
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

SVR boerencampings ‘lenen’ sanitair-units van de 
evenementensector 
Veel Nederlandse kampeerders zullen dit jaar niet naar het buitenland afreizen en in eigen land blijven. 

Tot in ieder geval 1 juli zijn alle sanitaire voorzieningen op campings door de overheid verplicht afgesloten 

en is men aangewezen op een eigen chemisch toilet en wasruimte in de caravan of camper. Ook na die 

datum zullen veel mensen, uit angst voor besmetting, het prettig vinden om gebruik te maken van privé 

sanitair. Dankzij deze samenwerking komt er voor hen op talloze SVR-campings tot eind van het seizoen 

privé sanitair beschikbaar. 

De SVR blijft ondertussen wel bij de politiek pleiten om het sanitair op campings eerder dan 1 juli geopend 

te krijgen. Tot die tijd, maar ook langer, zal het extra privé sanitair een mooi alternatief zijn. 

https://pretwerk.nl/actueel/groene-ruimte/svr-boerencampings-lenen-mobiele-toiletten-van-de-

evenementensector/65903#more-65903 
 

CLC-Vecta heeft wederom gepleit voor steunmaatregelen en een 
specifiek steunpakket voor de evenementen branche 

De impact van COVID-19 op de branche voor beurzen, evenementen en congressen, waar het bij uitstek 

draait om LIVE communicatie, elkaar in levenden lijve, in groepsverband te ontmoeten, is enorm. Voor 

vrijwel alle ondernemingen in de sector is de omzet begin maart abrupt tot nul gereduceerd en daar zal op 

korte termijn geen verandering in optreden. 

https://www.clcvecta.nl/getattachment/edb90f87-632b-4dc7-8cee-ab643fca836a/Infographic-Ketenspelers-

in-de-Evenementensector.pdf.aspx?lang=nl-NL 

 

Beursorganisator RAI wil weg uit 'evenementenhoek' van 
coronamaatregelen 

RAI heeft de pech dat het op één hoop wordt gegooid met grootschalige evenementen zoals festivals en 

voetbalwedstrijden. En dat is de zwaarste categorie binnen de sectoren die door corona zijn stil gelegd. 

Een voetbalwedstrijd, waarbij mensen op een halve meter van elkaar zitten is iets heel anders dan een 

vakbeurs.' Beurzen laten zich volgens hem prima organiseren in het coronatijdperk door te werken met 

toegangstijden, routering en muurtjes die de beursbezoekers van elkaar scheiden. 

https://fd.nl/ondernemen/1344515/beursorganisator-rai-wil-weg-uit-

evenementenhoek?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-

ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=ema

il&utm_content=20200513&s_cid=671 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

13 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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UNWTO heel somber over internationaal toerisme 

De prognoses van UNWTO worden steeds somberder. De wereld toerisme organisatie denkt dat het 

internationaal toerisme dit jaar wel met 60% tot 80% kan afnemen. Het is daarmee de ergste crisis die 

toerisme meemaakt sinds in 1950 de registratie van toerisme is gestart. n het eerste kwartaal, met nog 

twee relatief goede maanden, daalde het internationaal toerisme al met 22%. Dat resulteerde in 67 miljoen 

minder internationale aankomsten en een verlies van 80 miljard dollar. Inmiddels staan de banen van 

miljoenen werknemers op het spel.  

UNWTO heeft drie scenario’s ontwikkeld waar de gevolgen van de crisis worden gekoppeld aan de 

reisrestricties.  

 Scenario 1: Als begin juli de grenzen weer geleidelijk worden geopend, blijft het verlies beperkt tot 

58% minder internationale toeristen, in vergelijking  met 2019. 

 Scenario 2: Als de grenzen pas begin september opengaan dan voorziet UNWTO een verlies van 

70%  

 Scenario 3: In het negatiefste scenario gaan de grenzen pas in december weer open en verlies 

de toeristische sector wereldwijd 78% van haar gasten. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42307/Coronadossier/?topicsid= 

 

 

Costa Holanda 

Corendon lanceert vanwege de beperkte reismogelijkheden door corona een nieuwe vorm van 

vakantievieren voor het bedrijf: all inclusive, maar dan in Nederland. Corendon noemt de nieuwe 

vakantievorm zelf gekscherend ‘Costa Holanda’ 

https://www.corendon.nl/holanda?gclid=CjwKCAjwkun1BRAIEiwA2mJRWTiWRblqD3UiqQydo8ZHZkxWX

MtfB8wZ9dFxCFzd_KRB27xpIe6H0BoCSG8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

 

 

Nieuws uit de regio 

 

Wisselend beeld bij gevolgen corona in havengebied Zwolle 

De invloed van corona is ook merkbaar bij de binnenhavens, zoals die van Zwolle. Toch vallen de 

gevolgen voor de ladingstromen daar vooralsnog mee, vertelt Port of Zwolle-directeur Jeroen van den 

Ende. Al is er wel sprake van een wisselend beeld per sector. Er is maakindustrie, retail, agri, food, 

scheepswerven en automotive. ‘De foodsector gaat gewoon door, mensen en ook vee moeten gewoon 

eten’. ‘Daar zien we dat alles gewoon doorgaat. Maar in de maakindustrie is er wel het een en ander aan 

de hand. Dat beeld zien we ook in de logistiek. De ene vervoerder staat stil met een deel van zijn vloot, de 

andere heeft juist weer extra vrachtwagens nodig. 

https://www.nieuwsbladtransport.nl/havens/2020/05/11/wisselend-beeld-bij-gevolgen-corona-in-

havengebied-zwolle/?gdpr=accept 
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Vanuit de auto kijken naar film, theater of concert: plan voor drive-in 
podium op parkeerdek Zwolle 

Vanuit de auto kijken naar de nieuwste James Bond, een singer-songwriter of een theatervoorstelling. Een 

clubje Zwolse ondernemers ziet het wel zitten. De vergunningaanvraag om dit op het parkeerdek van Eten 

& Zo te realiseren is de deur al uit, nu moeten de Zwolse cultuurwereld en de gemeente nog aanhaken. 

,,De nood is hoog, en mensen willen de deur uit.’’ ,,Hoe tof zou het zijn, Zwolle als eerste stad met zo'n 

drive-up podium? ‘Up’ ja, op een parkeerdek hè.’’ 

https://www.destentor.nl/zwolle/vanuit-de-auto-kijken-naar-film-theater-of-concert-plan-voor-drive-in-

podium-op-parkeerdek-zwolle~a27c60f0/ 

 

Relevant voor ondernemers 

App laat  live op kaart zien waar het druk is.  

Spacetime layers start een pilot om via een app te zien in waar het (te) druk is. Het loopt inmiddels storm 

met aanmeldingen voor de pilot. “We beginnen met de horeca, maar ook musea, kastelen, bibliotheken, 

zwembaden, etc. kunnen straks live op de kaart laten zien dat ze open zijn, hoe druk het is, welke 

maatregelen zijn getroffen en andere informatie die ze zelf real-time(!) kunnen beheren. Volledig 

kosteloos!  

Tot nu toe werkten we met accounts die hele kaartlagen kunnen beheren. Vanuit het onderwijs was er 

toch al de wens om een bericht vanuit de app aan te kunnen maken en we waren dit al aan het bouwen. 

We hoeven nu ‘alleen’ te zorgen dat dit bericht daarna voortdurend kan worden bewerkt.  

Over twee weken verwachten we technisch klaar te zijn, op tijd voor de heropening van de horeca. Een 

ondernemer maakt dan vanuit de app zelf een bericht aan met sfeerfoto’s, de menukaart en eventuele 

maatregelen waar gasten rekening mee moeten houden. Ze adresseren dit bericht aan een of meerdere 

kaartlagen waar het vervolgens aan wordt toegevoegd. De ondernemer kan deze informatie dan zowel 

vanuit de app als via het webportaal bewerken (actuele menukaart, stoplicht, aantal zitplaatsen, 

maatregelen, etc.).” 

https://www.linkedin.com/posts/patrick-trentelman_we-gaan-het-doen-het-gaat-gebeuren-live-activity-

6665904197571096578-2W7H 

 

 

Online inspiratie cursus klantbeleving 

VIBE is een i(inspiratie)-learning voor iedereen die je bewust maakt over klantbeleving. De i-learning 

inspireert, geeft voorbeelden, legt uit en geeft uitdagende opdrachten. Het zet je aan het denken en 

hierdoor wordt iedereen uitgedaagd om in actie te komen. 

Heb je momenteel wat extra vrije tijd? Je kunt in gemiddeld 4 uur al een echte pro worden op het gebied 

van klantbeleving. Aan de hand van een aantal opdrachten en een heleboel voorbeelden, leren ze jou de 

fijne kneepjes van het vak. 

https://www.w-vibe.nl/ 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Hoe groepsaccommodaties in de 1,5 meter economie functioneren  
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Groepsaccommodaties hebben het in deze periode van sociale afstand extra moeilijk. Groepen mensen in 

één accommodatie is in deze tijd best spannend. Eugene Westerink van Groepen.nl is bij Thomas van 

Kleef van groepsaccommodatie ZeeVELD gaan kijken hoe ze van een onmogelijke situatie een nieuw en 

creatief uitgangspunt konden maken. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42307/Coronadossier/?topicsid= 

 

Houdt de 1,5 meter attractiesector ook rekening met mensen met 
een beperking? 
 

In de tot nu toe gepresenteerde ‘1,5 metereconomie’ protocollen voor dagrecreatie is toegankelijkheid voor 

mensen met een beperking nog onderbelicht. Tijdens de coronaperiode en ook na de lockdown staan 

veiligheid en vertrouwen voorop. Zeker voor mensen met een beperking is dat cruciaal, ook tijdens een 

dagje uit. Binnen het landelijke programma ‘Onbeperkt Meedoen’ vond dan ook, onder leiding van Karin 

Stiksma van Joint Projects, een online sessie plaats. 

Er was veel energie en verbinding tussen deelnemers die geen natuurlijke partners zijn! Het heeft dan ook 

tot een grote opbrengst geleid! De Club van Elf (koepel van de grootste Nederlandse dagattracties) en de 

Efteling vonden het fantastisch om op deze manier feedback te krijgen op het protocol. De resultaten uit 

de sessie worden momenteel verwerkt in concrete aanbevelingen en adviezen aan de Club van Elf voor 

aanpassing van het protocol of voor vervolgstappen in de toekomst bij dagattracties. 

https://pretwerk.nl/opinie/houdt-de-15-meter-economie-ook-rekening-met-mensen-met-een-

beperking/65914 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Economische impact coronavirus op toerisme in Fryslân 

De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme in Fryslân erg hard. Voor de Toerisme Alliantie 

Fryslân (TAF) heeft ETFI in beeld gebracht welke economische gevolgen de coronacrisis heeft voor de 

toeristische ondernemers. In totaal hebben 389 ondernemers aan ons onderzoek meegewerkt waarbij een 

scheiding gemaakt is tussen logies, horeca en overige. 

Hoewel dit in Friesland is gedaan, zijn de uitkomsten waarschijnlijk ook te projecteren op Overijssel. 

Uitkomsten: 

 Direct omzetverlies in de toeristische sector van minimaal 35% uitgaande van de maatregelen en 

regelingen tot 11 mei 2020 

 Sterke oploop van schade indien de maatregelen verlengd worden 

 De maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft ter compensatie van economische schade 

door het coronavirus staat niet in verhouding tot deze cijfers 

 Naast de directe gevolgen voor de sector – toename problemen, faillissementen en dus ook 

ontslagen – is de impact ook groot op de overige Friese MKB’ers; leveranciers, onderhoud, bouw, 

zakelijke/financiële dienstverlening. En dus impact op indirecte werkgelegenheid zoals 

detailhandel, vervoerders en dienstensector 

 Veel ondernemers zijn nog niet voldoende op de hoogte van de huidige steunmaatregelen 

https://www.etfi.nl/nl/projecten/economische-impact-coronavirus-op-toerisme-frysl%C3%A2n 
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Grootschalig onderzoek bevestigt ernst situatie Gelderse 
bedrijfsleven 

Om snel en accuraat te acteren op de gevolgen van de Coronacrisis is goede input nodig van 

ondernemers die direct getroffen zijn. Daarom hebben VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden, Oost 

NL en de Provincie Gelderland het initiatief genomen voor het Corona ondernemerspanel. Meer dan 1300 

ondernemers hebben tussen 16 april en 3 mei meegedaan aan het eerste Corona ondernemerspanel. Het 

gaat om een nul-meting. Voor en na de zomervakantie vinden vervolgonderzoeken plaats. 

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft (48%) de Gelderse ondernemers als eerste contact zocht met zijn 

of haar accountant of boekhouder over hulpmaatregelen. Op de tweede plaats staat de 

brancheorganisatie (17%) en op de derde plaats het Coronaloket van KvK, VNO-NCW en MKB-Nederland 

(10%). De gemeente staat met 5% op de vierde plaats. Ook blijkt dat meer dan de helft (54%) van de 

bedrijven de gevolgen van de crisis als ernstig tot zeer ernstig omschrijft. 24% ziet zelfs een bedreiging op 

het voortbestaan van het bedrijf op een termijn van 12 maanden, bijna een derde voorziet gedwongen 

ontslagen om de continuïteit te waarborgen, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid. Zelfstandigen en 

de horeca worden het hardst getroffen. 

https://www.vno-ncwmidden.nl/grootschalig-onderzoek-bevestigt-ernst-situatie-gelderse-bedrijfsleven/ 

 

 

Wat kunnen gemeenten betekenen voor de cultuursector in tijden 
van corona? 

Hans van Soelen is hoofd Culturele Zaken bij de Gemeente Utrecht. De Boekmanstichting interviewde 

hem over de rol van de gemeente bij het ondervangen van de gevolgen van de coronacrisis op de 

culturele sector. Welke mogelijkheden hebben gemeenten, welke beperkingen zijn er en hoe ziet het 

perspectief er op de lange termijn volgens Van Soelen uit? 

https://www.boekman.nl/actualiteit/wat-kunnen-gemeenten-betekenen-voor-de-cultuursector-in-tijden-van-

corona/ 

https://www.vno-ncwmidden.nl/grootschalig-onderzoek-bevestigt-ernst-situatie-gelderse-bedrijfsleven/
https://www.boekman.nl/actualiteit/wat-kunnen-gemeenten-betekenen-voor-de-cultuursector-in-tijden-van-corona/
https://www.boekman.nl/actualiteit/wat-kunnen-gemeenten-betekenen-voor-de-cultuursector-in-tijden-van-corona/

