
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Nederland heft inreisverbod op voor selecte groep landen  

Mensen vanuit een selecte groep landen van buiten Europa kunnen vanaf 1 juli in beginsel weer naar 

Nederland reizen. Het kabinet heeft het EU-besluit hierover bekrachtigd. Nederland zal per 1 juli 2020 het 

inreisverbod opheffen voor de volgende landen: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, 

Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië, Uruguay en China. In al deze 

landen is de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter dan gemiddeld in de 

EU. 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100752/a72xc67gn5kgtpctr3cpkub6rwxthuym4jpfiogm3laeaiie36dbu3w3fgt

qul6pkcohucfyhow2u/hi273qa32prbamwkil5ixuev5y 

 

Wat zijn de coronaregels vanaf vandaag? Wat mag wel en wat mag 
niet? 

Nederland zet vandaag een aantal belangrijke stappen vooruit in de corona-aanpak. We gaan van de 

verplichte ‘intelligente lockdown’ naar de slogan ‘ruimte met regels’. Met algemene regels voor binnen en 

buiten. Die blijven volgens het kabinet nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Wat mag er 

vanaf vandaag weer wel, en wat nog niet? 

https://www.tubantia.nl/binnenland/wat-zijn-de-coronaregels-vanaf-vandaag-wat-mag-wel-en-wat-mag-

niet~a86c432b/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_tt 

 

 

Fieldlab programma evenementen van start 

De evenementensector is van start gegaan met het opzetten van een zogenaamd fieldlab programma om 

bij te dragen aan een eventuele versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus. Het programma is een initiatief van de gehele sector, van zakelijke tot publieksevenementen 

en van cultuur tot sport. Zij zijn verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers. 

Het betreft diverse onderwerpen zoals luchtkwaliteit, consumentengedrag, vervoer, bezoekersaantallen 

per m2, etc. 

https://www.clcvecta.nl/nieuws/fieldlab-programma-evenementen-van-start 

 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

1 juli 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. 

 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100752/a72xc67gn5kgtpctr3cpkub6rwxthuym4jpfiogm3laeaiie36dbu3w3fgtqul6pkcohucfyhow2u/hi273qa32prbamwkil5ixuev5y
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100752/a72xc67gn5kgtpctr3cpkub6rwxthuym4jpfiogm3laeaiie36dbu3w3fgtqul6pkcohucfyhow2u/hi273qa32prbamwkil5ixuev5y
https://www.tubantia.nl/binnenland/wat-zijn-de-coronaregels-vanaf-vandaag-wat-mag-wel-en-wat-mag-niet~a86c432b/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_tt
https://www.tubantia.nl/binnenland/wat-zijn-de-coronaregels-vanaf-vandaag-wat-mag-wel-en-wat-mag-niet~a86c432b/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_tt
https://www.clcvecta.nl/nieuws/fieldlab-programma-evenementen-van-start


 

11.500 flexwerkers vragen corona-uitkering aan, helft wordt 
afgewezen 

Uitkeringsinstantie UWV heeft in de eerste week van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele 

Arbeidskrachten (TOFA) 11.500 aanvragen binnen gekregen, meldt het UWV dinsdag.. Wel wordt een 

groot deel van de aanvragen afgewezen, schrijft UWV. Ruim de helft van de aanvragers zou geen 

aanspraak maken op de TOFA-regeling, doordat mensen te weinig verdienden in februari of juist te veel in 

april. 

https://www.nu.nl/economie/6061345/11500-flexwerkers-vragen-corona-uitkering-aan-helft-wordt-

afgewezen.html?fbclid=IwAR2Cw_jqwrQDTjoD-aYufTjDDvZobzS53qsfaF2oqd4oT0_HfUWoQ4ybUo4 

 

 

Hele slechte cijfers voor hotels 

Ondanks het feit dat in veel veiligheidsregio’s hotels gewoon open mochten blijven, zijn de cijfers 

huiveringwekkend slecht. Dat zien we uit de cijfers van STR over de maand mei. 

 

De bezettingsgraad daalde in mei 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 met 86% naar 11%. 

Ook de prijzen (ADR) maakten een duikeling van 39% naar 82 euro. Met de opbrengst (RevPAR) ging het 

helemaal dramatisch. Een beschikbare kamer leverde maar 8,67 euro op, -92%.  In Duitsland 

constateerde STR vergelijkbare dalingen. 

https://str.com/press-release/str-europe-hotel-performance-may-2020 

 

 

Ondernemers: 'Dringend aanpassingen in economisch noodpakket 
nodig' 

Het tweede economische noodpakket is heel goed, toch komen er steeds meer weeffouten boven water 

die dringend reparatie vergen. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede 

Kamer. Ze roepen de Tweede Kamer op zich hard te maken voor alle ondernemers die nu ten onrechte 

nog buiten de boot van de steunmaatregelen vallen. 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemers-dringend-aanpassingen-economisch-noodpakket-nodig 

 

 

 

 

Nieuws uit de regio 

Twee derde Overijsselse bedrijfsleven kampt met wegvallen orders 

Om snel en accuraat te acteren op de gevolgen van de Coronacrisis is goede input nodig van 

ondernemers die direct getroffen zijn. Daarom hebben VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost 

NL en de Provincie Overijssel het initiatief genomen voor het Corona ondernemerspanel. Bijna 800 

ondernemers hebben meegedaan aan het eerste Corona ondernemerspeiling. Tot 8 juni kon de enquête 

worden ingevuld. Na de zomervakantie vinden nog twee vervolgonderzoeken plaats. 

 

Maar liefst 70% van de ondernemers geeft aan dat er sprake is van het wegvallen van orders acuut, maar 

ook op de lange termijn. Hiervan heeft de horeca het meest last. Ook verwacht 25% dat er problemen 

komen met de aanvoer van bijvoorbeeld goederen en grondstoffen. Dit zou kunnen betekenen dat er in 

het najaar ook in andere sectoren problemen komen. 
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Een kleine meerderheid van bedrijven met minder dan 10 werknemers verwacht dat de coronacrisis de 

voortzetting van hun bedrijf bedreigt. Hierbij worden ook gedwongen ontslagen niet uitgesloten. De 

sectoren horeca, detailhandel en sport en recreatie worden het hardst getroffen. Bij grote bedrijven (>250 

medewerkers) blijft het omzetverlies veelal beperkt tot maximaal 20%. 

https://www.vno-ncwmidden.nl/twee-derde-overijsselse-bedrijfsleven-kampt-met-wegvallen-orders/ 

 

Relevant voor ondernemers 

‘Kan niet wachten om eropuit te gaan’ of juist drukte vermijden? 

Mensen reageren verschillend op een crisis. We delen graag met jou onze inzichten over de verschillen 

tussen de leefstijlgroepen en bieden je een aantal tips. Voor algemene informatie over de leefstijlen 

verwijzen we je naar www.leefstijlvinder.nl.  

https://www.kennisplatformoost.nl/leefstijlen-ten-tijde-van-corona/ 

 

 

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor 

initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen 

beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. 

 Houd de website goed in de gaten. Eventuele updates rond de SLIM-subsidieregeling worden op 

deze website vermeld. 

 De Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM), bedoeld om het 

opleiden binnen het MKB te bevorderen. Daarbij gaat het niet om de subsidiëring van de 

opleiding zelf , maar om de voorbereiding en facilitering daarvan in de vorm van structureel 

opleidingsbeleid en bedrijfsopleidingsplanning. De subsidieregeling gaat na de zomer weer open. 

 Trisolis Werk(t) en Eshuis Organisatieadviseurs bieden een totaal pakket, SLIM@werkt, aan. 

Bestaande uit hands-on inhoudelijke HR-ondersteuning, inclusief verzorging van de 

subsidieaanvraag en verantwoording achteraf. Zie voor meer informatie hierover het document op 

de schijf. 

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim 

 

Praktische tips voor 1,5 meter-economie in keuken en restaurant 

De uitbraak van het coronavirus brengt flink wat uitdagingen met zich mee in de horeca. Hoe ga je voldoen 

aan de 1,5 meter-maatregelen mét behoud van zoveel mogelijk vierkante meters in zowel het restaurant 

als in de keuken? Metos, grootkeuken leverancier in Europa, zette tips op een rij. 

https://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2020/05/praktische-tips-voor-15-meter-economie-in-keuken-en-

restaurant-

101335830?tid=TIDP2929230X5240DA100A9F486E89A5DFF1F0FC8C1AYI4&utm_content=&utm_camp

aign=MH-THE-Horecakeuken-20200630&utm_medium=email&utm_source=Vakmedianet_mark 
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Trendupdate KHN & Food Inspiration #1 

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en inspiratie- en trendplatform Food Inspiration 

slaan de handen ineen om in deze tijd de horecasector te helpen. In de komende maanden presenteren 

wij in trendspecials de laatste updates, trends en ervaringen uit de branche. 

https://www.khn.nl/nieuws/trendupdate-khn-food-inspiration-

1?utm_source=Social&utm_medium=LinkedIn&utm_campaign=trendupdate_khn 

 

 

Richtlijnen voor toegankelijke dagjes uit in de 1,5 m samenleving 

Ervaringsdeskundigen, ondernemers, belangenbehartigers en experts uit verschillende disciplines (zoals 

overheden, kenniscentra, fondsen, adviesburo’s en brancheorganisaties) hebben een aanvulling 

geschreven op het 1,5 meter protocol van de Club van Elf en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen 

‘Veilig samen Uit ’. 

https://pretwerk.nl/actueel/attracties/richtlijnen-voor-toegankelijke-dagjes-uit-in-de-15-m-

samenleving/66739 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.   

 

NBTC: ‘WE HEBBEN DE NEDERLANDSE TOERIST HARD 
NODIG' 

Nederland mist dit jaar maar liefst 24,5 miljoen toeristen uit binnen- en buitenland die hier hun euro's 

uitgeven. Reden voor NBTC Holland Marketing om de Nederlander te verleiden in eigen land onbekende 

'parels' te ontdekken, vertelt algemeen directeur Jos Vranken. 

https://www.vno-ncw.nl/forum/nbtc-we-hebben-de-nederlandse-toerist-hard-nodig 

 

 

 

The need to rethink how we travel and how we measure success in 
the industry 

The view of Claudio Milano on overtourism about his fascination for the phenomenon of Overtourism. 

On the 26thof February Marie-Ange de Kort-Weerts interviewed professor Claudio Milano. 

"We need a paradigm shift in the way we measure tourism. Tourism industry has been mainly measured 

with quantitative indicators. A qualitative approach is needed. Host communities and destisations have to 

be treated not as exotic and commodifying agents and places. Within the neoliberal shift we have 

converted location into destination and the people which lived in into cultural products to be discovered.” 

 

"Undertourism and secondary cities will characterize the new trend in tourism. It may be beneficial for 

some economies which have been at the edge of tourism flux of capital. However, for so long the travel 

industry and tourism paraphernalia has used any efforts to promote attraction instead of planning tourism 

products and services. We need to learn from our lack of urban governance in tourist cities and lead 

bottom-up planning methods before than promoting those places.” 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42563/the-need-to-rethink-how-we-travel-and-how-we-measure-

success-in-the-industry/?topicsid= 
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MarketingOost in de media  

 

Vedan met Corona van Vist Twente...Quirine 

https://www.twentefm.nl/…/vedan-met-corona-van-vist-twente.… 

 

Claudi op RTVOost Radio over de IJsselhallen (vanaf 46:30 min) 

https://www.rtvoost.nl/…/p…/42/Afslag-Oost/aflevering/549477 

 

Merkleider Twente Marketing over toename toerisme in deze regio 
op 1 Twente (vanaf 27:40 min) 
https://youtu.be/EHPA67lzpzk 

 

 

Avondshow: ‘Toerisme in het Vechtdal heeft het zwaar’ 

VECHTDAL – Het toerisme in het Vechtdal is flink afgenomen door de coronapandemie. Dat vertelde 

Tamara Toering van Vechtdal Marketing donderdagavond in de Vechtdal FM Avondshow. Als één van de 

redenen noemt Toering de grenssluiting van Duitsland en Nederland. 

https://vechtdalfm.nl/2020/06/26/avondshow-toerisme-in-het-vechtdal-heeft-het-

zwaar/?fbclid=IwAR02JroPtZX7lSxSLhFOI_sj5bMampQqCiTBgNUK7qOkL8cZjezaxat-4Zo 

 

 

Overijssel op droomplekken.nl 

Overijssel is Deventer, Giethoorn en de Sallandse Heuvelrug. Oftewel, hoe divers wil je het hebben? 

https://www.droomplekken.nl/nederland/overijssel-

bezienswaardigheden/?fbclid=IwAR1eO1ZKXQzudgMYRHcxFkgA06ybP87OIaCoFRzC9Y1E8ySoQkDdu

b91GIA 

 

 

  

Tamara Toering staat als merkleider op de bres voor de 
vrijetijdssector in Salland 

https://www.somonline.nl/tamara-toering-staat-als-merkleider-op-de-bres-voor-de-vrijetijdssector-in-

salland/ 
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