
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

KHN: Horeca mag voorzichtig open, robuust steunpakket blijft 
noodzakelijk 

KHN-voorzitter Rober Willemsen: “Wij zijn blij dat het geboden perspectief op 6 mei nu vorm heeft gekregen 

en we per 1 juni onze deuren weer voorzichtig mogen openen. De restricties maken het voor veel 

horecaondernemers helaas nog steeds onwerkbaar. We begrijpen goed dat gezondheid enorm belangrijk is 

en we willen geen van allen dat het virus weer oplaait. De nood bij ondernemers is hoog; het water staat ons 

echt aan de lippen. Dus we kunnen dan ook niet wachten om onze gasten weer te verwelkomen en 

verantwoord open te gaan. Wel blijft aanvullende steun keihard nodig om ervoor te zorgen dat de branche 

het overleeft.” 

 

Voor de volledigheid: Corona-aanpak: de volgende stap 

Horeca - 1 juni vanaf 12.00 uur 

Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden: 

 een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel); 

 bezoekers moeten reserveren; 

 iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden); 

 in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of bezoek risico’s 

oplevert. 

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter 

afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden). 

Culturele instellingen – 1 juni vanaf 12.00 uur 

Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden: 

 een maximum van 30 mensen in het publiek; 

 bezoekers moeten vooraf reserveren; 

 een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert; 

 iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek 

voeren. Het max. aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden 

gehouden. 

 Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 

personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden. 

 Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 

meter afstand houden. (UPDATE: deze specifieke zin die online stond op Rijksoverheid.nl was de 

volgende ochtend verdwenen, EventBranche.nl doet navraag) 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap 

Nieuwsupdate MarketingOost 

20 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. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap


 

 

 

Nieuws uit de regio 

Hete Hemelvaartsdag leidt tot oproep bij recreatieplassen: ‘Houd je 
aan de regels en ga thuis naar de wc’ 

Het aanstaande zomerweer is voor de gemeente Zwolle, dat beheerder is van de Agnietenplas, Millingerplas 

en de Wythmenerplas geen reden om vooraf extra maatregelen te nemen. ,,Op voorhand zien wij geen 

reden om recreatieplassen, of delen hiervan, te sluiten of om extra toezichthouders in te zetten. We zullen 

de situatie bij de diverse plassen natuurlijk wel in de gaten houden en zo nodig in actie komen’’, licht 

persvoorlichter Sam Rademaker toe. 

https://www.destentor.nl/regio/hete-hemelvaartsdag-leidt-tot-oproep-bij-recreatieplassen-houd-je-aan-de-

regels-en-ga-thuis-naar-de-wc~ac318ff9c/ 

 

Ootmarsum maakt in NPO-spotje reclame voor zichzelf 

Net als andere plaatsen hebben de ondernemers in Ootmarsum het erg moeilijk, voor Ootmarsum komt daar 

nog bij dat ze voor een flink deel afhankelijk zijn van toeristen die massaal wegblijven. Via de commercials 

op NPO probeert Ootmarsum de mensen te bewegen weer een bezoek aan het stadje af te leggen. 

https://www.tubantia.nl/video/kanalen/tc-tubantia~c415/series/snel-nieuws~s956/ootmarsum-maakt-in-npo-

spotje-reclame-voor-zichzelf~p147495 

 

Relevant voor ondernemers 

'Onrust over NOW-regeling neemt toe bij ondernemers' 

De onrust over de NOW-regeling neemt toe bij ondernemers en particulieren. Dat meldt 

rechtsbijstandsverzekeraar ARAG op basis van het aantal vragen en verzoeken dat het bedrijf over de 

werking van de regeling binnenkrijgt. Zo begrijpen ondernemers vaak niet goed hoe ze 'de kleine lettertjes' 

van de regeling moeten interpreteren. 

"De ondernemer moet een inschatting maken van de omzetdaling, maar deze onzekere tijd maakt dat lastig. 

Veel ondernemers hadden snel hulp nodig en hebben dus ook niet gewacht om zo een beter beeld te krijgen 

van de gevolgen voor de omzet."Daarbij wordt het voorschot op de subsidie gebaseerd op het loon van 

afgelopen januari. Dat loon kan hoger zijn dan het werkelijk betaalde loon in de periode maart tot en met mei 

2020, omdat in januari vaak een dertiende maand wordt uitbetaald. 

Verder krijgt ARAG veel vragen van organisaties die afhankelijk zijn van seizoensgebonden omzetten. Voor 

dat soort bedrijven is het ongunstig dat het omzetverlies wordt bepaald op basis van de gemiddelde 

kwartaalomzet in 2019. De subsidie kan daardoor uiteindelijk lager uitvallen dan het omzetverlies was 

vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. 

https://www.accountant.nl/nieuws/2020/5/nieuwsupdate-coronacrisis---19-mei/ 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

De nieuwe werkelijkheid: beleving in de wachtrij 

-Het was altijd al een verbazingwekkend fenomeen: de wachtrij. Niet zo zeer het feit dat mensen netjes in 

een rij gaan staan, maar vooral dat attractieparken, retail of waar we ook in de rij staan, zo weinig aandacht 

besteden aan de beleving in de rij. Nu we door COVID-19 vaker en met grotere afstand in een wachtrij 

https://www.destentor.nl/regio/hete-hemelvaartsdag-leidt-tot-oproep-bij-recreatieplassen-houd-je-aan-de-regels-en-ga-thuis-naar-de-wc~ac318ff9c/
https://www.destentor.nl/regio/hete-hemelvaartsdag-leidt-tot-oproep-bij-recreatieplassen-houd-je-aan-de-regels-en-ga-thuis-naar-de-wc~ac318ff9c/
https://www.tubantia.nl/video/kanalen/tc-tubantia~c415/series/snel-nieuws~s956/ootmarsum-maakt-in-npo-spotje-reclame-voor-zichzelf~p147495
https://www.tubantia.nl/video/kanalen/tc-tubantia~c415/series/snel-nieuws~s956/ootmarsum-maakt-in-npo-spotje-reclame-voor-zichzelf~p147495
https://www.accountant.nl/nieuws/2020/5/nieuwsupdate-coronacrisis---19-mei/


 

staan, ontstaan er gelukkig slimme concepten. BUTIK, het boutique one-to-one marketing bureau, heeft 

de wachtrij zo ingericht dat de klant  een online spel kan spelen via zijn eigen smartphone en dan een 

korting/gadget/product krijgt om zijn geduld voor het wachten te belonen. 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/de-nieuwe-werkelijkheid-beleving-in-de-wachtrij-20609.html 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Marketing Drenthe: Impact Corona op sector onveranderd groot, 
maar sprankje licht aan de horizon 

Drentse toeristisch-recreatieve bedrijven schatten de impact van de coronacrisis (op een schaal van 0 tot 

100) op 82. Dat blijkt uit onderzoek van Marketing Drenthe onder 357 bedrijven. Het onderzoek is tussen 7 

en 13 mei 2020 uitgevoerd. In april ontvingen ruim 90% van de Drentse ondernemers minder bezoekers. 

Inmiddels gloort er weer wat licht aan de horizon omdat bedrijven weer open kunnen. Een meerderheid 

heeft al maatregelen voor de heropening genomen of is daar mee bezig.  

https://www.marketingdrenthe.nl/uploads/media/5ebe8f93c755f/resultaten-3e-meting-monitor-impact-

corona-def.pdf?token=/uploads/media/5ebe8f93c755f/resultaten-3e-meting-monitor-impact-corona-def.pdf 

 

 

‘Eigen sanitair’ is een belangrijke factor geworden in de 
kampeersector 

Uit onderzoek van Markteffect in opdracht van BOVAG onder 1.076 consumenten blijkt dat 45 procent van 

de Nederlanders, rekening houdend met het coronavirus, er deze zomer de voorkeur aan geeft om met de 

eigen auto of camper op vakantie te gaan. 

34 procent geeft ondanks corona de voorkeur aan een vliegreis en 13 procent aan een andere invulling van 

de zomervakantie, zoals meerdere dagjes uit. 8 procent blijft het liefst thuis. Van de mensen die gaan 

kamperen geeft 28 procent als reden dat bij deze vorm van vakantie de kans het grootst is dat deze wél 

door kan gaan, terwijl eenzelfde percentage aangeeft vanwege de coronacrisis minder ver weg te willen. 27 

procent van de respondenten acht het besmettingsgevaar het kleinst in een eigen accommodatie op een 

camping en tijdens een autoreis.  

Deelplatform Camptoo (verhuur van campers) zag de verhuur van campers en caravans met eigen toilet-, 

douche- en keukenvoorzieningen ten opzichte van vorige maand vertwintigvoudigen. 

https://pretwerk.nl/actueel/vakanties/eigen-sanitair-is-een-belangrijke-factor-geworden-in-de-

kampeersector/66071 

https://www.bovag.nl/nieuws/gros-vakantiegangers-geeft-voorkeur-aan-eigen-auto 

 

 

Advies FACET: HOUD UW KOERS VAST! 

De kans is ook groot, dat (binnenlands) toerisme deze zomer wel (beperkt) open gaat. Maar buitenlands 

toerisme zal waarschijnlijk nog grotendeels op slot blijven. En wanneer dit niet zo is, dan zullen veel 

toeristen het buitenland mijden. Iedereen ziet de potentie van de Nederlandse gast, die normaal gesproken 

naar buitenland zou gaan. Maar wat betekent deze potentie dan voor u? Dit is natuurlijk erg 

leefstijlafhankelijk (lees ook : Uw gast centraal). We pellen het voor u even af per kwadrant (Leefstijlvinder). 

https://facet-aa.nl/houd-uw-koers-vast/ 

https://www.butikagency.eu/
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