
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

NOW-regeling laat voor miljarden aan omzetdalingen zien 

Via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) heeft de overheid voorlopig 

massale ontslagen weten te voorkomen. Bedrijven hebben via het UWV voor ongeveer 45 miljard euro 

aan omzetdalingen opgegeven via de NOW-regeling, zo blijkt uit een berekening van ABN AMRO. 

Groothandels, winkels en industriële bedrijven hebben hierbij het meeste omzetverlies. Toch toont de 

regeling nog wat mankementen, waardoor bedrijven die met vertraging een klap van de coronacrisis 

krijgen alsnog kunnen worden geraakt, zoals ondernemingen uit de bouwsector.  

Voor horecabedrijven vertegenwoordigen de aanvragen 4,5 miljard euro aan omzetverlies, wat ongeveer 

62 procent is van de totale omzet die de horeca in 2019 gemiddeld in drie maanden behaalde. Daarbij mist 

dan wel het omzetverlies dat bedrijven maken die geen beroep op de regeling kunnen doen, zoals 

zelfstandigen. 

 

https://insights.abnamro.nl/2020/05/now-regeling-laat-voor-miljarden-aan-omzetdalingen-

zien/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=15-05-2020&utm_content=NOW-

regeling%20laat%20voor%20miljarden%20aan%20omzetdalingen%20zien&utm_campaign=Nieuwsbrieve

n2020-instantNL 

 

Ondernemersvertrouwen in tweede kwartaal laagste ooit gemeten 

Door de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen zijn ondernemers sinds de start van de meting niet 

zo pessimistisch geweest. Het ondernemersvertrouwen komt uit op -37,2 tegen 6,4 in het vorige kwartaal. 

Dit is de sterkste afname ooit gemeten en komt nog een stuk lager uit dan het dieptepunt van de financiële 

crisis. Het vertrouwen is het laagst in de horeca. De verwachtingen voor de komende drie maanden zijn in 

alle bedrijfstakken negatief, maar onderlinge verschillen zijn groot. Dit melden het CBS, KVK, het 

Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête 

Nederland. De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld in april 2020, voor de op 6 mei aangekondigde 

versoepeling van de maatregelen. 

 

In alle bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal afgenomen. Door de vele 

bedrijfssluitingen als maatregel tegen het coronavirus is het pessimisme veruit het grootst bij ondernemers 

in de horeca. Daar komt de stemmingsindicator uit op -84,3. Een kwartaal eerder waren ondernemers hier 

nog nagenoeg neutraal gestemd. 

https://www.cbs.nl/?sc_itemid=6a1d2530-d5f4-4f3e-9e5f-132ddf41b92c&sc_lang=nl-nl 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

15 mei 2020 

Dagelijkse nieuwsupdate met een verzameling aan relevante berichten uit diverse (media) bronnen over 

de Corona-crisis, de gevolgen én mogelijkheden voor de sector. MarketingOost is niet verantwoordelijk 

voor de inhoud van de externe berichten. 
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'Geen buitenlandse toeristen naar Frankrijk' 

De Franse regering heeft er voor het eerst hardop op gezinspeeld dat er deze zomer geen buitenlandse 

toeristen naar Frankrijk komen. "Het is het binnenlandse toerisme dat de sector er nu weer bovenop gaat 

helpen", zei staatssecretaris Lemoyne van het ministerie van Toerisme vanochtend op televisie. "Dit jaar 

moeten we het vrijwel zeker zonder buitenlandse toeristen doen." 

https://nos.nl/liveblog/2333937-geen-buitenlandse-toeristen-naar-frankrijk-steun-coronabeleid-iets-

afgenomen.html 

 

 

Nieuws uit de regio 

Start vaarseizoen Overijssel vanaf 18 mei 

Met ingang van maandag 18 mei worden de bruggen en sluizen in Overijssel bediend volgens het 

zomerse regime. Dit betekent een versoepeling van het eerdere uitstel tot 1 juni van de opening van het 

vaarseizoen vanwege coronamaatregelen. De nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid bieden ruimte om, 

onder strikte voorwaarden, de bediening van de vaarwegen in Overijssel weer op te pakken. 

https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@O(7/start-vaarseizoen-overijssel-vanaf-18-mei/ 

 

Nederland slim benutten 

De komende jaren staat Nederland voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Voor de aanpak van de 

transities in het post-corona tijdperk zijn innovatieve oplossingen nodig, die worden ontwikkeld in Oost-

Nederland. 

 Regio Foodvalley, Cleantech Regio, Regio Arnhem Nijmegen, Regio Achterhoek, FruitDelta Rivierenland, 

Veluwe, Regio Twente en Regio Zwolle hebben de kracht, de ruimte en de kennis op het gebied van 

gezonde voeding, circulaire economie, natuur en recreatie, energie, logistiek, slimme industrie en de 

nieuwe sleuteltechnologieën Artificial Intelligence, Med Tech en waterstof. 

 Wij roepen de politieke partijen op gebruik te maken van de kracht van Oost, de regio’s te 

ondersteunen en de aangedragen oplossingen beschikbaar stellen aan de rest van Nederland. 

https://nederlandslimbenutten.nl/ 

 

Coronacrisis? Bed and breakfasts op het platteland juist in trek 

Het gaat goed met veel bed and breakfasts tijdens deze coronacrisis. Vooral de verblijven op het 

platteland met eigen sanitair en eigen entree, doen het goed. De Kamer van Koophandel ziet het aantal 

b&b’s in deze regio zelfs stijgen ten opzichte van vorig jaar. 

Bed and breakfast de Pieper Horizon in Genemuiden, zag het kort na het uitbreken van de coronacrisis 

annuleringen regenen. Maar het tij keerde snel. ,,We hebben nu meer boekingen dan exact een jaar 

geleden. 

Het aantal bezoekers op Bedandbreakfast.nl stijgt de laatste weken gigantisch en is zelfs hoger dan in 

februari, toen er in Nederland nog weinig zorgen over corona waren. De Kamer van Koophandel ziet een 

stijging van dit soort pensions in Gelderland (met ongeveer 30 ten opzichte van vorig jaar), Overijssel (plus 

20) en Flevoland (plus 1). 

https://www.destentor.nl/regio/coronacrisis-bed-and-breakfasts-op-het-platteland-juist-in-

trek~a2ada659/?fbclid=IwAR3H14xdlyhD-AUVaLqOYYoYYLXf7IUw4IN-mX97wMVOxUoBeJCyYPBSjHM 
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Twentse campingbaas was geruzie met Duitsers om geld beu: ‘Heb 
de telefoon eraf gehaald’ 

Campingeigenaar Gerbert Kleijssen van de Molenhof uit Reutum kreeg in een paar weken tijd tien brieven 

van Duitse advocaten. De strekking: het geld dat hun cliënten voor een vakantie hadden betaald, moest zo 

snel mogelijk terug. Of er zou een rechtszaak volgen. 

Nederlanders snappen de situatie, zegt hij. Ze zijn pragmatischer, gaan zonder tegenspraak akkoord met 

de voucher. Duitsers hebben er meer moeite mee. Die willen hun geld terug. Meteen. Kleijssen is niet de 

enige, meer Twentse campings hadden er mee te maken. Ook camping De Papillon in Denekamp. Het 

zorgde bij eigenaar Alex Wassink voor grote frustratie. Alsof het zijn schuld was, dat hij mensen moest 

afzeggen!? Kleijssen heeft ze alle tien een standaardbrief teruggestuurd, opgesteld door de juristen van de 

branchevereniging, waarin staat dat er sprake is van overmacht en dat zij een voucher als redelijk en billijk 

zien. Daarna hoorde hij er niets meer van. 

https://www.tubantia.nl/enschede/twentse-campingbaas-was-geruzie-met-duitsers-om-geld-beu-heb-de-

telefoon-eraf-gehaald~a40f7b94/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_tt 

 

Relevant voor ondernemers 

Corona: ondernemen in de grensstreek 

Duitsland en België nemen andere maatregelen in de coronacrisis dan Nederland. De grenzen met België 

en Duitsland mag je alleen nog over voor essentiële reizen. Voor ondernemers die in het ene land wonen 

en het andere land werken, is het vaak lastig te weten waar ze steun kunnen vragen. Een wegwijzer naar 

de belangrijkste informatie over de steunmaatregelen en grenscontroles. 

https://www.kvk.nl/corona/corona-ondernemen-in-de-grensstreek/ 

 

Gratis Corona-pictogrammen 

Pictostudio en Visitaal bieden verschillende gratis stappenplannen en instructies aan 

met pictogrammen rondom het Corona-virus.. Bekijk hier het overzicht met alle corona-

pictogrammen en download de gratis infobladen met corona-pictogrammen. 

https://www.pictostudio.nl/gratis-infobladen-met-corona-pictogrammen/ 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

De Veerman van Kampen gooit het over een andere boeg 

Een bekende verschijning is het aan de IJsselkade in Kampen: de Veerman van Kampen. Gebouwd als 

vrachtvaarder in 1963, opnieuw in de vaart genomen als rondvaartboot tijdens Sail in 2007. Maar door de 

coronacrisis ligt het schip al weer een tijdje aan de wal, de eigenaren verleggen de koers. 

Met de versoepeling van de coronamaatregelen in het vooruitzicht gloort er weer hoop voor het nu nog stil 

liggende schip. Vanaf 1 juni mogen er weer gasten aan boord komen; dertig in eerste instantie, is de 

verwachting. Tromp en Visser bedachten andere invullingen voor hun schip; als pannenkoekenboot, meer 

ruimte voor ‘social distancing’ aan boord met behulp van schermen op de tafels, misschien een 

‘advocatentocht’ met een advocaatje voor de wat oudere gasten of een sunsettocht. 

https://www.destentor.nl/kampen/de-veerman-van-kampen-gooit-het-over-een-andere-boeg-dit-is-de-

nieuwe-koers-van-een-historische-schuit~ad101233/ 
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Inkomsten voor de cultuursector en een leuke zomer bovendien 

Het aantal ic-opnames daalt en de roep om verruiming van bewegingsvrijheid zwelt aan. Nu moet de 
cultuur- en vrijetijdssector zich voorbereiden op de organisatie van een ander aanbod, een bredere 
financiering en een slimme verdeling van dat gecreëerde aanbod. Er liggen kansen, want we blijven deze 
zomer massaal thuis en vieren vakantie in eigen land. Dit creëert bovendien opties voor de langere termijn 
in het ‘nieuwe normaal’. Opiniestuk van Lennart Booij, cultureel ondernemer en lid van de Raad voor 
Cultuur. 
 
De sector moet daarom nieuwe acties, verdienmodellen en initiatieven onderzoeken. Gelukkig zijn die 
voorzichtig in de maak.  

 Zo geeft het Stedelijk Museum in Schiedam al opdrachten aan kunstenaars voor raamposters. 
Deze worden voor een bescheiden bedrag verkocht, door museummedewerkers langsgebracht 
en het origineel wordt geveild. Het levert naast praatjes met de buurt, inkomsten op voor het 
museum en de kunstenaar.  

 En als coronaproof alternatief voor het afgelaste Karavaan-festival is de drive-through ‘Brandstof’ 
in de maak. Je rijdt straks met je auto door een leegstaande drukkerij in Alkmaar voor een 
theatrale ervaring. 

 Daarnaast is logistieke creativiteit nodig. Exposeer alle weerbestendige beelden uit het depot van 
het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum op het Museumplein in Amsterdam, met een mooi hek 
eromheen. Suppoosten voorkomen diefstal en schade. Verkoop tickets aan mensen zonder 
museumkaart. 

 Zet kleine elektrische wagentjes in voor een ‘ride’ door grote instellingen. Kleinere musea 
bakenen eenrichtingsroutes af. Naast de al gesuggereerde verruimde aankoopregelingen en 
fiscale maatregelen, kunnen meer kapitaalkrachtige mensen een favoriet museaal schilderij huren 
dat één dag, mét suppoost en al, hun huis verrijkt. 

 Theaters, concerthallen en schouwburgen gaan op zoek naar ruimte buiten de sector. In 
recreatieparken worden grote foto’s getoond op abri’s van de bekende reclameaanbieder, die als 
reproductie voor thuis kunnen worden besteld. Het Nederlands fotomuseum zorgt voor een 
selectie. 

 Lege parkeerplaatsen bij Schiphol en bedrijventerreinen worden drive-in bioscopen waar 
dagelijks filmvoorstellingen te zien zijn. De bekende exploitanten zorgen voor de distributie. In 
kassen in het Westland zijn bij slecht weer muziek- en toneelvoorstellingen. 

 Theater en muziek kunnen ook naar sportvelden worden gebracht. Daar zijn de tribunes zo groot 
en de velden zo ruim dat er toch honderd of meer toeschouwers in anderhalvemeter-setting 
kunnen worden ontvangen. De festivalervaring van audiovisuele bedrijven is hierbij behulpzaam. 

 Er is een sociale spelverdeler nodig om te zorgen dat mensen afstand kunnen houden en om 
massa’s te voorkomen. Het geplaagde Booking.com kan hier een sleutelrol spelen. Hun online 
platform kan het kaartenaanbod bewust schaars verdelen over de genoemde plekken, om drukte 
in het ov en op straat te voorkomen. Samen met financieel dienstverlener Adyen fixen ze de 
betalingen en verwerken de financiële transacties. 

 Voor veel instellingen, kunstenaars en makers zijn al deze plannen lang niet voldoende. Maar het 
is een begin. We moeten grenzen oprekken en nieuwe ideeën verkennen, zodat snel meer geld 
naar cultuur vloeit en een nieuw soort aanbod wordt neergezet. De aanpak kan worden verbreed 
naar dierentuinen, sportparken en natuurgebieden. Zo kan Nederland de cultuur- en 
recreatiesector overeind houden en toch veilig en plezierig de zomer doorkomen. 

https://fd.nl/opinie/1344583/inkomsten-voor-de-cultuursector-en-een-leuke-zomer-

bovendien?utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_campaign=SHR_ARTT_20200513&utm_cont

ent=opinie 

 

 

Coronaproof recreëren tussen de biggen in Bathmen 

Hoe kun je als agrariër een stapje extra doen voor burgers in deze tijden van coronacrisis? Piggy's Palace 

in Bathmen biedt de mogelijkheid voor een gezinsuitje: coronaproof en ontspannend. 

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/11/coronaproof-recreeren-tussen-de-biggen-in-bathmen 
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Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Destination X - Smart strategies to do right now (instead of making 
promo videos) 

All the travel promotional videos telling us that brands will still be there waiting are touching and thoughtful. 

They are meant to inspire that a destination will retain its magic and its famous welcome, and hospitality is 

just a pandemic away. 

But - either alongside or perhaps instead of those messages - there are some extremely important things 

destinations should be doing during this period of, for many, zero tourists coming in. 

These include creating new virus-safe attractions, rethinking strategies to not promote more visitors, 

preparing for a new standard of hygiene and figuring out which technologies can regulate social 

distancing. 

Destination management and tourism specialist Doug Lansky, in the latest version of Destination X, 

discusses the next steps destinations should take with a number of key figures in travel 

https://www.phocuswire.com/Destination-X-Coronavirus-smart-strategies 

 

Versoepeling Rutte brengt hoop. We gaan voorzichtig weer naar 
buiten 

Consumenten zoeken na de aankondiging van de versoepeling meteen de ‘ruimte’ op. Ze stellen aanschaf 

van luxere producten nu minder uit en overwegen die ook minder online te kopen. Ook verlangen mensen 

er naar om weer meer buitenshuis te ondernemen. Nederlanders volgen daarmee de fases waarin een 

pandemie verloopt. 

Naast veranderingen in consumptiegedrag zien we dat mensen ook meer verlangen om weer allerlei 

activiteiten te ondernemen. In de stad willen mensen weer naar het museum, bioscoop of theater, 

jongeren willen weer reizen en op vakantie gaan en mensen met een onzekere werksituatie zoeken 

recreatie buitenshuis op. We willen dus graag weer het huis uit, wat we ook terugzien in de vraag welke 

maatregelen mensen versoepeld willen zien. Steeds meer mensen willen niet zoveel mogelijk thuis blijven. 

Ook de maatregelen die de horeca zijn opgelegd zien consumenten het liefst zo snel mogelijk 

versoepelen. 

https://www.validators.nl/2020/05/14/versoepelingbrengthoop/ 

 

Texel kiest crowd control app van Super Linda. 

Vakantie in eigen land wint aan populariteit door de nieuw aangekondigde overheidsmaatregelen. Als één 

van Nederlands’ topvakantiebestemmingen verwacht Texel de komende maanden stapsgewijs meer 

bezoekers te verwelkomen. Voor inwoners en bezoekers is het dus van belang dat het nergens te druk 

wordt op het eiland. Daarom gaat Texel bezoekers spreiden met de crowd control-app TexelMap, powered 

by Super Linda. 

In samenwerking met de deelnemende partijen is de maximale veilige capaciteit van iedere locatie in kaart 

gebracht. De beschikbare capaciteit van alle locaties is op ieder moment zichtbaar. Als de capaciteitslimiet 

is behaald, worden alternatieven aangeboden. De gratis TexelMap-app is er ook in het Duits en Engels. 

https://www.superlinda.nl/post/texel-kiest-crowd-control-app-van-super-

linda?utm_source=Toerismebureaus&utm_campaign=60f6334b17-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_09_01_53_COPY_04&utm_medium=email&utm_term=0_2e78bc917f-

60f6334b17-142963748 
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