
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Noodkreet vanuit MKB: ‘Met 20.000 euro kunnen wij nog geen dag 
onze vaste lasten betalen’ 

Werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland zijn er de afgelopen weken niet in geslaagd meer steun 

los te peuteren voor wat zij het ‘hart van het Nederlandse bedrijfsleven’ noemen. 

Zij hebben hun hoop nu gevestigd op de Tweede Kamer, dat donderdag over het tweede steunpakket 

spreekt. In een brandbrief aan het parlement schermen zij met ontluisterende cijfers: zo is een gemiddeld 

horecabedrijf met 20 medewerkers in coronatijd nog altijd 123.000 euro per kwartaal aan vaste lasten 

kwijt. Ruim een ton wordt dus niet gecompenseerd. Voor bungalow- en attractieparken is de niet vergoede 

schade nog veel groter. 

“Welk bedrijf is in staat 10 miljoen euro omzetverlies op te vangen? En het bizarre is: mijn concurrenten 

uit Denemarken, Duitsland en Frankrijk krijgen van hun overheden wél steun” 

https://www.tubantia.nl/tubantia-werkt/noodkreet-vanuit-mkb-met-20-000-euro-kunnen-wij-nog-geen-dag-
onze-vaste-lasten-
betalen~aa4c212e/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_tt 

 

Telegraaf: Nederland krijgt protocol voor toerisme 

Volgens Haagse bronnen zijn in ieder geval zes ministeries betrokken bij plannen die ervoor moeten 

zorgen dat toeristen ondanks de aanwezigheid van het coronavirus verantwoord naar ons land kunnen 

komen. Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, VWS, Infrastructuur en EZK zijn 

aangehaakt. Het streven van het kabinet zou zijn om komende weken een plan te kunnen overleggen, 

aangezien de zomervakantie nadert. 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/659650929/nederland-krijgt-protocol-voor-

toerisme?fbclid=IwAR3SR5oRnqMQICVrQCHRcFvrSBltSRqVRBDH6PW2zVG9tWz4G3Q3KvLqtlo 

 

 

TheFork: 71% van de Nederlanders is van plan gewoon weer uit 
eten te gaan 

Uit onderzoek van TheFork blijkt dat 65% van de respondenten ernaar uitkijkt om weer naar restaurants te 

gaan en 76% van de ondervraagden geeft aan dat Covid-19 geen financiële impact heeft gehad. Dit is een 

bemoedigend signaal voor de restaurants. 

https://www.missethoreca.nl/restaurant/nieuws/2020/05/thefork-71-van-de-nederlanders-is-van-plan-

gewoon-weer-uit-eten-te-gaan-101336056 

 

  

Nieuwsupdate MarketingOost 

27 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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Nieuws uit de regio 

Mooi stukje Twente promotie bij Beau 

Wat zijn de mooiste plekjes in Twente, wat zijn de lokale lekkernijen en hoe moet je je gedragen tegenover 

een Tukker? Leonie ter Braak, Bas Nijhuis en Thomas Berge waren dinsdagavond te gast bij de talkshow 

van Beau van Erven Dorens om die vragen te beantwoorden. Volgens het drietal is Twente aankomende 

zomer dé streek om te bezoeken, nu vakantie in eigen het devies is wegens de coronacrisis. 

In de talkshow van Beau krijgen de komende periode verschillende regio's in Nederland de kans zichzelf 

te promoten, onder de noemer ‘Nederland vakantieland’. De gedachte erachter is dat veel Nederlanders 

deze zomer (noodgedwongen) in eigen land blijven, maar dat Nederland ook veel moois te bieden 

heeft. Twente mocht het nieuwe onderdeel van het programma aftrappen dinsdagavond.  

https://www.destentor.nl/enschede/twentse-tradities-verbazen-beau-zit-een-geheime-zender-onder-de-

grond~a5f2fcc0/ 

 

Relevant voor ondernemers 

 

KHN: toelichting regels voor hotels en ondernemingen met 
meerdere ruimten 

Een vraag die op dit moment veel wordt gesteld is of hotels vanaf 1 juni, naast hun overnachtende gasten, 

ook nog gasten van buiten mogen ontvangen. Een andere vraag die veel voorkomt: Geldt de max. 30 

personen per gebouw of per ruimte? Op beide vragen geeft KHN, op basis van de informatie van de 

Rijksoverheid, antwoord. 

Hotels en aantal gasten 

Rijksoverheid zegt over het maximaal toegestaan aantal personen in hotels het volgende: 

 Voor hotels is het toegestaan alle daar verblijvende gasten in het restaurant te laten eten, ook als 

dit er meer dan 30 zijn. Binnen het hotel (dus ook binnen het restaurant) wordt de 1,5 meter 

afstand gehanteerd, tenzij de gasten tot een gezamenlijk huishouden behoren. Als er minder dan 

30 overnachtende gasten in het restaurant zijn, mag dit aantal worden opgehoogd (tot maximaal 

30) met gasten van buiten het hotel. Dus heb je 200 gasten die bij je overnachten dan mogen die 

allemaal eten in het restaurant met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Je mag dan geen 

gasten van buitenaf toelaten. Heb je maar 20 hotelgasten, dan mag je nog 10 gasten extra 

ontvangen in het restaurant, bovenop de gasten die in het hotel overnachten. 

Gasten per gebouw of ruimte 

 Veel ondernemers vragen zich af of het maximum aantal van 30 gasten per ruimte geldt. Dit is 

niet het geval. De overheid houdt per 1 juni 2020 een grens aan van max. 30 gasten per eet-

/drinkgelegenheid. Dit is per gebouw en niet per ruimte. Dus heb je drie zalen in één gebouw, dan 

mag je in totaal max. 30 gasten tegelijkertijd toelaten. 

https://khn.nl/kennis/maximaal-30-personen-toelichting-regels-voor-hotels-en-ondernemingen-met-

meerdere-

ruimten?fbclid=IwAR2l3CKdzY2eUBsJKZbJN962pYWCQlRjJ9HTrrn7o1mNWlcrooo0dM98di0#.Xs4EVGh

LWd2.linkedin 

 

 

  

https://www.rtl.nl/video/e9c8ff53-05e8-4755-9315-f3252daa640b/?fbclid=IwAR2rmIVtg8Ynh6CoMjziMtuB7vTgGbUx74sEWdguGRkPXLn112E5BWkd3uk
https://www.destentor.nl/enschede/twentse-tradities-verbazen-beau-zit-een-geheime-zender-onder-de-grond~a5f2fcc0/
https://www.destentor.nl/enschede/twentse-tradities-verbazen-beau-zit-een-geheime-zender-onder-de-grond~a5f2fcc0/
https://khn.nl/kennis/maximaal-30-personen-toelichting-regels-voor-hotels-en-ondernemingen-met-meerdere-ruimten?fbclid=IwAR2l3CKdzY2eUBsJKZbJN962pYWCQlRjJ9HTrrn7o1mNWlcrooo0dM98di0#.Xs4EVGhLWd2.linkedin
https://khn.nl/kennis/maximaal-30-personen-toelichting-regels-voor-hotels-en-ondernemingen-met-meerdere-ruimten?fbclid=IwAR2l3CKdzY2eUBsJKZbJN962pYWCQlRjJ9HTrrn7o1mNWlcrooo0dM98di0#.Xs4EVGhLWd2.linkedin
https://khn.nl/kennis/maximaal-30-personen-toelichting-regels-voor-hotels-en-ondernemingen-met-meerdere-ruimten?fbclid=IwAR2l3CKdzY2eUBsJKZbJN962pYWCQlRjJ9HTrrn7o1mNWlcrooo0dM98di0#.Xs4EVGhLWd2.linkedin
https://khn.nl/kennis/maximaal-30-personen-toelichting-regels-voor-hotels-en-ondernemingen-met-meerdere-ruimten?fbclid=IwAR2l3CKdzY2eUBsJKZbJN962pYWCQlRjJ9HTrrn7o1mNWlcrooo0dM98di0#.Xs4EVGhLWd2.linkedin


 

Apps  

Spacetime layers 

App in ontwikkeling om live op de kaart te kunnen tonen dat je open bent én hoeveel vrije plaatsen je hebt. 

Ook voor kleine musea, kastelen, overheidsgebouwen en andere plekken met beperkte capaciteit is het 

een uitkomst. Door een timeslot te reserveren (en eventueel vast af te rekenen) zijn gasten verzekerd van 

een plekje en kan de eigenaar sturen op maximale bezetting. Volgende week gaan we van start met de 

aangemelde terrasjes, restaurants en café’s. Op deze schetsen zie je hoe zij straks kunnen aangeven 

hoeveel plek er is. Je stelt eenvoudig in hoeveel plaatsen er bijvoorbeeld op het terras zijn en met een 

simpel + en – knopje houd je bij hoe druk het is. De gasten zien op de kaart in één oogopslag waar ze nog 

terecht kunnen. Voor de duidelijkheid: we bieden dit geheel kosteloos aan! Nu en in de toekomst, dus 

maak je geen zorgen.  

https://www.linkedin.com/posts/patrick-trentelman_vorige-week-plaatsten-we-het-bericht-dat-activity-

6669560895707889664-Bo4L 

filmpje: https://youtu.be/92zYX_aFeGw 

 

Social distancing dashboard van Amsterdam 

Een samenwerking tussen Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions (AMS) en de TU Delft. Het 

Dashboard maakt stadsplattegronden die op straat- en buurtniveau laten zien of sociale afstandsregels 

kunnen worden gerespecteerd bij verplaatsingen in de openbare ruimte. Het biedt een overzicht van 

verschillende factoren - zoals de breedte van het voetpad en de locatie van bushaltes - die van invloed zijn 

op ons vermogen om regels voor sociale afstand (1,5 m) te respecteren. 

https://covid19.social-glass.tudelft.nl/#14/52.3722/4.88072 

 

Signaal als je te dichtbij komt 

Niet zozeer informatie over binnenlandse app bouwers van visitor flows maar een internationale app die 

bezoekers binnen een museum erop attendeert als ze te dicht bij elkaar in de buurt komen: 

https://observer.com/2020/05/social-distancing-devices-egopro-active-tags-help-museums-reopen/ 

 

Zicht op drukte 

Heeft jouw locatie of bedrijf regelmatig te maken met grote drukte en bezoekersstromen? Dan is het 

belangrijk om aantallen bezoekers te monitoren en publieksstromen proactief te reguleren. Zeker in deze 

tijd! De Druktemeter is een klantvriendelijke oplossing om bezoekers vooraf te informeren over de drukte 

op jouw locatie. 

https://druktemeter.app/ 

 

Checkgesprek 

Vanaf  heden biedt Checkgesprek.nl een digitale oplossing voor het uitvragen van eventuele corona 

klachten van gasten. Zo is er geen persoonlijk gesprek voor de deur of tijdens het maken van de 

reservering meer nodig. 

https://checkgesprek.nl/ 

https://www.horecava.nl/nieuws/actueel/checkgesprek/ 
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Terrasjeboeken.nl 

Terrasjeboeken.nl is een initiatief vanuit de horeca. Het is ontwikkeld omdat deze tijd vraagt om richtlijnen 

zodat je wel kunt genieten maar de gezondheid van jou en je vrienden niet in gevaar komt. Je mag weer 

gezellig genieten op je favoriete terrasje maar dit kan alleen als we dit wel veilig, gecontroleerd en 

verantwoord doen. Terraseigenaren zorgen voor jouw veiligheid door gebruik te maken van 

terrasjeboeken.nl en de 1,5 meter regel toe te passen. Het voorkomt het zoeken naar een terrasje en 

onnodige verplaatsing van groepen mensen. Terrasjeboeken.nl is de oplossing. Boek nu jouw tafeltje 

buiten of binnen op een tijdstip die jezelf kiest en met wie, maak 1 euro over bij je reservering en je 

ontvangt een toegangsbewijs. Zo ben jij en je vrienden verzekerd van een mooie en een veilige plek. 

Proost op je gezondheid en geniet! 

https://terrasjeboeken.nl/ 

 

BookMyDesk 

Werknemers kunnen met de BookMyDesk app van Move4mobile eenvoudig vanuit huis een werkplek of 

parkeerplaats reserveren op basis van de beschikbaarheid. Dit kan voor een dag of dagdeel, voor één of 

meerdere dagen. Ook is reserveren van een tijdsblok voor de lunch mogelijk. De app laat real-time zien 

welke collega’s op kantoor zijn. Handig wanneer er overlegd moet worden. 

Via BookMyDesk kun je eenvoudig communiceren met je werknemers zodat zij continu op de hoogte zijn 

van alle noodzakelijke ontwikkelingen. Handig wanneer je je team wilt informeren over de do’s en don’ts 

op de werkvloer in verband met gewijzigde regels. 

https://bookmydesk.com/ 

 

 

Cross-sectoraal 

Nederlander hecht aan fysieke winkels, maar kopen we er straks 
nog? 

Een groot deel van de consumenten die een leegloop uit de winkelstraten zouden betreuren zal daar zelf 

debet aan zijn. Bovendien zou de coronacrisis wel eens kunnen werken als katalysator in de omslag van 

fysieke naar online aankopen. Dit blijkt uit onderzoek dat I&O Research in samenwerking met INretail 

(brancheorganisatie retailers in non-food) uitvoerde. 

https://www.ioresearch.nl/actueel/nederlander-hecht-aan-fysieke-winkels-maar-kopen-we-er-straks-nog/ 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Dit restaurant in Renesse had een vooruitziende blik en kocht robots 
voor in de bediening 

Anderhalve meter afstand houden hoeven ze niet en daarmee zijn twee aangeschafte robots dé uitkomst 

voor de eigenaar van een Chinees-Indisch restaurant in Renesse als de deuren straks weer open gaan. 

De eigenaar kocht ze voor de coronacrisis, maar het komt nu wel heel goed uit dat ze begin van dit jaar 

geleverd werden. 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/120112/Dit-restaurant-in-Renesse-had-een-vooruitziende-blik-en-

kocht-robots-voor-in-de-bediening 
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Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Klimaatverandering krijgt meer urgentie door corona 

Nederlanders willen de schonere lucht die door het stilleggen van grote delen van de economie is ontstaan 

graag behouden. Uit een representatieve steekproef van ABN AMRO en Ipsos blijkt dat ruim 71 procent 

van de ondervraagden de positieve effecten op het klimaat die voortkomen uit de coronacrisis wil 

vasthouden. Bijna de helft is zelfs bereid daar het eigen reisgedrag op aan te passen. Bewust minder 

vliegen hoort daar ook bij. 

Niet eerder gaven zoveel mensen aan dat het klimaat belangrijk is en daar zelf ook naar te willen 

handelen. Tijdens een enquête van ABN AMRO in maart vorig jaar gaf eveneens een overgrote 

meerderheid van de ondervraagde Nederlanders aan klimaatverandering belangrijk te vinden, maar het 

dagelijkse auto- en vliegvervoer was toen voor slechts een kwart van hen iets om over na te denken. Nu 

stelt meer dan 76 procent van de autobezitters minder gebruik te willen maken van de auto en bijna 78 

procent gaat minder vliegreizen maken voor privédoeleinden. Belangrijkste reden: het klimaat. 

https://insights.abnamro.nl/2020/05/klimaatverandering-krijgt-meer-urgentie-door-

corona/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=26-05-

2020&utm_content=Klimaatverandering%20krijgt%20meer%20urgentie%20door%20corona&utm_campai

gn=Nieuwsbrieven2020-instantNL 

 

 

Hoe maak je de cultuur- en vrijetijdssector veilig én leuk in het 
nieuwe normaal? 

Wat kun je als organisatie (nog meer) doen om bezoekers terug te laten keren bij de heropening van je 

bedrijf in horeca, cultuur en recreatie? Om dit in kaart te brengen heeft Motivaction een representatief 

onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders en geven we enkele concrete communicatietips. 

Uit het onderzoek blijkt dat er toch een duidelijke terughoudendheid is om vanaf juni weer naar 

restaurants, cafés, bioscopen, theaters, concertzalen en musea te gaan. Hooguit 30% van de bezoekers 

verwacht dan inderdaad een van deze locaties weer te gaan bezoeken. Binnen deze groep denkt een 

meerderheid dat zij even vaak terug zullen keren als vóór de coronacrisis, circa een derde verwacht de 

locaties minder vaak te bezoeken. Het bezoek aan restaurants en cafés is volgens deelnemers aan het 

onderzoek eerder ‘op het oude niveau’ dan het bezoek aan theaters, concertzalen en musea (30% vs. 18-

19%). 

https://pretwerk.nl/opinie/hoe-maak-je-de-cultuur-en-vrijetijdssector-veilig-en-leuk-in-het-nieuwe-

normaal/66180 
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