
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Nieuwe website bundelt alle protocollen voor 1,5-metereconomie 

VNO-NCW en MKB-Nederland lanceren in samenwerking met de rijksoverheid de nieuwe website 

www.mijncoronaprotocol.nl. Op deze site zijn alle protocollen te vinden waarin is vastgelegd hoe bedrijven 

en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5-meterregels en andere RIVM-

voorschriften om verantwoord open te kunnen. 

https://www.mijncoronaprotocol.nl/ 

 

HISWA-RECRON: Schande. Waarom mag sanitair niet open? 

Een aantal Veiligheidsregio’s overwoog de laatste dagen om sanitaire voorzieningen op recreatiebedrijven 

te openen. De afgelopen dagen bracht HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en 

recreatie, veelvuldig de negatieve effecten van de sluiting onder de aandacht.  

Maar de regio’s waren genoodzaakt op het laatste moment door druk van het Rijk de keutel in te trekken.   

Drie dagen geleden bevestigde Minister De Jonge (VWS) en Minister Grapperhaus (J&V)  dat de sanitaire 

voorzieningen op recreatiebedrijven niet eerder open mogen dan 1 juli. Dit besluit moet maandag 1 juni 

om 12 uur in de 25 noodverordeningen worden opgenomen. Diverse Veiligheidsregio’s overwogen om 

sanitaire gebouwen juist wél open te stellen bij recreatiebedrijven in het belang van de openbare veiligheid 

en gezondheid. Ze dachten constructief na over wat wél kan. Maar ze moesten op het laatste moment toch 

anders besluiten. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws 
 

 

Duitse toeristen komen weer naar ons land: 'Ze zijn heel erg 
welkom' 

Half mei schaften verschillende deelstaten van Duitsland de verplichte twee weken quarantaine na bezoek 

aan een ander EU-land af. Dat geeft Duitsers meer ruimte zich vrij te bewegen naar Nederland, het enige 

land met wie ze de grens niet gesloten hadden. Een duidelijke toename in boekingen, al zitten ze nog niet 

op het niveau van voor de coronacrisis, toen de Duitsers een derde van het totale aantal boekingen voor 

hun rekening namen. 

"De meest gestelde vraag die we momenteel van Duitsers krijgen, is of ze weer naar Nederland mogen", 

vertelt Michael Siebers van NBTC Duitsland. "Daarnaast willen ze bijvoorbeeld ook weten hoe het zit met 

mondkapjes en met hoeveel ze in een auto mogen reizen." 

Pas als de reisrestricties binnen de EU worden opgeheven zal te zien zijn of de vakantietrek bij Duitsers 

gaat verlopen zoals normaal of dat Nederland een streepje voor krijgt. 

Nieuwsupdate MarketingOost 

2 juni 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.mijncoronaprotocol.nl/
https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws


 

https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5132926/duitse-toeristen-coronacrisis-versoepeling-

maatregelen-toerisme 

 

Vakantieparken krijgen ‘paniekboekingen’ voor zomer: ‘Wel 300 
mailtjes per dag’ 

Dit pinksterweekend gaat menig Nederlander naar een vakantie- of bungalowpark. Door alle onzekerheid 

rond vakanties in het buitenland, stromen ook voor de zomermaanden de boekingen al binnen. Het is wel 

anders vakantie vieren in coronatijd. 

https://www.destentor.nl/reizen/vakantieparken-krijgen-paniekboekingen-voor-zomer-wel-300-mailtjes-per-

dag~a8f0bf45/ 

 

 

Ook bij versoepeling maatregelen loopt toerisme en horeca dit jaar € 
12,5 miljard mis 

Voor veel ondernemers in de vrijetijdseconomie is 1 juni een belangrijke dag: de maatregelen rondom 

COVID-19 worden enigszins versoepeld voor onder meer de horeca, musea en bioscopen. Het biedt 

ondernemers en instellingen de kans om – voorzichtig – te gaan werken aan een eerste herstel. 

ZKA Leisure Consultants heeft op basis van kengetallen, brancherapporten en de geldende 

restricties uit het ‘spoorboekje’ van de overheid geraamd hoe groot de schade aan het einde van 

het jaar zal zijn voor de vrijetijdseconomie.  

In het meest gunstige scenario – als het huidige ‘spoorboekje’ de rest van het jaar kan worden gevolgd – 

zal het omzetverlies voor de vrijetijdseconomie in 2020 ongeveer € 12,5 miljard bedragen, ofwel ongeveer 

35% van de directe toeristische bestedingen in Nederland (omzet van reisorganisaties, 

vliegmaatschappijen en retail is niet opgenomen in dit bedrag). 

Tussen regio’s kan de impact sterk verschillen. De samenstelling van het vrijetijdsaanbod heeft hierop 

een sterke invloed. De schade kan relatief beperkt blijven in regio’s met veel campings en vakantieparken, 

zeker als de gasten voornamelijk uit Nederland, België en Duitsland zullen blijven komen. In meer 

stedelijke regio’s is het effect naar verwachting groter, door het uitgebreide aanbod aan horeca, culturele 

instellingen, evenementen en zakelijke accommodaties. Ook plekken met een grote afhankelijkheid van 

internationaal (zakelijk) toerisme, zoals Amsterdam en de regio rondom Schiphol, maar ook de kust en de 

Waddeneilanden, zullen naar verwachting fors lijden onder de crisis. 

https://pretwerk.nl/opinie/ook-bij-versoepeling-maatregelen-loopt-toerisme-en-horeca-dit-jaar-e-125-

miljard-mis/66255 

 

 

Landen die grenzen openstellen voor toerisme trekken snel 
bezoekers 

Het kabinet heeft nog geen groen licht gegeven voor vakanties naar het buitenland, maar toch stijgt het 

aantal vliegtuigboekingen naar zomerse bestemmingen als Spanje en Portugal sinds deze de grenzen 

weer opengesteld hebben. Ten opzichte van april zijn er 326% meer vliegtickets gekocht. Amsterdam is 

voorzichtig ook in beeld bij toeristen blijkt uit de data. 

Eerder is uit enquêtes gebleken dat de meerderheid van de Nederlanders toch graag haar vakantiegeld 

uitgeeft aan vakanties. Landen waar nog onduidelijkheid over is, worden vooralsnog niet geboekt. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42307/Coronadossier/?topicsid= 
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Nieuws uit de regio 

Provincie Overijssel en culturele sector nemen samen regie in 
coronatijd 

De culturele sector en de provincie Overijssel gaan samen aan de slag met de grote impact die de 

gevolgen van corona heeft op het culturele leven in Overijssel. Eind april stuurde de culturele sector een 

brandbrief naar gedeputeerde Roy de Witte. De oproep resulteert nu in de oprichting van een Taskforce 

Cultuur. Samen met de provincie denken de leden van deze Taskforce mee over wat er op korte en lange 

termijn nodig is om de culturele sector weerbaar te maken. 

https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@O-Y/provincie-overijssel-culturele-sector-nemen-samen/ 

 

 

Cultuur snuiven kan weer in musea; minister opende deuren in 
Zwolle 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven opende maandag om klokslag 

twaalf uur de deuren van het Zwolse museum De Fundatie 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/331195/Cultuur-snuiven-kan-weer-in-musea-minister-opende-deuren-in-

Zwolle?fbclid=IwAR1lgNYmG5g-Vi0mW_e9a12GElIDecUsqiuJCDuCAudyHUNNlgL7X4T1ego 

 

Relevant voor ondernemers 

 

Corona Ondernemerspeiling Overijssel: doe mee! 

Samen sterk in de coronacrisis 

Op dit moment komt er waarschijnlijk veel op je af. De coronacrisis levert je minder, of juist meer werk op. 

Wellicht komt het voortbestaan van je bedrijf in gevaar door problemen met liquiditeit door omzetdaling, 

heb je moeite met behouden van personeel, het in- of uitlenen van personeel of ervaar je strubbelingen 

met betrekking tot aanvragen en uitvoering van landelijke maatregelen. In Overijssel willen we zoveel als 

mogelijk alle ondernemers door deze crisis helpen. Om dat te kunnen doen, zijn we nu op zoek naar jouw 

ervaringen. Om inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op ondernemers voert de provincie 

Overijssel met VNO-NCW, MKB Nederland en Oost NL een onderzoek uit. 

https://right.dubinterviewer.com/scripts/DubInterviewer.dll/Page?Quest=30630801&QW3827=230702&Res

p=1980416233&redirected=1&device=PC&html5=true 

 

 

Gezocht: 1,5 meter-oplossingen voor het mkb 

Ondernemers uitdagen om mee te denken over de nieuwe 1,5 meter economie. Het creëren van creatieve, 

concrete oplossingen waarmee collega’s hun voordeel kunnen doen.  

Daar draait het om in de 1,5 meter innovatie challenge, die vandaag van start gaat. Het beste idee wordt 

beloond met een bedrag van 7.500 euro. 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/gezocht-15-meter-oplossingen-voor-het-mkb 
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Noodpakket 2: nieuwe regelingen per juni 

Van 1 juni tot 30 september 2020 is het tweede noodsteunpakket voor ondernemers van kracht. Het 

tweede pakket sluit beter aan bij wat ondernemers de komende maanden nodig hebben.  

 Zo komt er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 50.000 euro voor mkb-bedrijven die 

aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. (nieuwe TOGS) 

 De NOW en de Tozo zijn in aangepaste vorm verlengd. 

 De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote 

bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door.  

 De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer 

vanaf 1 oktober. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden 

voldaan. 

 Vanwege het grote aantal aanvragen is een tweede tranche van 150 miljoen euro beschikbaar gesteld 

voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Met deze kredietregeling kunnen startups, scale-ups en 

innovatieve mkb’ers via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS) een aanvraag indienen. 

(bijv. via OostNL) 

 Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een regeling voor flexwerkers. 

Een compleet overzicht vind je hier. 

https://www.kvk.nl/corona/noodpakket-2-nieuwe-regelingen-per-juni/ 

 

 

Apps  

Binnenkort in overzicht op www.kennisplatformoost.nl 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Eenduidigheid steeds meer te zien in centra: 

Enkele voorbeelden 

Centrum Ommen ook coronaproof dankzij goede samenwerking ondernemers en gemeente Ommen. 

https://www.linkedin.com/posts/leohoksbergen_centrum-ommen-ook-coronaproof-dankzij-goede-activity-

6672163083617632256-ISwz 

Hof van Twente: Met afstand het meest gastvrij 

https://www.linkedin.com/posts/hofvantwentemarketing_wijzijnhofvantwente-afstand-gastvrij-activity-

6673470891256496129-FQxc 

Samen weer samen Enschede 

https://www.linkedin.com/posts/ondernemersloket-enschede-5b642a17a_het-was-even-stil-in-onze-

bruisende-stad-activity-6672138029618077696-4xuS 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Vertaaldienst Kastelen & Buitenplaatsen gelanceerd 

NBTC start met een collectieve vertaaldienst voor kastelen en buitenplaatsen. Kastelen en buitenplaatsen 

kunnen een verzoek doen om publieksteksten te laten vertalen naar het Engels of het Duits. De bedoeling 

is om hiermee een concrete steun in de rug te bieden bij het opstarten van de publieksfunctie van 
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kasteelmusea en horecakastelen. NBTC wil deze ondernemers ondersteunen om zich te richten op de 

gewenste gast. Het is nu de tijd om de focus te leggen op (digitale) bereikbaarheid. Met het meertalig 

maken van de publieksinformatie bereiken we ook niet-Nederlandstaligen. 

https://www.nbtc.nl/nl/home/coronavirus/vertaaldienst-kastelen-buitenplaatsen-gelanceerd.htm 

 

 

Zo kunnen sociale en lokale platforms onze economie weerbaar 
maken 

De coronacrisis raakt platforms als Uber en Booking keihard. In korte tijd zagen deze bedrijven hun omzet 

instorten, beurswaarde verdampen en moesten ze personeel ontslaan. Booking.com klopte zelfs bij de 

Nederlandse overheid voor steun. Dit roept de vraag op: wat is de waarde van die platformbedrijven, voor 

onze samenleving, voor consumenten en voor bedrijven die erop actief zijn? 

 

En in plaats van de centraal geleide, wereldwijde platforms die we nu het beste kennen, zouden er meer 

platforms kunnen komen die lokaal waarde creëren, door bedrijfsprocessen te integreren en spelers met 

elkaar te verbinden vanuit de dienstverlening aan de consument. Denk aan winkeliers en restaurants die 

lokaal samenwerken op het gebied van bezorgen en boekingen. 

Kortom, platforms die investeren in bakstenen, infrastructuur en personeel, dragen meer bij aan het 

versterken van sectoren en regio’s. Dit zou onze economie weerbaarder kunnen maken voor nieuwe 

crises. 

Toch is dit in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Platformbedrijven die voortkomen uit de sector zelf, raken 

eerder verstrengeld in ‘sectorale perikelen’. Onenigheid in de groep deelnemers of eigenaren van een 

coöperatie leidt tot vertraging en mogelijk zelfs tot het uiteenvallen van een platform, als het al tot stand 

komt. En welke sector is zelf in staat om zichzelf te transformeren of ontwrichten (disrupten) van 

binnenuit? En wie is bereid structureel geld opzij te zetten om te investeren in deze nieuwe platforms en 

diensten vanuit een belang dat de individuele onderneming overstijgt? Buitenstaanders hebben al die 

ballast niet. 

De uitdaging van deze crisis is vooral dat bedrijven en sectoren hun onderlinge verschillen en concurrentie 

opzij moeten zetten en leiderschap moeten tonen vanuit een overstijgend sectorbreed belang. Hopelijk is 

deze crisis de ‘trigger’ voor de overgang naar zo’n nieuwe platformeconomie met meer sociale, 

coöperatieve en lokale platforms. Never waste a good crisis! 

https://www.marketingfacts.nl/berichten/zo-kunnen-sociale-en-lokale-platforms-onze-economie-weerbaar-

maken 
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