
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

VNO-NCW en MKB: Tevreden over verlenging noodpakket, 
gesloten sectoren nog in gevaar 

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief dat het corona-noodpakket voor 

ondernemers met drie maanden wordt verlengd. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste 

reactie op het vanmiddag gepresenteerde tweede pakket. Wel vrezen de organisaties dat de nieuwe 

regeling (TVL MKB) en de maximale vergoeding van 20.000 euro te beperkt is voor grotere mkb-bedrijven. 

Hierdoor dreigt alsnog faillissement of fors verlies van werkgelegenheid. 

NOW 2.0 

De ondernemersorganisaties zijn tevreden over de in de loonkostenregeling (NOW) doorgevoerde 

verbeteringen, zoals de mogelijkheid om te kunnen herstructureren als dit nodig is en de hogere opslag 

voor zaken als pensioenpremies (van 30% naar 40%). Verder komen bijvoorbeeld seizoenbedrijven in de 

nieuwe NOW beter aan bod. 

 Vaste lasten 

Op aandringen van de ondernemingsorganisaties komt er in het nieuwe noodpakket een speciale regeling 

(Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) voor ondersteuning bij het betalen van vaste lasten (huur, 

onderhoudscontracten). Deze extra tegemoetkoming is volgen VNO-NCW en MKB-Nederland essentieel 

voor sectoren die lange tijd zijn stilgelegd op last van de overheid en voor bedrijven in die ketens. Bij deze 

ondernemers komt geen geld binnen, terwijl de loonkosten maar deels worden vergoed. Door alle 

bijkomende vaste lasten teren zij nu zwaar in op hun reserves en komen ze in gevaar. Veel bedrijven 

worden hier nu mee geholpen. Zorgen hebben de ondernemingsorganisaties dus nog over de maximale 

vergoeding. Deze is te beperkt voor met name grotere mkb-bedrijven in de horeca, de reissector en de 

evenementen- en recreatiebranche. Ook hopen de ondernemingsorganisaties dat de uitvoering van de 

regeling soepeler kan dan bij de TOGS-regeling en ondernemers niet meer onterecht buiten de boot 

vallen. 

Equity fund 

Het kabinet wil verder onderzoeken of het een rol kan spelen bij de (her)kapitalisatie van voor Nederland 

essentiële middelgrote bedrijven nu hun solvabiliteit in gevaar kan komen.  

 

Let op: de Corona Calculator van VNO-NCW is nog niet geupdate nav de maatregelen van 20 mei. 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/tevreden-over-verlenging-noodpakket-gesloten-sectoren-nog-gevaar 

 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

25 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.vno-ncw.nl/nieuws/tevreden-over-verlenging-noodpakket-gesloten-sectoren-nog-gevaar


 

HISWA-RECRON: Recreatiesector krijgt maatwerk en doekje voor 
het bloeden 

Vandaag heeft het kabinet de nieuwe steunmaatregelen voor het bedrijfsleven gepresenteerd.  Enkele 

regelingen zijn aangepast naar aanleiding van de oproep van HISWA-RECRON om beter aan te sluiten bij 

bedrijven met een seizoenskarakter en hoge kapitaalslasten.  De aanpassing van de NOW regeling heeft 

netto zeer weinig effect voor het grootste deel van de watersport- en recreatiesector. De schatting is dat 

slechts 20 tot 30% van de 4.000 tot 5.000 bedrijven met rond de 40 duizend medewerkers een steuntje in 

de rug krijgen.    

HISWA-RECRON is tevreden dat het kabinet heeft geluisterd om te komen met een regeling voort vaste 

lasten, maar de eenmalige vergoeding van maximaal 20 duizend euro is voor veel watersport- en 

recreatiebedrijven bij lange na niet toereikend. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/recreatiesector-krijgt-maatwerk-en-doekje-voor-het-bloeden 

 

 

Steeds meer mensen hebben moeite met de anderhalve meter 
afspraak 

Anderhalve meter afstand houden lukt mensen steeds minder goed. En dat kan gevolgen gaan krijgen 

voor de vrijheden die Nederlanders zo langzaamaan hadden verdiend. De voorzitter van het 

veiligheidsberaad waarschuwt dat maatregelen worden aangescherpt als te veel mensen zich niet aan 

afspraken houden. 

Afgelopen Hemelvaartsdag (21 mei) werd het op diverse plekken te druk. Mensen wilden met het zonnige 

weer vooral weer stranden en recreatieplassen opzoeken. Veiligheidsregio’s namen extra maatregelen en 

handhavers moesten regelmatig optreden. Er werden o.a. wegen naar het strand afgesloten en 

stadsparken ontruimd. Het geeft wel aan hoe groot de behoefte is om weer op pad te gaan. 

Dat het voor steeds meer mensen lastiger wordt blijkt ook uit een gedragsonderzoek van het RIVM. 

Daaruit blijkt dat het voor mensen lastiger is om 1,5 meter te bewaren. Het aantal mensen dat zegt dat 

anderen zelden of nooit in hun anderhalve meter komen, neemt vergeleken met half april af voor op het 

werk (-5%), bij het boodschappen doen (-9%) en bij het bezoeken van familie en vrienden (-12%). Er is 

ook een toename van het aantal mensen dat aangeeft dit (heel) moeilijk te vinden (+5%). 

https://pretwerk.nl/actueel/steeds-meer-mensen-hebben-moeite-met-de-anderhalve-meter-afspraak/66129 

 

 

Ontwikkelaars storten zich op online terrassen reserveren 

Recensie- en boekingssite TheFork, vroeger bekend als Iens, is druk bezig zijn reserveringssysteem voor 

restauranthouders uit te breiden. Restaurants kunnen vanaf juni op hun profiel omschrijven hoe zij de 

strenge veiligheidsmaatregelen invullen. Ook wordt het mogelijk een tijdslot binnen of op het terras te 

boeken, zodat de restauranthouder precies weet hoeveel mensen aanwezig zijn. 

Het is aan horecaondernemers zelf hoe zij hun reserveringssysteem inrichten' zegt de woordvoerder van 

Koninklijke Horeca Nederland. 'Wij spelen daar geen coördinerende rol in. 

Horecaondernemers zullen klanten proberen te verleiden ook op andere momenten dan de piekuren langs 

te komen. 'Restaurants moeten meerdere shifts draaien om hun omzet op peil te houden, omdat ze minder 

tafels hebben 

Koffietentjes en cafés, die het moeten hebben van mensen die spontaan langskomen, hebben doorgaans 

geen reserveringssystemen. Daar heeft Marcel Roorda van het Enschedese IT-bedrijf Doop samen met 

Jurgen Wissink en horecaondernemer Danny Kuijpers wat op gevonden. Vanaf 1 juni lanceren zij 

terrasjeboeken.nl, een landelijke site waar horecaondernemers zich gratis kunnen aanmelden. 

Bezoekers ontvangen na de reservering een QR-code als toegangsbewijs. Ondernemer Roorda heeft het 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/recreatiesector-krijgt-maatwerk-en-doekje-voor-het-bloeden
https://pretwerk.nl/actueel/steeds-meer-mensen-hebben-moeite-met-de-anderhalve-meter-afspraak/66129


 

landelijke reserveringssysteem, waar nu nog vooral een paar Twentse cafés zich hebben aangemeld, zo 

flexibel mogelijk gemaakt. 

https://fd.nl/ondernemen/1345472/ontwikkelaars-storten-zich-op-online-terrassen-

reserveren?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-

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

il&utm_content=20200525&s_cid=671 

 

 

Nieuws uit de regio 

Vakantiepark Mölke: coronacrisis als katalysator voor verbeteringen 

Vakantiepark Mölke in Overijssel wordt gerund door de familie Van de Maat. Camping, partycentrum en 
restaurant waren door de coronacrisis een maand lang gesloten. Eigenaren Bert en Ria van de Maat 
maken zich nu op voor Nederlanders die deze zomer veilig vakantie willen vieren in eigen land. Eigenaar 
Bert van de Maat heeft de afgelopen maand veel nagedacht over de toekomst. “Je ziet door de crisis nu 
opnieuw hoe belangrijk de cashflow van je bedrijf is.” 

 We waren voor de coronapandemie al bezig om onze strategie te veranderen, maar de 
crisismaatregelen hebben het denken in een stroomversnelling gezet. We willen de drukte uit het 
bedrijf halen. Toewerken naar een lagere toestroom van mensen door het bieden van meer 
kwaliteit tegen hogere marges. Dit zorgt voor minder werkstress en prettiger ondernemen. Ons 
vakantiepark hoeft niet iedereen aan te spreken. 

 We hebben meer oog voor de natuur, letten goed op de zichtlijnen. Het accent van het 
vakantiepark verschuift naar ‘slow living’. Mölke ligt aan de Regge, en je kunt bij ons een 
fluiterboot of luxe sloep huren zodat je kunt relaxen op het water. In onze kidsclub kun je de hele 
ochtend knutselen in plaats van maar een uurtje. Op de dag van vertrek kun je desgewenst tot 
16:00 uur uitchecken. 

 Ons restaurant wordt landschapsrestaurant, waarin we zoveel mogelijk koken met lokale 
ingrediënten. 

 We investeren al jarenlang veel tijd in het opzetten van regionale samenwerkingen. Zo hebben 
we ervoor gezorgd dat er aanlegsteigers zijn gekomen bij diverse bedrijven aan de Regge. 

 Wat de financiën betreft, kijken we goed naar de balans tussen onze staanplaatshouders en onze 
eigen accommodaties.  

 Mensen kunnen vanwege corona bij ons tot zeven dagen van tevoren gratis omboeken. 
https://insights.abnamro.nl/2020/05/vakantiepark-molke-coronacrisis-als-katalysator-voor-
verbeteringen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=24-05-
2020&utm_content=Vakantiepark%20M%C3%B6lke%3A%20coronacrisis%20als%20katalysator%20voor
%20verbeteringen&utm_campaign=Nieuwsbrieven2020-instantNL 

 

Vechtdal vreest ‘hausse aan toeristen’ en wil campings als proef al 
op 1 juni open 

Breda als stad om de horeca vast proef te laten draaien, het Vechtdal als gebied om campings naar de 
heropening toe te laten werken. De gemeentebesturen van Ommen, Hardenberg en Dalfsen zijn een 
voorstander en gaan in Den Haag lobbyen om zo'n testperiode gedaan te krijgen. Ook om straks een 
massale intocht van toeristen op 1 juli te voorkomen. 
https://www.destentor.nl/ommen/vechtdal-vreest-hausse-aan-toeristen-en-wil-campings-als-proef-al-op-1-
juni-open~a22a8734/ 

https://fd.nl/ondernemen/1345472/ontwikkelaars-storten-zich-op-online-terrassen-reserveren?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=email&utm_content=20200525&s_cid=671
https://fd.nl/ondernemen/1345472/ontwikkelaars-storten-zich-op-online-terrassen-reserveren?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=email&utm_content=20200525&s_cid=671
https://fd.nl/ondernemen/1345472/ontwikkelaars-storten-zich-op-online-terrassen-reserveren?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=email&utm_content=20200525&s_cid=671
https://fd.nl/ondernemen/1345472/ontwikkelaars-storten-zich-op-online-terrassen-reserveren?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=email&utm_content=20200525&s_cid=671
https://insights.abnamro.nl/2020/05/vakantiepark-molke-coronacrisis-als-katalysator-voor-verbeteringen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=24-05-2020&utm_content=Vakantiepark%20M%C3%B6lke%3A%20coronacrisis%20als%20katalysator%20voor%20verbeteringen&utm_campaign=Nieuwsbrieven2020-instantNL
https://insights.abnamro.nl/2020/05/vakantiepark-molke-coronacrisis-als-katalysator-voor-verbeteringen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=24-05-2020&utm_content=Vakantiepark%20M%C3%B6lke%3A%20coronacrisis%20als%20katalysator%20voor%20verbeteringen&utm_campaign=Nieuwsbrieven2020-instantNL
https://insights.abnamro.nl/2020/05/vakantiepark-molke-coronacrisis-als-katalysator-voor-verbeteringen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=24-05-2020&utm_content=Vakantiepark%20M%C3%B6lke%3A%20coronacrisis%20als%20katalysator%20voor%20verbeteringen&utm_campaign=Nieuwsbrieven2020-instantNL
https://insights.abnamro.nl/2020/05/vakantiepark-molke-coronacrisis-als-katalysator-voor-verbeteringen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=24-05-2020&utm_content=Vakantiepark%20M%C3%B6lke%3A%20coronacrisis%20als%20katalysator%20voor%20verbeteringen&utm_campaign=Nieuwsbrieven2020-instantNL
https://www.destentor.nl/ommen/vechtdal-vreest-hausse-aan-toeristen-en-wil-campings-als-proef-al-op-1-juni-open~a22a8734/
https://www.destentor.nl/ommen/vechtdal-vreest-hausse-aan-toeristen-en-wil-campings-als-proef-al-op-1-juni-open~a22a8734/


 

 

Hoe ons reisgedrag in Oost-Nederland sinds corona drastisch 
veranderde in zes grafieken 

 Waar jongeren hun reisgedrag massaal aanpasten, gaan ouderen weer net zo vaak de weg op 

als voor de coronacrisis. Ook zijn we de laatste weken fors meer gaan winkelen en neemt het 

verkeer op onze snelwegen sterk toe. 

 ,We zien een fors aantal mensen die na het avondeten besluiten om een blokje om te gaan”,. Een 

groot verschil met de periode voor de crisis. Toen zagen we die piek juist rond lunchtijd, wanneer 

werknemers een rondje gingen maken met elkaar in de pauze. Dat is door de crisis bijna geheel 

weggevallen. 

 We gingen van het afleggen van gemiddeld 35 kilometer per dag in Oost-Nederland, naar 16 

kilometer.” De laatste weken neemt het autoverkeer weer geleidelijk toe. 

 Zien we vooral de laatste weken dat ons winkelgedrag weer heel sterk is toegenomen 

 Het mobiliteitsgedrag van ouderen lijkt inmiddels weer het meest op hun oude gedrag voordat de 

maatregelen ingingen. Het leven van hen is op mobiliteitsgebied het minst ingrijpend veranderd.” 

Houden zij zich dan minder goed aan de maatregelen? ,,Dat zou je kunnen zeggen, maar het 

komt natuurlijk ook, omdat zij altijd al minder verkeersbewegingen maakten.” 

 we zijn de laatste tijd weer meer gaan fietsen en lopen. ,,Waar we voor corona vooral gebruik 

maakten van de fiets als onderdeel van de reis naar het werk, is die reis nu meer recreatief van 

aard. Vooral op zondagen zien we dat terug. Het hoogtepunt van ons fietsgedrag ligt nu veel 

meer op het midden van de dag, terwijl dat eerder op werkdagen vooral rond de spits was.” 

https://www.destentor.nl/dossier-weekendverhalen/hoe-ons-reisgedrag-in-oost-nederland-sinds-corona-
drastisch-veranderde-in-zes-
grafieken~a07f5a6c/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web 
 
 

Hemelvaart 'redelijk tot goed' voor Overijsselse campings; vooral 
veel campers 

Wisselende geluiden over de bezetting tijdens Hemelvaart bij de campings in Overijssel. "We zaten vol", 

zegt eigenaar Bert Eiland van camping De Kuiperberg in Ootmarsum glunderend. "Wij hadden naar 

omstandigheden een redelijke bezetting van 55 procent, maar het was lang niet zo druk als anders met 

Hemelvaart", aldus bedrijfsleider René Horsman van De Koeksebelt in Ommen. 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/330914/Hemelvaart-redelijk-tot-goed-voor-Overijsselse-campings-vooral-
veel-campers 

 

Relevant voor ondernemers 

Gastvrije communicatie juist nu van belang; hoe een paar woorden 
het verschil maken 

Een bericht van Judith Wassens-Geerdinck https://www.beleefdegastvrijheid.com/  

Nu steeds meer horeca bedrijven weer de deuren openen, valt mij iets op. Sommige ondernemers 

focussen zich op wat er wél mogelijk is en anderen kijken alleen maar naar de restricties en het verlies dat 

ze lijden. Een voorbeeld. Tijdens het maken van mijn e-book met Nederlandse vakantieplekken, kijk ik op 

de website van een B & B. Daar staan alle corona maatregelen in het rood gemarkeerd en sommige zelfs 

in CAPSLOCK vermeld. Een lange opsomming van wat er allemaal niet toegestaan en niet mogelijk is. 

Voel je je dan welkom als gast? Grote kans dat je even verder zoekt naar een plek waar je wél met open 

armen ontvangen wordt.  

https://www.destentor.nl/dossier-weekendverhalen/hoe-ons-reisgedrag-in-oost-nederland-sinds-corona-drastisch-veranderde-in-zes-grafieken~a07f5a6c/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.destentor.nl/dossier-weekendverhalen/hoe-ons-reisgedrag-in-oost-nederland-sinds-corona-drastisch-veranderde-in-zes-grafieken~a07f5a6c/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.destentor.nl/dossier-weekendverhalen/hoe-ons-reisgedrag-in-oost-nederland-sinds-corona-drastisch-veranderde-in-zes-grafieken~a07f5a6c/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://www.rtvoost.nl/nieuws/330914/Hemelvaart-redelijk-tot-goed-voor-Overijsselse-campings-vooral-veel-campers
https://www.rtvoost.nl/nieuws/330914/Hemelvaart-redelijk-tot-goed-voor-Overijsselse-campings-vooral-veel-campers
https://www.beleefdegastvrijheid.com/


 

Het kan ook anders. Op een andere website lees ik bijvoorbeeld: 'Van harte welkom, wij zijn weer open! 

Benieuwd hoe wij een veilig verblijf waarborgen? Je leest het hier!'  

Voel je het verschil in benadering? Gastvrije communicatie is zo belangrijk 

als je gasten aan wil trekken. Laat zien dat je er klaar voor bent om 

mensen te ontvangen! Benoem wat er allemaal wél mogelijk is. 

https://www.linkedin.com/posts/judithgeerdinck_gastvrij-welkom-

persoonlijkcontact-activity-6669933742229880832-TYtV 

En een mooi voorbeeld hiernaast van Beatrijs Oosterhof: 

https://www.linkedin.com/posts/beatrijs-oosterhof-83954a5_de-toon-maakt-

de-muziek-waar-ben-je-welkom-activity-6669497996243173376-Nqdc 

 

 

KVK Corona regelingencheck 

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van 

toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle 

regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. 

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/ 

Overzicht van de maatregelen:  

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-overzicht-maatregelen/ 

 

 

Cross overs 

Zakelijke bijeenkomsten & evenementenbranche: geef ons 3-6 
maanden om het businessmodel te kantelen 

Weinig ondernemers worden zo hard getroffen door de coronacrisis als de organisatoren en 

toeleveranciers van beurzen, congressen, vergaderingen en bedrijfsevenementen. De branche kwam 

begin maart geheel tot stilstand en zal als een van de laatste weer herstellen, zo verwacht voorman 

Riemer Rijpkema van brancheorganisatie CLC-VECTA en partner in het Eventplatform. Het roer moet 

daarom om. “Als we op de oude voet doorgaan zal de omzet nooit meer op 100 komen, hooguit op 70. 

Onze events moeten hybride worden. Dat is de enige manier waarop we boven de 100 uit kunnen 

klimmen.” 

https://insights.abnamro.nl/2020/05/evenementenbranche-geef-ons-3-6-maanden-om-het-businessmodel-

te-kantelen/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=21-05-

2020&utm_content=Zakelijke%20bijeenkomsten%20%26%20evenementenbranche%3A%20geef%20ons

%203-

6%20maanden%20om%20het%20businessmodel%20te%20kantelen&utm_campaign=Nieuwsbrieven202

0-instantNL 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

TripAdvisor over reisgedrag van Britten in tijden van corona 

Momenteel zijn er een aantal interessante trends te zien.  

 Zo’n 32 procent van de Britten heeft de voorkeur om rustige, minder vaak bezochte plekken te 

bezoeken in plaats van een bezoek aan populaire bestemmingen. 

https://www.linkedin.com/posts/judithgeerdinck_gastvrij-welkom-persoonlijkcontact-activity-6669933742229880832-TYtV
https://www.linkedin.com/posts/judithgeerdinck_gastvrij-welkom-persoonlijkcontact-activity-6669933742229880832-TYtV
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 Uit onze recentelijke survey blijkt dat 47 procent van de Britse consumenten zich na de 

coronapandemie waarschijnlijk prettiger zal voelen bij het verblijf in een hotel. Zo’n 30 procent van de 

Britse consumenten zal zich vermoedelijk prettiger voelen tijdens een verblijf in een resort”. 

 Britten vooral op zoek zijn naar gezondheidstips om veilig te kunnen reizen. Zij geven aan dat zij 

behoefte hebben aan een officieel erkend gezondheids- en veiligheidsclassificatiesysteem voor de 

bestemmingen die zij bezoeken”. 

https://www.nbtc.nl/nl/home/artikel/tripadvisor-over-reisgedrag-van-britten-in-tijden-van-corona-.htm 
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