
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

‘Coronaproof toilet’ moet dicht blijven op de camping 

Zijn speciaal geplaatste toiletgroep is coronaproof, maar zijn gasten mogen er niet naar de wc. 
Campingeigenaar Harry Uithol snapt er niks van. De gemeente Apeldoorn heeft op het Caterplein nota 
bene precies dezelfde voorziening geplaatst en die is wel in gebruik.. 

https://www.destentor.nl/apeldoorn/coronaproof-toilet-moet-dicht-blijven-op-de-camping-maar-in-het-

uitgaansgebied-van-apeldoorn-mag-er-wel-op-worden-gepoept~a7bccc10/ 

 

 

Rutte: sanitair op campings mogelijk eerder van het slot 

Sanitairgebouwen op kleine campings mogen mogelijk eerder open. Dat zei premier Mark Rutte 

donderdagavond tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Het kabinet heeft een advies gevraagd 

aan het Outbreak Management Team (OMT). Dat komt komende week. 

https://www.lc.nl/friesland/Rutte-sanitair-op-campings-mogelijk-eerder-van-het-slot-

25730076.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&harvest_referrer=https%3A%2

F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fshellyvanwinden%2Fdetail%2Frecent-activity%2F 

 

 

FNV: 1,5 meter afstand in de horeca blijkt lastig in de praktijk 

1,5 meter afstand houden tussen bediening en gasten in de horeca is een uitdaging. Dat maakt FNV 

Horeca op uit het eerste twintigtal meldingen dat de bond binnenkreeg op zijn horeca-meldpunt. 

Horecamedewerkers kunnen daar hun ervaringen en klachten over hun werkomstandigheden delen. 

‘Er heerst nog veel onduidelijkheid bij medewerkers of zij ook van elkaar 1,5 meter afstand moeten 

houden’, zegt een woordvoerder van FNV Horeca. ‘We willen via deze meldingen de overheid vragen 

duidelijker te maken wat wel en niet mag, zodat er geen onrust ontstaat onder medewerkers. Wij kunnen 

niet goed voorlichten als niemand precies weet hoe het in elkaar steekt.’ 

https://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2020/06/fnv-15-meter-afstand-in-de-horeca-blijkt-lastig-in-de-

praktijk-101336454 

 

 

Drentse campings spelen hoog spel 

Nu brieven aan de regering niet helpen, gaan Drentse campings op een andere manier actievoeren om 

het sanitair op campings vervroegd open te krijgen. Maandag vliegt vanaf vliegveld Hoogeveen een 

vliegtuigje met een banner: 'Open campingsanitair = fair' rond.  

Nieuwsupdate MarketingOost 

8 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. 
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Met deze slogan wil de groep samenwerkende Drentse recreatieondernemers verenigd in Drenthe 

Campings op ludieke wijze laten zien dat het de hoogste tijd wordt, dat zij gastvrij hun gasten kunnen 

ontvangen met geopend sanitair.  

In Drenthe mogen de campings nog steeds hun gemeenschappelijk sanitair niet openen, terwijl dit in 

diverse andere regio’s in Nederland inmiddels wel mag. Hierdoor ontstaat volgens de ondernemers een 

oneerlijke situatie die maar voort duurt. In diverse Duitse regio’s mochten de campings vanaf 11 mei 

alweer open en België opent zaterdag 6 juni haar sanitaire gebouwen op campings. "Premier Rutte geeft 

aan dat we weer op vakantie mogen en moeten spreiden, maar houdt het sanitair nog steeds dicht 

waardoor spreiding juist tegengehouden wordt", schrijven de initiatiefnemers. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42307/Coronadossier/?topicsid= 

 

 

Nieuws uit de regio 

‘Waarde van IJsselhallen voor Zwolle wordt onderschat’, binnenstad 
en hotels verliezen bezoekers 

Zwolle neemt een risico door de IJsselhallen af te strepen zonder dat er een alternatief bekend is als 

nieuwe evenementenlocatie. Dat zei IJsselhallen-directeur Toni Denneboom. En zijn directeur, Dirk Lips 

van het overkoepelende bedrijf Libéma, sprak woorden van gelijke strekking. ,,Welke organisatie trekt 

jaarlijks 400.000 tot 500.000 bezoekers naar de stad? Volgens mij hebben wij voor bewoners en bedrijven 

heel veel goeds gebracht in Zwolle.’’ 

https://www.destentor.nl/zwolle/waarde-van-ijsselhallen-voor-zwolle-wordt-onderschat-binnenstad-en-

hotels-verliezen-bezoekers~a25c2729/ 

 

 

Relevant voor ondernemers 

'Haal meer uit je winkel en websitebezoek' 

Wie meer wil weten over omnichannel marketing, kijkt de webinar met online strateeg Brechtje de Leij en 

retailtrendwatcher Fred Rutgers op zeker terug. Want adviezen en tips volop, voorbeelden en dus 

voldoende informatie en inspiratie om er daarna mee aan de slag te gaan. Juist nu. 

Wie het heeft gemist kan 'm hier terug kijken én pakt vooraf alvast een aantal adviezen mee. 

https://www.deondernemer.nl/innovatie/groei/webinar-de-leij-rutgers-haal-meer-uit-winkel-en-

websitebezoek~2219372?fbclid=IwAR0_lYj0f8lE4_AAe5goY9FBfpxTF-iowWowbXmMNh-

h61qXUXy5yj9AvJo 

 

 

MKB-Webinar: Succesvol een financiering aanvragen als je juist nú 
wilt investeren 

Zie je ondanks deze lastige periode kansen voor jouw bedrijf? Gebruik je juist deze periode om je plannen 

en ideeën te ontwikkelen? En ben je hiervoor op zoek naar financiering? In het webinar ‘Succesvol een 

financiering aanvragen als je juist nú wilt investeren’ op donderdag 11 juni, 11.00 uur gaan Arjan Jans, 

directeur van Alfa Accountants en Nathan Fredriks, accountmanager MKB van Rabobank IJsseldelta in op 

het succesvol aanvragen van een financiering in deze lastige periode. 

https://www.kennispoortregiozwolle.nl/evenementen/mkb-webinar-succesvol-een-financiering-aanvragen-

als-je-juist-nu-wilt-investeren/ 
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RTL biedt gratis reclamezendtijd voor kleine ondernemers 

Nederland gaat weer open! Stapje voor stapje en met de juiste maatregelen openen ook onze kleinere 

ondernemers weer hun deuren voor het publiek. Wij beseffen dat de ondernemers elk duwtje in de rug 

kunnen gebruiken om weer op gang te komen. Vanuit die gedachte bieden wij ondernemend Nederland 

gratis reclamezendtijd aan via het initiatief ‘Nederland gaat weer open’. 

Ben jij een kleine tot middelgrote ondernemer, en wil jij aan Nederland laten weten dat jouw onderneming 

weer open is? Neem dan een filmpje op waarin je laat zien dat jij weer open bent. 

https://www.rtl.nl/over/nederland-gaat-weer-open/XqwMUBMAACMA1w6o 

 

 

Apps 

Gratis reserveringsapp voor passanten in de horeca 

Om kleinere cafés die geen reseveringstool hebben te ondersteunen, is in Amsterdam de app Mycapa.city 

ontwikkeld. Elke horecaondernemer kan gratis van dit realtime reserveringssysteem gebruikmaken en zo 

gemakkelijker, conform de coronarichtlijnen, de maximale bezetting te halen. Voorbijgangers scannen een 

QR-code op de deur om te zien of er nog plek is.  

https://www.missethoreca.nl/cafe/nieuws/2020/06/gratis-reserveringsapp-voor-passanten-in-de-horeca-

101336428 

 

Zie voor meer apps: www.kennisplatformoost.nl/apps 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Corona als reset button: restaurant verandert concept tijdens sluiting 

Mooi dorp, Laren in ‘t Gooi. Maar restaurants die ‘sharing’, het delen van gerechten, als thema gebruiken, 

hebben het er doorgaans niet gemakkelijk. Dus wat doe je als een van je vier restaurants uit een 

succesvolle keten met tapasgerechten het niet goed doet? Dan gebruik je de verplichte coronasluiting als 

reset button voor een nieuw concept als de deuren weer open mogen. Ook dat is #NLstartop. 

https://www.deondernemer.nl/nlstartop/horeca/corona-als-reset-button-restaurant-verandert-concept-

tijdens-sluiting~2224565 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Hoe kan de bestemming Nederland duurzaam herstellen van 
corona? - Interview met Jos Vranken, directeur NBTC 

Goede beschrijving van de markt, de mogelijke toekomst en en wat NBTC daar voor rol in heeft. Een 

geografisch niveautje lager ligt daar ook onze rol: waar wil je met je gebied naartoe ontwikkelen En hoe ga 

je om met bezoekersstromen (1. Gebiedsontwikkeling en management), welk aanbod past daarbij 

(thema's zoals zorg, smaak, tech en de uitwerking daarvan is 2. Aanbodsontwikkeling), en vervolgens zet 

je dat op de kaart bij de doelgroep die je in gedachten had (3. Branding), in het hele proces ondersteund 

door 4. data en informatie. Meerjarenplan in a nutshell (tekst; Wendy) 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42456/interview-jos-vranken/?topicsid&fbclid=IwAR0KdLaq4Xbbx-

8BaUFSu6iYvn26FOOZyPZE3Cab_JfIwa0M5co5hce3jv8 
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Voor het eerst in jaren minder toeristen in onze provincie door 
corona-uitbraak 

Het aantal buitenlandse bezoekers daalt het hardst in het eerste kwartaal tov 2019 (23% voor Nederland, 

12% voor Overijssel). Omdat het gros van onze bezoekers uit eigen land komt, lijkt de schade bij ons op 

dit moment nog beperkt. Als we maart dit jaar afzetten tegen maart vorig jaar zien we voor OV een daling 

van 39% binnenlands en 55% inkomend (42% totaal), voor Nederland daalt binnenlands met 50% en 

inkomend met 66% (totaal 57%). 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/331506/Voor-het-eerst-in-jaren-minder-toeristen-in-onze-provincie-door-

corona-uitbraak?fbclid=IwAR2eCuW6Orp2NgFaWD5jQYn3pIY8jw3Y4-SofLstyOcoF-nyQEkberzKzAc 

 

 

Consumenten snakken naar vakantie, maar hebben geen concrete 
plannen 

Nu onze zorgen over het coronavirus afnemen, kijken steeds meer consumenten uit naar de vakantie. 

Bijna 60% van de Nederlanders kan niet wachten om de koffers te pakken. Alleen bezoek aan familie of 

vrienden wordt meer gemist. De versoepeling van de reisregels komt dan ook geen moment te vroeg. 

Toch hebben veel Nederlanders nog geen concrete vakantieplannen. Ongeveer 20% zegt een binnen- of 

buitenlandse vakantie te hebben geboekt en nog eens 16% overweegt dit te gaan doen. Ruim een kwart 

heeft echter nog geen enkel plan. Ook verwacht een derde thuis te blijven, wat fors meer zou zijn dan 

vorig jaar. Toen bleef volgens het CBS ongeveer 15% thuis tijdens de vakantie. 

https://www.validators.nl/2020/06/04/nederlanders-in-vakantiestemming-groei-tiktok-zet-door-en-steeds-

minder-intentie-om-online-te-gaan-kopen/ 

 

 

How tourism marketers can boost content visibility 

These days, a typical traveler visits 34 websites over 8.5 sessions when planning a trip, and DMO 

sites account for only 6.4% of website visits among people looking to book a vacation. 

Now, with international travel likely taking a while to recover and many states starting to ease stay-at-home 

orders, tourism marketers are gearing up for a surge in local travel by revamping their content marketing 

strategies 

 When it comes to domestic destinations, a much greater importance should be placed on local 

and drive-market travelers, as 68% of travelers report feeling safest exploring in their own 

vehicles, and more than one in two travelers are more likely than before to keep their trips 

domestic. 

 DMOs can use this time to consider new ways of telling the unique stories of their regions, like 

featuring resident movers and shakers, designing interactive infographics or telling longer-form 

stories through a docu-series about off-the-beaten-path adventures. Simply doing something 

different is an excellent way to capture the attention of readers 

 Especially now, as content consumption surges across categories like travel and food, tourism 

marketers have an unprecedented opportunity to tap into this awareness by distributing timely 

articles and videos that can help inspire at-home readers dreaming of their post-pandemic 

escapes. 

https://www.phocuswire.com/tourism-marketers-content-visibility-

coronavirus?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=site+article__tourism-marketers-

content-visibility-coronavirus 
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MarketingOost in de media  

Evelyn in de podcast van BNR Nieuwsradio 

Luister naar de 'Goede Reispodcast' van BNR Nieuwsradio. Met Jos Vranken (CEO NBTC), onze eigen 

directeur Evelyn￼ Borgsteijn & toeristische ondernemer #Giethoorn Gabriella Esselbrugge over o.a. 

impact #corona op #toerisme & de Chinese toerist in Nederland. 

https://www.bnr.nl/podcast/goedereispodcast/10412126/12-pas-in-oktober-komt-de-chinese-toerist-weer-

terug?fbclid=IwAR2c3bzmsHA5JvaAkU_uFQU6-itR7n9M3bLuurnAaVLgcCupwk8BXyweoyc 

 

CLC-VECTA podcast met Kitty Onder de Linden 

 Benieuwd wat de accountmanager voor zakelijk toerisme bij Congresregio Zwolle doet om de business op 

gang te krijgen en te houden? Beluister dan de podcast! In de negende podcast is Kitty Onder de Linden, 

accountmanager voor zakelijk toerisme bij Congresregio Zwolle, aan het woord. Kitty vertelt over wat zij 

als non-profit organisatie nu doen om de business op gang te krijgen en te houden, deelt creatieve ideeën 

van verschillende locaties in de regio en geeft haar mening over wat zij denkt dat nodig is om uit de 

recessie te komen. 

https://www.clcvecta.nl/podcasts 

 

Overijssel zet vol in op Nederlandse toerist om pijn coronacrisis te 
verzachten: ‘Voor de zomer ziet het er goed uit’ 

De toerismesector in Nederland heeft door de coronacrisis een flinke knauw gekregen. Het aantal gasten, 

uit zowel binnen- als buitenland, lag in de eerste drie maanden van dit jaar 17 procent lager dan in 2019. 

De provincie Overijssel werd minder hard geraakt, maar wil niet op zijn lauweren rusten en probeert juist 

nu de Nederlandse toerist weer te verleiden. ,,Voor een bezoek aan een wijngaard of kajakken in een 

Nationaal Park hoef je niet naar het buitenland.” 

https://www.destentor.nl/kop-van-overijssel/overijssel-zet-vol-in-op-nederlandse-toerist-om-pijn-

coronacrisis-te-verzachten-voor-de-zomer-ziet-het-er-goed-uit~a566022b/ 
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