
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

'Coronavrije' vakantie door vooraf testen en in het resort blijven 

Corendon biedt vakantiegangers met ingang van eind juni 'coronavrije' vakanties aan, maakt de grootste 

touroperator van Nederland maandag bekend. De reisorganisatie doet dat door de reizigers eerst te 

testen, ze vervolgens zelf te vervoeren en onder te brengen in een eigen all-inclusiveresort. Dat mogen ze 

tijdens de vakantie dan niet verlaten. 

https://www.nu.nl/economie/6050452/coronavrije-vakantie-door-vooraf-testen-en-in-het-resort-blijven.html 

 

Aantal faillissementen gestegen in april 

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gestegen. Er zijn in april 75 

bedrijven meer failliet verklaard dan in maart, meldt het CBS. De trend is sinds september 2018 licht 

stijgend. In de eerste 4 maanden van 2020 lag het aantal faillissementen ruim 3 procent hoger dan in 

dezelfde periode een jaar eerder.  

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in april de 

meeste faillissementen uitgesproken in de horeca. 

https://www.cbs.nl/?sc_itemid=7bf6aaa9-27c0-4c19-abf3-2197495b8cc8&sc_lang=nl-nl 

 

 

Europese ondernemers staan te springen om toeristen, maar wat 
kan er deze zomer? 

Of en wat er straks mogelijk blijkt is gissen, maar de eerste initiatieven vanuit lidstaten en ondernemers om 

het toerisme op een veilige manier weer op poten te krijgen zijn zonder meer creatief. De opvallendste: 

 Het coronapaspoort; Alleen toeristen die een geldig document kunnen overhandigen waarin staat 

dat ze géén covid-19 hebben, mogen reizen binnen de EU. 

 De coronacorridor; dat de minder hard getroffen lidstaten samen kunnen werken om 'toeristische 

doorgangen' te creëren. Voorwaarde is dat die landen eenzelfde soort coronabeleid voeren. 

 Strandbedjes omringd door plexiglas en coronavrije hotels 

https://nos.nl/artikel/2333378-europese-ondernemers-staan-te-springen-om-toeristen-maar-wat-kan-er-

deze-zomer.html 
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Hotel, camping of blokhut: wat mag wel, wat mag niet? 

Na de zoveelste week ophokplicht groeit de behoefte aan weekendjes weg - of langer. Maar waarheen? 

Wat mag en kan wel? Nu, of misschien komende zomer? Een overzicht. 

 Je eigen blokhut op een privéboot, ver weg van de massa, dat is in deze tijden een extra plus. 

 Bedandbreakfast.nl meldt sinds de tweede helft van april een stormloop: wie voor komende 

zomer nog een B&B in Nederland wil boeken, moet snel zijn. ,,Vooral de B&B’s op het platteland 

zijn geliefd. 

 Aanbieders van vakantiehuizen als Natuurhuisje.nl en Belvilla zien een ongekende piek in het 

aantal boekingen in eigen land. Natuurhuisje.nl scoort met het concept ‘contactloos verblijf’: je 

huurt een huisje in de natuur zonder fysiek contact met de verhuurder. Belvilla ziet deze weken 

een stijging van 40 procent in het aantal binnenlandse boekingen ten opzichte van dezelfde 

periode vorig jaar.  

 Recreatiebedrijf Roompot meldt dat veel van zijn parken met inachtneming van het 

anderhalvemeterprotocol open zijn. Bij Landal GreenParks zijn de meeste van de 56 Nederlandse 

parken open. Centrale parkvoorzieningen, zoals zwembaden en restaurants, zijn nu nog overal 

gesloten. Desondanks ziet Landal een lichte toename in het aantal boekingen voor de 

zomervakantie. 

 Een boomhut op camping Mölke (molke.nl), een glampingtent of beach loft met eigen toilet en 

douche, of je tentje opzetten bij particulieren via Campspace: het kan allemaal (weer). Een 

groeiend aantal campings heeft de poorten geopend of heropend, uiteraard met de nodige 

restricties.De maatregelen leiden tot een nieuwe trend: kampeerders die hun eigen mobiele toilet 

meenemen.  

 Veel hotels zijn inmiddels weer open, met inachtneming van de anderhalvemeterregel. Hotels 

mogen hun eigen gasten van eten voorzien, dus een aantal restaurants is weer open. Sommige 

hotels bieden private dining aan op de kamer. 

 De campers van Camptoo, een soort Airbnb op wielen, zijn in bedrijf in de regio’s waar dat is 

toegestaan 

https://www.ad.nl/nlblijftthuis/hotel-camping-of-blokhut-wat-mag-wel-wat-mag-

niet~ac297cf4/?fbclid=IwAR0auIBok_MoHdQPsbBanNIMJacq-nDdZpxsYbj1jVb_Upgf4YBzt497snE 

 

 

Nieuws uit de regio 

We gaan in Oost-Nederland op (zomer)vakantie: run op campings 
en vakantieparken na versoepelen coronaregels 

Het regent eindelijk weer boekingen voor de zomervakantie bij campings en vakantieparken in deze regio 

sinds bekend werd dat ze per 1 juli weer volop gasten mogen ontvangen. 

 

Molencaten: “Het positieve van de opening zonder restricties per 1 juli is dat het concreet is. Een datum 

waar we naartoe kunnen werken. Minder positief is dat we niet al met Hemelvaart en Pinksteren open 

kunnen, daar hoopten we op. Nu missen we die belangrijke schoolvakantiedagen. Maar goed, je moet ook 

je zegeningen tellen.’’ donderdag was een ware hausse en ook vrijdag waren er veel boekingen. 

Ongeveer 40 procent daarvan is in de maand juli. 

 

Beerze Bulten: gematigd tevreden over de datum van 1 juli. ,,Het is druk geweest afgelopen dagen. Dat 

hoor ik ook van mijn collega's, er wordt massaal geboekt. Mensen zagen een vakantie in het buitenland in 

het water vallen of ze vinden het toch te risicovol en dus boeken ze nu. En de mensen die toch al in 

Nederland wilden blijven zijn boeken nu ook snel. We zitten in het hoogseizoen al bijna vol. Dus we 
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kunnen eindelijk eens aan het werk. We hadden gehoopt eerder open te mogen zodat we rustig naar de 

zomervakantie toe zouden kunnen werken. Nu moeten we ineens van 0 naar 100. Maar het gaat de goede 

kant op.’’ 

 

camping De Koeksebelt in Ommen rept van een ‘hectische donderdag’. ,,Na elke persconferentie van 

Rutte stroomde afgelopen tijd onze mailbox vol, nu ook weer. Dan zaten we hier met vier man vouchers te 

maken voor gasten die hun boeking niet door zagen gaan. Het is eindelijk duidelijk waar we aan toe zijn, 

maar tegelijkertijd zien we dat het voorseizoen, Hemelvaart en Pinksteren om zeep zijn. Dan gaat het toch 

om 45 procent van je omzet. Maar nu lopen we snel vol in het hoogseizoen. Wel eerst maar een kijken hoe 

het loopt met die corona. Ik heb geen zin om een soort voucherfabriek te worden, de pijn van misgelopen 

omzet gaat toch een keer komen.’’ 

https://www.destentor.nl/zwolle/we-gaan-in-oost-nederland-op-zomer-vakantie-run-op-campings-en-

vakantieparken-na-versoepelen-coronaregels~a5f1b689/ 

 

 

Relevant voor ondernemers 

RTL biedt ondernemend Nederland gratis reclamezendtijd aan via 
het initiatief ‘Nederland gaat weer open’. 

Ben jij een kleine tot middelgrote ondernemer, en wil jij aan Nederland laten weten dat jouw onderneming 

weer open is? Neem dan een filmpje op waarin je laat zien dat jij weer open bent. 

Het open reclameblok zal dagelijks tussen 18.00 uur en 24.00 uur te zien zijn bij RTL 4 en bij RTL 5, RTL 

7, RTL 8 en RTL Z tussen 19.30 uur en 23.00 uur. Het reclameblok trekt veel kijkers die jij als ondernemer 

kan bereiken: gratis en voor niets! Een selectie van de mooiste, origineelste en/of meest ontroerende 

inzendingen wordt uitgezonden 

https://www.rtl.nl/over/nederland-gaat-weer-open/XqwMUBMAACMA1w6o 

 

 

KHN komt met Protocol Heropening Horeca 

 alleen naar binnen als ze gereserveerd hebben. 

 Na binnenkomst moeten ze hun handen wassen  

 controlegesprek. Daarin wordt gevraagd of zij of een huisgenoot in de afgelopen 24 uur last heeft 

gehad van hoesten, een neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheid. Bij twijfel 

kunnen gasten geweigerd worden. 

 maximaal vier personen aan een tafel zitten, tenzij het om een gezamenlijk huishouden gaat. Ook 

aan een bar mogen maximaal vier personen bij elkaar zitten.  

 Het bedienend personeel mag binnen de 1,5 meter de bestellingen opnemen, uitserveren en 

opruimen. 

 Als de gasten zijn vertrokken, moeten de tafels, stoelen en menukaarten grondig worden 

schoongemaakt. 

https://www.nu.nl/coronavirus/6050630/richtlijnen-voor-de-horeca-controlegesprek-en-maximaal-vier-per-

tafel.html 

 

Horecaondernemers moeten zo goed mogelijk inspelen op voortdurend veranderende maatregelen en 

aanpassingen in lokale/regionale noodverordeningen. 

 Let op! Het protocol is een richtlijn, gebaseerd op informatie die nu bij KHN bekend is. Het is een levend 

document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. De meest recente 

versie vind je op Mijn KHN: https://mijn.khn.nl/home  (inloggen vereist). 
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EZK maakt coaching voor mkb in coronaproblemen gratis 

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, 

bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor 

traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen 

bijdrage van 150 euro voor. 

In deze coronatijd vormt het OKB in het verlengde van de Kamer van Koophandel (KVK) als het ware de 

tweedelijnszorg voor ondernemers: de KvK is het eerste loket voor informatie en advies; het OKB voor 

(verdere) coaching en advies. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/11/ezk-maakt-coaching-voor-mkb-in-

coronaproblemen-gratis 

 

Bij tweede steunpakket voor ondernemers vervalt boete op ontslag 

De overheid werkt momenteel aan een verlenging van de steunmaatregelen voor ondernemers. De 

huidige regeling loopt tot 1 juni. De boete op ontslag die was verbonden aan de huidige NOW-regeling 

gaat verdwijnen, zo vertelde minister Koolmees (SZW) bij talkshow Op1. 

https://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2020/05/bij-tweede-steunpakket-voor-ondernemers-vervalt-

boete-op-ontslag-

101335454?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20200511-

missethoreca-std&tid=TIDP2443583XFA270DE01FC14BA2B314622A3F428F87YI4&utm_content=Email 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Zo gaat restaurant By Ami open in de 1,5 meter economie 

Restaurant By Ami in Rotterdam is klaar voor opening in een 1,5 meter economie. Naar verwachting kan 

hij in juni met dubbele shifts voor zowel diner en lunch, 80 procent van zijn normale gemiddelde omzet 

gaan draaien. 

 Er is een vaste host in die de gasten gaat ontvangen. ‘Die houdt constant in de gaten of de 1,5 

meter afstand overal gewaarborgd kan worden.’  

 Ook liet hij een poster ontwerpen waarop hij de do’s en dont’s plaatste. 

 Stickers op de vloer, met teksten als ‘mind your step’ in de vorm van palmbladeren leiden gasten 

door het restaurant 

 Ze werken met dubbele shifts voor zowel lunch als diner. ‘Tussen de shifts door is er dan tijd om 

alle tafels, stoelen en deurposten te desinfecteren.’  

 In de avonduren werd het concept ‘afterdrink’ toegevoegd. ‘Zo kunnen we ook deze tijd benutten 

 alleen tafels in voor vier personen, zodat hij de anderhalve meter in acht houdt en niet het aantal 

van maximaal dertig personen binnen overschrijdt.  

 Reserveren in het restaurant is verplicht. ‘Wij hebben ons systeem Etender zo ingericht dat 

gasten direct kunnen reserveren voor het tijdslot naar wens. 

 
https://www.missethoreca.nl/restaurant/artikel/2020/05/zo-gaat-restaurant-by-ami-open-in-de-15-meter-

economie-101335424 
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Zelf online je biertje bestellen op terras, telefoon staat niet stil bij 
startup 

De start-up Order Me ontwikkelde een IT-systeem waarbij klanten met hun mobiel zelf eten en drinken 

kunnen bestellen. Die app staat in verbinding met het kassasysteem, waardoor meteen afgerekend wordt. 

Er zijn al horecazaken waar tablets op tafel liggen waar je mee kunt bestellen. Visser: "Maar die tablets 

heeft iedereen vast. Bij ons concept gebruikt iedereen zijn eigen telefoon. Je hoeft geen speciale app te 

installeren, maar scant de QR-code die op tafel ligt 

 

De Stichting Innovatief in Werk lanceert deze week een database, waar bedrijven hun eigen initiatieven 

aan kunnen melden en ook kunnen kijken wat voor oplossingen de collega's hebben bedacht. 

https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/artikel/5119071/coronavirus-omdenken-oplossingen-

workarounds-database 

 

 

Files bewijzen succes van eerste Taste Away 

De Taste Away Meppel is een route die je met je auto rijdt op een oud fabrieksterrein in de buurt van de 

watertoren in Meppel. Onderweg kom je langs keukens waar je eten kan bestellen. Je komt niet uit de 

auto. Alles wordt gebracht en ter plekke klaargemaakt. En dat in de sfeer van een festival. 

https://www.dvhn.nl/drenthe/meppel/Files-bewijzen-succes-van-eerste-Taste-Away-25651289.html 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc. 

 

Groot Europees onderzoek naar kampeerplannen in 2020 
 
Kampeerspecialist ACSI heeft een onderzoek gehouden onder 10.208 Europese kampeerders. Daarin 

werd o.a. gevraagd naar de kampeerplannen voor het seizoen 2020. Het merendeel van de 

kampeerders die een campingvakantie hebben geannuleerd, geeft aan dat zij dit jaar alsnog op 

vakantie willen gaan. 

 37% van de kampeerders uit Nederland heeft of had een of meerdere campings geboekt voor 

2020. 26% van deze kampeerders heeft de boeking geannuleerd. Dat betekent niet dat deze 

vakantieplannen in het water vallen. Bijna 65% van hen geeft aan dat ze alsnog op pad gaan. 

Slechts 7% geeft aan helemaal niet meer te gaan kamperen in 2020. 

 Kampeerders die niet geboekt hebben maar wel vakantieplannen in het vooruitzicht hadden zijn 

grotendeels van plan op vakantie te gaan. Slechts 9% geeft aan dat ze de vakantieplannen 

annuleren en in 2020 niet meer op vakantie gaan. 

 Kampeerders wilden in eerste instantie vooral in mei en juni op vakantie. Dat is nu verschoven 

naar augustus, september en oktober. 

 63% heeft er begrip voor als een camping, gezien deze uitzonderlijke situatie, een voucher 

aanbiedt voor de (aan)betaling i.p.v. een terugbetaling. 

https://pretwerk.nl/opinie/groot-europees-onderzoek-naar-kampeerplannen-in-2020/65875 

 

https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/artikel/5119071/coronavirus-omdenken-oplossingen-workarounds-database
https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/artikel/5119071/coronavirus-omdenken-oplossingen-workarounds-database
https://www.dvhn.nl/drenthe/meppel/Files-bewijzen-succes-van-eerste-Taste-Away-25651289.html
https://pretwerk.nl/opinie/groot-europees-onderzoek-naar-kampeerplannen-in-2020/65875

