
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Taskforce Samenwerking Gastvrijheidssector opgericht 

25 juni is de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidssector voor het eerst bijeen geweest. De Taskforce is 

opgericht om in deze crisistijd snel te kunnen schakelen over steunpakketten en herstelmaatregelen en om 

gezamenlijk te werken aan duurzaam herstel van de sector. Het is een samenwerkingsverband van 

Gastvrij Nederland, brancheorganisaties, NBTC, het Ministerie van EZK, IPO, VNG en CELTH. 

Mona Keijzer: 

De zomer komt eraan en we kunnen weer uitjes gaan plannen. Grote drukte was voor corona al een 

aandachtspunt, en nu moeten we ook nog eens rekening houden met de 1,5 m. Belangrijk dus om goede 

plannen te maken over hoe we als land gaan recreëren de komende tijd. Vandaag heb ik in Holiday and 

amusement park Duinrell de oprichting van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidssector bijgewoond, 

waarin alle sectoren en overheden hun krachten bundelen voor een veilige vrijetijdsbesteding die voor 

iedereen vol te houden is. 

Samen werken we aan innovatieve oplossingen voor de gastvrijheidssector en evenementensector. 

Daarvan profiteren alle vakantiegangers, omwonenden en ondernemers in de sector. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42307/Coronadossier:_Taskforce_Samenwerking_Gastvrijheidssector

_opgericht/ 

 

 

Herstel in groot deel van de leisure-sector 

In het eerste kwartaal kromp de Nederlandse economie met 1,7 procent ten opzichte van het laatste 

kwartaal van vorig jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze krimp komt vooral door 

een sterke daling in de consumentenbestedingen in de laatste twee weken van maart. Hoewel de 

verwachting is dat de economie in het tweede kwartaal nog sterker is gekrompen, zijn er duidelijk tekenen 

dat het dieptepunt inmiddels voorbij is. 

Inmiddels zijn de eerste positieve signalen waar te nemen: de bestedingen nemen in een groot deel van 

de leisure-sector weer toe. Uit de geanonimiseerde transactiedata van klanten van ABN AMRO blijkt dat 

de bestedingen in bijna alle subsectoren van de leisure zijn toegenomen. Zo bedraagt de afname van de 

omzet van restaurants  ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar nog maar 7 procent in de afgelopen 

week. 

https://insights.abnamro.nl/2020/06/headline-herstel-in-groot-deel-van-de-leisure-

sector/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=26-06-

2020&utm_content=Headline%20%7C%20Herstel%20in%20groot%20deel%20van%20de%20leisure-

sector&utm_campaign=Nieuwsbrieven2020-instantNL 

 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

29 juni 2020 

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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Ondernemers in vrijetijdsbranche minder pessimistisch 

Ondernemers in branches die zich richten op de consument zijn minder pessimistisch over de verwachte 

omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquete  van het CBS. 

Daarbij moet wel gesteld worden dat veel bedrijven uit een lockdown komen en het dus logisch is dat 

vanuit die positie positiever naar de toekomst wordt gekeken. Van alle deelbranches zijn de 

logiesverstrekkers het meest positief, de reisbedrijven het minst. 
 Horeca: 37% verwacht omzetgroei 

Het percentage positief gestemde ondernemers nam het sterkst toe in de horeca. In juni verwacht 

37% van horecaondernemers de komende drie maanden een omzetstijging, in mei was dat nog 17%. 

Van de horecaondernemers verwacht 21% dat de omzet gelijk zal blijven en 42% verwacht een 

verdere daling. In de horeca verwacht 50% van de ondernemers dat de personeelssterkte gelijk zal 

blijven, 39% verwacht het met minder werknemers te moeten doen.  

 Logiesversterstrekkers: 56% verwacht omzetgroei 

Binnen de horeca zijn vooral de logiesverstrekkers positiever gestemd, na enkele maanden van sterke 

omzetkrimp. De logiesverstrekkers zagen het aantal gasten in maart met 57% en in april met 95% 

dalen ten opzichte van een jaar eerder. Meer dan de helft van de logiesverstrekkers (56%) verwacht 

de omzet in de komende periode weer te zien stijgen. Slechts 24% denkt dat de omzet zal afnemen. 

Per saldo zijn logiesverstrekkers dan ook positief. Opvallend is dat in de logieverstrekking de helft van 

de ondernemers (54%) verwacht dat de prijzen gelijk zullen blijven, 25% dat deze juist zullen 

toenemen en 21% lagere prijzen verwacht.  

 Restaurants en cafés: 31% verwacht omzetgroei 

Restaurants en cafés zijn per saldo nog negatief. Van hen verwacht 31% een omzetstijging, in april 

was dat slechts 2%. De helft verwacht nog steeds een afnemende omzet. Een zeer ruime 

meerderheid van de ondernemers (81%) denkt dat de prijzen gelijk zullen blijven. 

 Reisbedrijven: 26% verwacht omzetgroei 

Ook reisbedrijven zijn een stuk positiever. In april en mei verwachtte geen enkel bedrijf een 

omzetgroei, nu is dat 26%. Van alle reisbedrijven verwacht 64% gelijkblijvende prijzen, 24% hogere 

prijzen en 13% lagere prijzen.  

 Cultuur, sport en recreatie: 38% verwacht omzetgroei 

Ook in cultuur, sport en recreatie is het sentiment in positieve zin omgeslagen: 38% verwacht de 

komende drie maanden een omzetgroei. Eerder was dat nog 0% (april) en 16% (mei). Toch is nog 

bijna de helft (46%) negatief gestemd over de omzet in de komende periode. Een zeer ruime 

meerderheid van de ondernemers (85%) verwacht dat de prijzen gelijk zullen blijven. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42554/ondernemers-in-vrijetijdsbranche-minder-

pessimistisch/?topicsid= 

 

 

Nieuws uit de regio 

 

Toeristisch Twente wacht drukke zomer: vakantieganger kiest 
massaal voor deze regio 

Twente blijkt een populaire vakantiebestemming in coronatijd. Bijna alle campings, vakantieparken en 

hotels in de regio zijn voor de maanden juli en augustus volgeboekt. 

https://www.tubantia.nl/enschede/toeristisch-twente-wacht-drukke-zomer-vakantieganger-kiest-massaal-

voor-deze-regio~ab1de00c/ 
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Extra bijdrage van 2,5 ton voor kunst- en cultuursector in Zwolle na 
harde klap door coronacrisis 

Om het culturele leven in Zwolle weer op gang te krijgen, stelt de gemeente Zwolle extra geld beschikbaar. 

Een bedrag van in totaal 250.000 euro is bestemd voor bijvoorbeeld culturele initiatieven of zelfstandigen. 

Op voorhand lijkt dat bedrag echter onvoldoende. 

https://www.destentor.nl/zwolle/extra-bijdrage-van-2-5-ton-voor-kunst-en-cultuursector-in-zwolle-na-harde-

klap-door-coronacrisis~a5201ef6/ 

 

Convenant partners horeca Zwolle ondertekend 

Wethouder René de Heer en de ketenpartners horeca hebben op donderdagmiddag 25 juni het convenant 

ketensolidariteit horeca ondertekend. Dat gebeurde in het Wijnhuis op het Grote Kerkplein. Met de 

ondertekening zijn de gezamenlijke afspraken tussen de ketenparters over een gezonde toekomst van de 

horeca bekrachtigd. 

https://www.zwolle.nl/verhalen-en-voorbeelden/convenant-partners-horeca-zwolle-ondertekend 

 

 

Lokaal initiatief Steenwijkerland; ondernemers steunen 
ondernemers 

 ‘Samen in nood Steenwijkerland’ is een initiatief van diverse ondernemers, opgezet om elkaar in tijden 

van coronacrisis te steunen. Door middel van het platform willen de initiatiefnemers ondernemers helpen 

en juist op dit moment extra kennis en/of financiële verlichting bieden. Samen in nood Steenwijkerland 

moet voor verbinding zorgen tussen ondernemers in Steenwijkerland en brengt vraag en aanbod bij 

elkaar. 'Een soort marktplaats voor alle ondernemers in Steenwijkerland.' 

https://www.missethoreca.nl/cafe/nieuws/2020/06/lokaal-initiatief-steenwijkerland-ondernemers-steunen-

ondernemers-101337252 

 

 

Relevant voor ondernemers 

 

Upgrade jezelf – Regio Zwolle 

De wereld verandert. De arbeidsmarkt verandert. Wat betekent dat voor jouw organisatie? En voor jouw 

werknemers? Niemand heeft alle antwoorden paraat. Voor ondernemers en werkgevers in Regio Zwolle is 

er daarom nu een vijfdelige videoserie met inspiratie en tips. In deze reeks van 5 video’s staat de 

arbeidsmarkt van Regio Zwolle centraal. Regionale en landelijke experts delen hun visie en tips, waarmee 

ondernemers en werkgevers hun voordeel kunnen doen als het gaat om het vinden en binden van goede 

werknemers en het flexibel en wendbaar houden van hun mensen. We trappen af met René de Heer, 

voorzitter Arbeidsmarkt Regio Zwolle, Werkbedrijf Regio Zwolle en Human Capital Agenda. 

https://www.linkedin.com/posts/upgrade-jezelf-regio-zwolle_upgradejezelf-regiozwolle-ontwikkelfonds-

activity-6682293896409600000-h0B8 
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ABN Amro lanceert Doorpakken: MKB-platform met hulp in 
coronatijd  

Om ondernemers te helpen bij het aanpassen van hun bedrijfsvoering als gevolg van de coronacrisis, 

heeft ABN Amro het platform Doorpakken opgezet waarop de bank samen met andere bedrijven 

informatie en tools aanbiedt. Ook zijn betaalde diensten via dit platform tijdelijk/gedeeltelijk gratis voor 

klanten van de bank. 

Het platform Doorpakken is specifiek gericht op MKB’ers en biedt informatie over alle regelingen en 

mogelijkheden die er zijn. Lees inspirerende verhalen van ondernemers of doe de bedrijfscheck om te 

ontdekken welke artikelen, hulpmiddelen en diensten voor u relevant zijn. 

https://doorpakken.abnamro.nl/ 

 

 

Coronavirus: Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten 
mkb aanvragen 

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te 

dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. 

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate 

van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni 

tot en met september 2020. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/29/coronavirus-ondernemers-kunnen-

tegemoetkoming-vaste-lasten-mkb-aanvragen 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Hoe bouw je aan een duurzame bezoekersbasis met een beperkte 
bezoekerscapaciteit? 

De bezoekersaantallen van het Van Gogh Museum zijn nog geen 20% van wat het voor de crisis was. Op 

korte termijn wil het museum zoveel mogelijk bezoekers de kans geven om weer naar het museum te 

komen, maar op de langere termijn wil het Van Gogh Museum bezoekers binden voor het leven en weer 

meer een museum voor Nederlanders worden. Nu de grenzen weer open zijn, weten naar alle 

waarschijnlijkheid ook steeds meer toeristen hun weg naar het museum te vinden. Dat stelt het museum 

voor nieuwe uitdagingen: hoe zorg je er met een beperkte bezoekerscapaciteit voor dat er ruimte is voor 

zowel Nederlandse bezoekers als toeristen? Het strategisch marketingbureau Branddoctors neemt je de 

komende tijd als de oren en ogen van het Van Gogh museum mee in dit proces. 

https://www.museumvereniging.nl/hoe-bouw-je-aan-een-duurzame-bezoekersbasis-met-een-beperkte-

bezoekerscapaciteit 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

NBTC Monitor impact coronacrisis 

Uit de wekelijkse monitor van NBTC naar het sentiment onder bezoekers van de website holland.com blijkt 

dat 58% van de bezoekers dat van plan is in Nederland op  vakantie te gaan dat voor de crisis nog niet 

had. 

Bezoek aan deze website is voor het eerst weer toegenomen door Duitsers en Nederlanders. 
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Ook de reden om de site te bezoeken is nu voor het eerst weer om informatie over een toekomstige reis te 

zoeken, waar het de afgelopen tijd vooral Corona informatie betrof. De bezettingsgraden van de hotels 

lijken een lichte stijging te vertonen en zijn weer terug op het niveau van begin maart. 

https://www.nbtc.nl/nl/home/coronavirus/feiten-cijfers/monitor-impact.htm 

 

 

NBTC: Update cijfers internationale bezoekers Nederland 

Wat zijn de trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren die daarop van invloed 

zijn? In een digitaal magazine bieden wij een overzicht van ontwikkelingen van de toeristische en 

vrijetijdssector wereldwijd en wordt er stilgestaan bij de positie van Nederland. In onze meest recente 

verwachting wordt rekening gehouden met de impact van corona op de ontwikkeling van het inkomend 

toerisme naar ons land. Deze update bevat definitieve cijfers over het jaar 2019 en de meest recente 

verwachtingen voor 2020. 

https://nbtcmagazine.maglr.com/nl_NL/20339/276496/cijfers_internationale_bezoekers_nederland_(juni_2

020).html 
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