
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Campagne van start: Hier moet je zijn 

Met MarketingOost doen we ook mee in dit initiatief. 

Hier moet je zijn is een beweging, een gezamenlijk initiatief vanuit de sector, met als doel om de 

Nederlandse bezoekerseconomie op een verantwoorde manier weer op vlieghoogte te brengen. Met deze 

beweging willen we een structurele verandering realiseren in het denken over vakanties en recreatie in 

eigen land. Onze kernboodschap is dan ook niet voor niets "Je hoeft niet naar ‘daar’, want je vindt het 

allemaal ‘hier". Hier moet je zijn! Door de huidige crisis krijgen we als Nederlanders een kans om ons 

eigen land te herontdekken en verder te kijken dan de bekende plekken. Terwijl dat nu kan aanvoelen als 

geen andere keuze, willen we juist iedereen die met groot gemak naar ‘daar’ gaat, laten zien hoe 

ontzettend mooi ‘hier’ eigenlijk wel niet is. Zo hopen we Nederlanders te inspireren, en met name ook 

elkaar te laten inspireren, om de prachtige onbekende plekken te ontdekken en om in de toekomst net wat 

vaker voor ‘hier’ te kiezen. 

https://www.holland.com/be_nl/toerisme/reisinspiratie/hier-moet-je-zijn.htm 

 

 

60 procent minder buitenlandse toeristen in Nederland in 2020 

Door de coronacrisis verwacht Nederland dit jaar bijna 12 miljoen minder buitenlandse toeristen te 

ontvangen, een daling van circa 60 procent ten opzichte van 2019. In totaal besteden deze buitenlandse 

toeristen 5,2 miljard euro, een daling in bestedingen van 64 procent ten opzichte van vorig jaar. 

 

Vakanties binnen Europa zijn vanaf 15 juni weer toegestaan, zo besloot het kabinet gisteravond. “Met 

deze versoepeling verwachten we dat het toerisme in Nederland weer langzaam op gang komt. Om te 

bepalen hoeveel toeristen we in totaal in Nederland kunnen verwelkomen dit jaar, hebben we 

verschillende scenario’s doorgerekend,” vertelt Jos Vranken, algemeen directeur NBTC. 

 

Naar verwachting gaan dit jaar ook 50 procent minder Nederlanders op vakantie in eigen land, dat zijn er 

12,5 miljoen. In totaal komen er naar verwachting dus 24,5 miljoen minder toeristen uit binnen- en 

buitenland naar Nederland als gevolg van de coronacrisis, zo blijkt uit dit recente NBTC-onderzoek. 

https://pretwerk.nl/topnieuws/60-procent-minder-buitenlandse-toeristen-in-nederland-in-2020/66310 

 

 

HISWA-RECRON gedeeltelijk positief over persconferentie 

De persconferentie van Rutte van vanavond leverde interessante zaken op. Enerzijds positief, anderszijds 

(nog) teleurstellend. We werken hard om morgen met een goed bericht te komen! 

Nieuwsupdate MarketingOost 

4 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.holland.com/be_nl/toerisme/reisinspiratie/hier-moet-je-zijn.htm
https://pretwerk.nl/topnieuws/60-procent-minder-buitenlandse-toeristen-in-nederland-in-2020/66310


 

 

Positief 

Rutte adviseerde vanavond: blijf voor een veilige vakantie in Nederland. ‘Het is weinig risicovol, ga met de 

auto of de fiets, ook buiten het hoogseizoen en zo zorgen we voor spreiding.’ 

Het kabinet luistert naar de signalen van HISWA-RECRON. We kregen zojuist via de Rijksoverheid een 

bevestiging met betrekking tot de heropening van groepsaccommodaties maar ook voor zwembaden en 

binnenspeeltuinen bij recreatiebedrijven. 

Werk in uitvoering 

Gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden op campings blijven gesloten, maar over de toiletten 

komt binnenkort - hopelijk morgen - meer nieuws. 

https://www.linkedin.com/posts/hiswarecron_update-2125-uur-de-persconferentie-van-activity-

6674034452576006144-MCH0 

 

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis 

Overzicht van overheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/03/toch-op-vakantie-ga-dan-

wijs-op-reis 

 

 

Recreëren op reservering: welke uitjes moet je van tevoren boeken? 

We kunnen weer mensen kijken vanaf het terras of kunst kijken in de musea. Maar even op de bonnefooi 

ergens heengaan, zoals voor de corona-uitbraak, is er niet meer bij. Welke uitjes moet je allemaal van 

tevoren vastleggen? En waar kun je nog wel spontaan heen? 

https://www.nu.nl/uit/6055161/recreeren-op-reservering-welke-uitjes-moet-je-van-tevoren-boeken.html 

 

 

Sterk herstel voor Bed and Breakfasts 

Het aantal gemaakte reserveringen in Bed & Breakfasts is in de maand mei bijna verzesvoudigd (stijging 

van 467%) ten opzichte van april. Nederlanders hebben weer vertrouwen om erop uit te trekken in 

Nederland. 

Bedandbreakfast.nl merkt dat vakanties in eigen land nu populair zijn. De internationale (zomer)vakanties 

staan nog op losse schroeven en de reizigers bekijken binnenlandse alternatieven. Dit blijkt ook uit het feit 

dat de website in mei 169% vaker bezocht werd dan in april. Dit resulteerde in 467% meer reserveringen 

dan in april. Hieruit wordt opgemaakt dat gasten niet alleen vaker zoeken, maar ook snel boeken om 

verzekerd te zijn van een accommodatie. 

https://pretwerk.nl/topnieuws/sterk-herstel-voor-bed-and-breakfasts/66294 

 

 

Nieuws uit de regio 

Einde IJsselhallen: ‘Risico voor Zwolle’ volgens directeur, maar 
wethouder ziet ‘enorme kans’ 

Zwolle wil Libéma - exploitant van de IJsselhallen - geen voorkeursbehandeling geven bij een nieuwe 

aanbesteding. En, niet onbelangrijk: onderzoek naar een geschikte locatie voor een nieuwe (kleinere) 

evenementenhal loopt nog, de uitkomst volgt in het najaar. Die onzekerheid zorgt voor opheffing van de 

IJsselhallen-tak. ,,We hadden al last van corona, dit versterkt en versnelt het proces.’’ 
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Een enorme kans voor Zwolle, zo noemt wethouder Monique Schuttenbeld (Toerisme en Evenementen) 

het besluit van het college om op de locatie IJsselhallen 400 tot 600 woningen te willen laten verrijzen. 

,,De woningvraag is urgent en de Kamperpoort verdient deze upgrade. En een nieuwe 

evenementenlocatie biedt veel nieuwe mogelijkheden. Veel moderner, iets kleiner waarschijnlijk. Het mes 

snijdt aan twee kanten. En ja, er zal misschien een paar maanden overloop zitten, dat doet even pijn, 

maar ik zie het niet zwaar in.’’  

https://www.destentor.nl/zwolle/einde-ijsselhallen-risico-voor-zwolle-volgens-directeur-maar-wethouder-

ziet-enorme-kans~a9ec5815/ 

 

 

Relevant voor ondernemers 

 

Veelgestelde vragen POP3-project in coronatijd 
 
Voert u een POP3-project uit? Door het coronavirus duurt uw project nu misschien langer of kunt u dit niet 

(helemaal) uitvoeren. Wij begrijpen dat dit erg vervelend voor u is. Samen met de provincies heeft RVO 

een aantal vragen en antwoorden hierover voor u op een rij gezet. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/plattelandsontwikkelingsprogramma-pop3-

wegwijzer/veelgestelde-vragen-

pop3?utm_campaign=202000602&utm_content=do%20io%20inno%20ao&utm_source=nieuwsbrief&utm_

medium=email 

 

Wijziging in regel max 30 personen in één horecapand 

In de meest recente versie van het nieuwe model Noodverordening van het Veiligheidsberaad is een 

belangrijke wijziging opgenomen voor bedrijven met meerdere zelfstandige functies in een gebouw als het 

gaat om de max. 30 personen die binnen zijn toegestaan in verband met de coronamaatregelen. 

Indien de eet- en drinkgelegenheid is gevestigd in een gebouw waarin naast de eet- en drinkgelegenheid 

één of meerdere andere zelfstandige functies of andere eet- en drinkgelegenheden zijn gevestigd, is het 

maximum van 30 gasten binnen, niet van toepassing op de eet- en drinkgelegenheid, mits: 

 

 Deze functies gescheiden zijn van de andere functies of de andere eet- en drinkgelegenheden; 

 Deze functies of de andere eet- en drinkgelegenheden beschikken over een zelfstandige ruimte 

binnen het gebouwen; 

 De inrichting in het gebouw zodanig wordt georganiseerd dat bezoekersstromen zoveel mogelijk 

van elkaar gescheiden zijn en bezoekers van de verschillende functies steeds 1,5 meter afstand 

kunnen houden. 

https://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2020/06/wijziging-in-regel-max-30-personen-in-een-

horecapand-101336273 

 

 

Hoe haal je meer omzet uit je terras tijdens de coronacrisis? 

De functie van het terras is tijdens de huidige maatregelen van groot belang voor horecaondernemers. 

Maar hoe haal je tijdens de coronacrisis het maximale aan omzet uit je terras? Misset Horeca zette de tips 

op een rij 

https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2020/06/hoe-haal-je-meer-omzet-uit-je-terras-tijdens-de-

coronacrisis-101336338 

https://www.destentor.nl/zwolle/einde-ijsselhallen-risico-voor-zwolle-volgens-directeur-maar-wethouder-ziet-enorme-kans~a9ec5815/
https://www.destentor.nl/zwolle/einde-ijsselhallen-risico-voor-zwolle-volgens-directeur-maar-wethouder-ziet-enorme-kans~a9ec5815/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/plattelandsontwikkelingsprogramma-pop3-wegwijzer/veelgestelde-vragen-pop3?utm_campaign=202000602&utm_content=do%20io%20inno%20ao&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/plattelandsontwikkelingsprogramma-pop3-wegwijzer/veelgestelde-vragen-pop3?utm_campaign=202000602&utm_content=do%20io%20inno%20ao&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/plattelandsontwikkelingsprogramma-pop3-wegwijzer/veelgestelde-vragen-pop3?utm_campaign=202000602&utm_content=do%20io%20inno%20ao&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/plattelandsontwikkelingsprogramma-pop3-wegwijzer/veelgestelde-vragen-pop3?utm_campaign=202000602&utm_content=do%20io%20inno%20ao&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2020/06/wijziging-in-regel-max-30-personen-in-een-horecapand-101336273
https://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2020/06/wijziging-in-regel-max-30-personen-in-een-horecapand-101336273
https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2020/06/hoe-haal-je-meer-omzet-uit-je-terras-tijdens-de-coronacrisis-101336338
https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2020/06/hoe-haal-je-meer-omzet-uit-je-terras-tijdens-de-coronacrisis-101336338


 

 

Cross-sectoraal 

 

Congresmarkt wil aantonen dat het slot eraf kan 

Allereerste anderhalvemetercongres ging over de toekomstperspectieven van evenementen en 

congressen. 

In het kort 

 Congressenbranche organiseert het allereerste anderhalvemetercongres.  

 De sector wil bewijzen dat het mogelijk is om veilig bijeenkomsten te organiseren. 

 Het herstel begint met kleine evenementen, pas later volgt de internationale markt. 

https://fd.nl/ondernemen/1346702/congresmarkt-wil-aantonen-dat-het-slot-eraf-

kan?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_ 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Scenarios for New Zealand tourism: Re-imagination post COVID-19 

What is a resilient destination? What will global tourism look like in 2025? What will New Zealand tourism 

look like post COVID-19? Three leading futurists address these questions in this webinar hosted on June 

3, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=BBXANgqh404 
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