maatregelen over de 1e fase waar we nu in zitten gerepareerd 

moeten worden en uitgevoerd moeten worden zoals ooit beloofd is. En dan met name de NOW 

regeling; die moet echt naar 90% om het einde van deze maand te kunnen halen." 

https://www.rtlz.nl/tv/uitzendingen/video/5114666/rtl-z-nieuws-1300-uur 

 

 
HISWA-RECRON: Harde eis: “Wij willen met Hemelvaart open” 
 

De versoepeling van de coronamaatregelen, die minister Rutte gisteren aankondigde in de 

persconferentie, is onacceptabel voor de watersport- en recreatiesector. HISWA-RECRON is vooral 

boos over het besluit dat gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij toeristische bedrijven tot 1 

juli dicht moeten. 

“Dit is onbegrijpelijk. We zijn optimaal voorbereid; onze protocollen liggen klaar. Hierin staan tot in 

detail strenge  voorzorgsmaatregelen beschreven hoe in onze bedrijven wordt omgegaan met de 

veiligheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bijvoorbeeld hoe gasten veilig van 

het sanitair gebruik kunnen maken. In andere sectoren is sanitair immers gewoon open voor gasten 

en klanten 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/watersport-en-recreatiesector-woedend 

 

 

Versoepelde maatregelen zorgen voor meer boekingen bij 
vakantieparken 

Sinds Ruttes persconferentie van woensdag zien Center Parcs en Landal GreenParks het aantal 

geboekte huisjes stijgen en hebben de telefooncentrales van de vakantieparken het drukker. 

Roompot heeft nog geen cijfers van de afgelopen dag, maar zag in de laatste weken steeds meer 

mensen op de site verschijnen om zich te oriënteren op een plekje. 

De vakantieparken verwachten dat de vraag vanuit Nederland voor de zomervakantie zal 

toenemen, maar dat betekent niet dat de vakantieparken deze zomer voller zitten dan normaal. 

"Wij zitten sowieso elke zomer vol", stelt een woordvoerder van Roompot. Ook Center Parcs en 

Landal GreenParks hebben in een coronavrije zomer al geen huisjes meer om te verhuren. "We 

kunnen een huisje maar één keer verhuren, dus het zal niet nog drukker worden dan normaal", 

aldus de Roompot-woordvoerder. 

https://www.nu.nl/economie/6049774/versoepelde-maatregelen-zorgen-voor-meer-boekingen-bij-

vakantieparken.html 
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Inkomsten van musea zullen achterblijven 

Hoewel musea vanaf 1 juni de deuren mogen openen, zullen de inkomsten voorlopig achterblijven. 

Brancheorganisatie Museumvereniging schat in dat het verlies na heropening rond de €5 tot €7 

miljoen per week zal blijven. De situatie blijft dus zorgelijk. “Daarom dringen wij bij de overheid, 

rijks, gemeentelijk en provinciaal, aan op een passend steunpakket voor alle type musea, ongeacht 

hun grootte of dat ze privaat of door de overheid gefinancierd zijn. Daarnaast is snel meer 

duidelijkheid nodig over de besteding van de € 300 miljoen die cultuurminister Ingrid van 

Engelshoven heeft toegezegd aan de cultuursector.” 

Meer over het protocol voor heropening vind je hier. 

https://www.museumvereniging.nl/musea-mogen-per-1-juni-heropenen 

 

 

Bijna 5 miljoen Nederlanders slaan lange zomervakantie over 

Deze zomer gaan naar verwachting 7,2 miljoen Nederlanders op vakantie, dit is 39 procent minder 

dan de vorige zomer. In die periode waren nog 11,9 miljoen Nederlanders van plan om op vakantie 

te gaan. Het gaat hier om vakanties van een week of langer in de periode van mei tot en met 

september. De huidige reisbeperkingen en onzekerheid als gevolg van de coronacrisis hebben een 

enorme impact op de vakantieplannen, zo blijkt uit grootschalig onderzoek dat NBTC-NIPO 

Research onlangs heeft uitgevoerd naar de vakantieplannen van de Nederlandse bevolking. “In 

veel gevallen is er wel de wens om de vakantie op een later moment door te laten gaan, dus uitstel 

is niet per se afstel,” aldus Marieke Politiek, directeur NBTC-NIPO Research. 

https://www.nbtcniporesearch.nl/nl/home/nieuws/bijna-5-miljoen-nederlanders-slaan-lange-

zomervakantie-over.htm 

Dit blijkt ook uit een monitor van MarketResponse:  

Waar een maand geleden 15% aangaf dit jaar de vakantie over te slaan is dat percentage de 

afgelopen weken gegroeid naar 30% nu. De hoop om later te boeken omdat het coronavirus dan 

voorbij is, is gedaald van 26% een maand geleden naar 16% nu. Bewust in Nederland blijven laat 

juist weer een positieve trend zien van 9% een maand geleden naar 14% nu. 

https://www.linkedin.com/pulse/het-goede-moment-om-de-maatregelen-te-versoepelen-gerrit-

piksen/ 

 

 

Nieuws uit de regio 

Zestig procent extra terrasruimte geeft 70 procent van de 
oorspronkelijke omzet 

Per 1 juni mag de horeca weer open en daar hebben onze Deventer horeca ondernemers een 

antwoord op. "En de rest van Nederland kijkt mee, want die horen dat we er in Deventer verder 

mee zijn". Hoe gaaf is dat?  

Bekijk het interview van RTV Oost (regionale omroep voor Overijssel) met Paul Klösters, Peter 

Brouwer en Hans Huberts. 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/330106/Zestig-procent-extra-terrasruimte-geeft-70-procent-van-de-

oorspronkelijke-omzet 
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Relevant voor ondernemers 

 

Kabinet en banken stellen extra financiering beschikbaar voor 
kleine ondernemers 

Kleine ondernemers kunnen straks makkelijker kredieten opnemen die hen door de coronacrisis 

moeten helpen. Het kabinet en de banken stellen €750 mln aan extra financiering beschikbaar voor 

overbruggingsleningen aan bedrijven in het kleinere midden- en kleinbedrijf (mkb).  

Deze nieuwe, aanvullende coronasteun is door het kabinet verpakt onder de noemer Kleine 

Kredieten Corona garantieregeling (KKC). De leningen zijn bedoeld voor ondernemers met een 

relatief kleine financieringsbehoefte van tussen de €10.000 en €50.000 en een jaaromzet van 

minimaal €50.000. 

Staatssecretaris Keijzer hoopt dat, na goedkeuring van de Europese Commissie, de regeling half 

mei kan worden opengesteld voor mkb'ers. 

https://fd.nl/economie-politiek/1344190/kabinet-en-banken-stellen-extra-financiering-beschikbaar-

voor-kleine-ondernemers?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-

ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_mediu

m=email&utm_content=20200508&s_cid=671 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Protocol voor zakelijke bijeenkomsten 

Het Eventplatform, bestaand uit prominente brancheverenigingen uit de evenementenbranche* 

heeft een protocol voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen binnen de 1,5 meter samenleving 

aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) aangeboden. Zij hebben de 

staatssecretaris uitgenodigd hierover in gesprek te gaan op een locatie alwaar dit ook in de praktijk 

kan worden gebracht. De branche pleit ervoor om – net als in Duitsland – een onderscheid te 

maken tussen evenementen en de zakelijke markt, zoals beurzen en congressen. 

https://www.eventplatform.nl/getattachment/corona/toolbox/protocol-voor-zakelijke-bijeenkomsten-

(versie-6-mei).pdf.aspx?lang=nl-nl 

 

 

Nederlandse dagrecreatiebedrijven heropenen hun poorten 
binnen anderhalvemetereconomie 

Tot voor kort was de instructie van de overheid ‘blijf zoveel mogelijk thuis’. Inmiddels is dit 

versoepeld naar ‘vermijd drukte’. 

In overleg met burgemeester en veiligheidsregio werken de leden van de Club van Elf dan ook toe 

naar een gecontroleerde en gedoseerde heropening van dagattracties. 

Om te verzekeren dat dit gebeurt binnen de maatregelen van de anderhalvemetersamenleving 

hebben de dagattracties het protocol ‘Veilig Samen Uit’ opgesteld. 

http://www.clubvanelf.nl/corona/ 
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Cross-sectoraal 

Bijeenkomsten weer toegestaan: tot 100 personen per 1 juli, 
maar onduidelijkheid over toepassing op niet-genoemde 
locaties 

LET OP: nav onduidelijkheid en scherpe oplettende branchegenoten, is nog maar de vraag of de 

bijeenkomsten tot 30 personen per 1 juni ook gelden voor de niet genoemde locaties. Nu wordt 

alleen gesproken over 30 personen bij Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen 

(zoals concertzalen en theaters), maar geldt dit ook voor een event, beurs, of congreslocatie? Die 

vraag is 7 mei om 12.00 uur bij onze contactpersoon van het ministerie neergelegd. 'Dit is een zeer 

specifieke vraag, wij gaan dit uitzoeken.' We hopen zsm een onderbouwd geluid te laten horen. 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/bijeenkomsten-weer-toegestaan-20587.html 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Nederlanders snakken naar sociaal contact. Campagnes 
effectiever door meer bereik en TikTok 

Per 1 juni worden de maatregelen weer een stuk versoepeld. Net op tijd, want Nederlanders 

snakken naar deze versoepeling. Vooral met de beperkingen in sociaal contact hebben we het nog 

steeds moeilijk (67%), gevolgd door de beperkte sport- en recreatiemogelijkheden (57%). We 

hunkeren dan ook naar sociale activiteiten. Het eerste dat we gaan doen als de maatregelen het 

toelaten, is bij vrienden en familie langs gaan (77%) en het terras, café of restaurant opzoeken 

(46%). 

We zien in verschillende effectstudies en posttests dat reclamecampagnes nu zeer effectief zijn, 

met KPI’s die boven de benchmarks liggen. Niet alleen door een emotionele boodschap die 

inspeelt op de huidige situatie en de emoties die consumenten nu ervaren. Maar ook doordat 

verhoogde mediaconsumptie het bereik van campagnes vergroot en leidt tot betere aandacht voor 

campagne-uitingen. Want niet alleen sociale media worden nu meer gebruikt. Ook aan traditionele 

media besteden we meer aandacht: ongeveer 4 op de 10 consumenten kijken nu meer televisie 

(lineair en uitgesteld) en 3 op 10 luisteren vaker/langer radio. 

https://www.validators.nl/2020/05/07/campagnes-effectiever-door-meer-bereik-gevoelige-

consumentenen-tiktok-update-5/ 

 

 

Helsinki's huge VR gig hints at the potential of virtual tourism 

Finland’s biggest online event – a gig by JVG – was ‘attended’ by over half a million but Helsinki 

has even more ambitious plans to become the virtual capital of the world. 

 

“The travel industry needs to reinvent itself and I hope this encourages other destinations to 

experience with digital platforms,” says Mikko Rusama, chief digital officer at City of Helsinki. 

“Some are suspicious and think no technology can replace a real visit – which in a way is true. But 

VR can bring about new experiences that are impossible in real cities.” 
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“The tourism industry may need to consider hybrid 

experiences – a combination of real and virtual – in the 

future. And, after this forced isolation, people will be 

more open for virtual experience as an alternative way of 

socialising and enjoying life. It might be accepted as the 

new normal within tourism.” 

https://www.theguardian.com/travel/2020/may/05/helsinki-

huge-vr-virtual-reality-gig-potential-virtual-

tourism?fbclid=IwAR0_wA93Mh5fOKw8hgZc9BU82PhdauwMEq2xd_K4y55fXvxbEuq0wyW_1tk 

 

 
Vier reisexperts: dit is waarom het toerisme de coronacrisis 
gaat overleven 

De Ondernemer vroeg vier experts (long read) 

 Maarten Boudry, filosoof: ‘Reissector komt onvermijdelijk weer op kruissnelheid’ 

 Petra De Roos, directeur van het Belgische reclamebureau LDV: ‘Mogelijk deze zomer 

een last-minute-piek’ 

 Piet Demeyere, woordvoerder bij TUI: ‘Hét sleutelwoord wordt ‘bescherming’’ 

 Toni De Coninck, hoofdredacteur van Belgische reismagazine June: ‘Alleen vliegen met 

Fit to Fly-attest’ 

https://www.deondernemer.nl/corona/coronavirus/toerisme-corona-crisis-overleven~2124341 

 

 

The Winners & Losers of a Staycation World Ahead 

Wat gebeurt er als we alleen nog maar in het eigen land op vakantie kunnen? 

Hoewel de berekening uitgaat van een versimpeling van de situatie, zou Nederland er flink op 

achteruit gaan. 

The Bernstein analysis explores what might happen if, for a full year, all cross-border travel spend 

was redirected into domestic markets. 

https://skift.com/2020/05/06/the-winners-losers-of-a-staycation-world-ahead/ 
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