
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Helft minder Nederlanders op vakantie in maart 2020  
In maart 2020 gingen er 1,7 miljoen Nederlanders minder op vakantie dan in dezelfde maand van 2019. 

Dit is een daling van ruim 50 procent. Over het eerste kwartaal van 2020 is de daling 18 procent ten  

opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De daling geldt voor zowel vakanties in het buitenland als in 

Nederland. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het vakantieonderzoek. 

https://www.cbs.nl/?sc_itemid=e81d0446-c1be-45ce-853c-79a57e1fcce1&sc_lang=nl-nl 
 

 

Deense overheid steunt toerisme met kortingen in cultuur en 
vervoer 

Kortingen voor toeristen in cultuur en vervoer in Denemarken. 

Maak de prijs van vervoer en vermaak lager en dan komen de gasten, verwacht de Deense overheid. 

Vakantie vieren in Denemarken wordt een stukje voordeliger deze zomer. Met de introductie van een 

‘zomerpakket’, geïnitieerd door de Deense regering, wordt de toerismebranche een handje op weg 

geholpen. Hierdoor zijn kortingen voor culturele uitjes tot 50% mogelijk en zijn er kortingen in het vervoer. 

  

De Deense regering investeert deze zomer 700 miljoen Deense Kronen (omgerekend ongeveer 94 miljoen 

euro) in een ‘zomerpakket’ met als doel de Deense toerismebranche een boost te geven na maanden van 

stilstand door het coronavirus (COVID-19). Het is praktisch ingestoken, het biedt toeristen kortingen op 

meerdere onderdelen van de reis in Denemarken. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42600/Deense_overheid_steunt_toerisme_met_kortingen_in_cultuur_

en_vervoer/ 

 

 

Verkoop campers en caravans groeit explosief 
De verkoop van caravans en campers is de afgelopen maand juni zó snel gegroeid dat de 

kampeerbranche de coronamisère alweer bijna te boven is. In juni werden er 84 procent méér nieuwe 

campers geregistreerd dan in diezelfde maand vorig jaar. 

Ook de verkoop van nieuwe caravans zit weer volop in de lift, met een groei van 25 procent in juni, ten 

opzichte van juni 2019. Dat blijkt uit cijfers van de branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie (KCI). 

https://pretwerk.nl/actueel/vakanties/verkoop-campers-en-caravans-groeit-explosief/66819 

 

 

 

  

Nieuwsupdate MarketingOost 

6 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. 
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Nieuws uit de regio 

Staatssecretaris Keijzer (EZK) zet handtekening onder Overijsselse 
MKB-deal familiebedrijven 

De handtekening staat, dus nu is het officieel: Overijssel krijgt 400.000 euro van het rijk om 

familiebedrijven te begeleiden en ondersteunen. Op 2 juli ondertekenden staatssecretaris Mona Keijzer 

(Economische Zaken en Klimaat) en gedeputeerde Eddy van Hijum (economie) hiervoor een zogeheten 

MKB-deal. Doel van de aanpak is om familiebedrijven te stimuleren om te vernieuwen en in te spelen op 

maatschappelijke ontwikkelingen als duurzaamheid, digitalisering en robotisering. Ook is bedrijfsopvolging 

een thema. Naast de rijksbijdrage past de provincie eenzelfde bedrag bij, en zijn er bijdragen van 

onderwijs en brancheorganisaties. 

https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@PaQ/staatssecretaris-keijzer-ezk-zet-handtekening/ 

 
 

Kampen gaat met animatieteam in de stad werken 
Als eerste stad van Nederland presenteert Kampen in de zomervakantie een vast, wekelijks 

animatieprogramma. Net alsof je op de camping staat. Daarmee kunnen vakantiegangers iedere dag 

plezier maken, lekker bewegen en gezellig samen de stad verkennen. Volledig coronaproof. Het 

programma wordt aan duizenden gasten in de regio uitgedeeld door het Kampen Recreatieteam, dat de 

hele zomervakantie lang dagelijks Shopping Tours gaat verzorgen. Ook daarmee heeft Kampen een 

nationale primeur.  

Weekprogramma 

Citymarketeer Roeland Tameling deed inspiratie op toen hij zelf op een camping zijn vakantie vierde en 

het animatieprogramma onder ogen kreeg. "Dat kunnen we in Kampen natuurlijk ook. En beter”, dacht 

Tameling.  Als voorbeelden noemt hij de dagelijkse stadswandelingen van Kampen and Beyond, de 

maandagavond Citygolf van Kamper Events en de Reevetochten die Jan Visscher iedere donderdag 

organiseert. Daarnaast kunnen bezoekers onder meer bootje varen, naar concerten in de Bovenkerk en 

de Koggewerf bezoeken. Het volledige recreatieprogramma staat op www.visitkampen.nl/zomer. 

 Via deze site kan iedereen ook direct online tickets boeken, want dat is vanwege de coronamaatregelen 

noodzakelijk. 

 

 

Doei costa, hallo Ommen! Dankzij corona is deze 
jongerencamping ineens helemaal hot 

Jongeren uit de regio lijken weer massaal voor de jongerencamping in eigen land te kiezen, bóven de 

busvakantie naar de Spaanse costa’s. Het walhalla voor de prille kampeeravonturen in deze regio is 

camping Dennenoord in Giethmen (Ommen). Die spint garen bij de corona-onzekerheid. 

https://www.destentor.nl/vechtdal/doei-costa-hallo-ommen-dankzij-corona-is-deze-jongerencamping-

ineens-helemaal-hot~a7893a7a/ 

 

Relevant voor ondernemers 

Geef het toerisme een boost: Deel jouw foto’s via #hiermoetjezijn 
KHN, het Nederlands Bureau Toerisme & Congressen (NBTC) en Gastvrij Nederland focussen op een 

‘veilige vakantie in Nederland’ als start van gezamenlijke herstelaanpak. Met de campagne ‘hier moet je 

zijn’ attenderen we vakantiegangers op de mogelijkheden van vakanties en recreatie in ons eigen mooie 

land. En met resultaat: uit onderzoek van het NBTC blijkt dat de vakantieplannen in eigen land toenemen. 

Ook jij als horecaondernemer kan bijdragen: deel jouw mooie beelden via #hiermoetjezijn. 

https://www.khn.nl/nieuws/geef-het-toerisme-een-boost-deel-jouw-fotos-via-hiermoetjezijn 
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Ondernemers kunnen kosten eHerkenning compenseren 
De overheid lanceert een compensatieregeling voor het gebruik van eHerkenning, het inlogsysteem voor 

organisaties. Om aangifte te doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers, 

heeft u DigiD of eHerkenning nodig. eHerkenning is niet gratis. Dankzij de nieuwe compensatieregeling 

kunnen organisaties toch kosteloos aangifte doen. 

https://www.mkb.nl/weekbulletin/ondernemers-kunnen-kosten-eherkenning-

compenseren?utm_source=Nieuwsbrief_MKB-Nederland&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-

mail 

 

Cross-sectoraal 

'Dringend aanpassingen in economisch noodpakket nodig' 
In een brief roepen MKB-Nederland en VNO-NCW de Tweede Kamer op zich hard te maken voor alle 

ondernemers die nu ten onrechte nog buiten de boot van de steunmaatregelen vallen. In deze brief 

schetsen Hans de Boer van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland vier punten waar de TVL en 

NOW-regelingen moeten worden aangepast. Dit moet ervoor zorgen dat sectoren en bedrijven die net zo 

goed geraakt worden door de overheidsmaatregelen, alsnog toegang krijgen tot de TVL. 

Nog steeds zijn er bedrijven die niet in aanmerking komen voor een aantal steunmaatregelen, omdat de ze 

verkeerde SBI-code hebben, waaronder toeleveranciers aan de evenementensector. 

https://www.clcvecta.nl/nieuws/dringend-aanpassingen-in-economisch-noodpakket-no 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

 

Vakantie bij Beerze Bulten: Hoe gaat dat nu? 
Om onze gasten te informeren hoe het nou eigenlijk gaat met hun vakantie deze zomer bij Beerze Bulten, 

realiseerden we deze informatieve video. Elke gast ontvangt deze video enkele dagen voor aankomst, om 

zo goed mogelijk voorbereid, veilig en vertrouwd op vakantie te kunnen gaan 

https://www.linkedin.com/posts/beerzebulten_vakantie-bij-beerze-bulten-hoe-gaat-dat-ugcPost-

6684012564541775872-BYlv 

 

 

Socially distanced outdoor music venue to open in 
Newcastle in August 
Arena at Newcastle Racecourse will feature individual viewing platforms spaced 

two metres apart. A sketch of Virgin Money Unity Arena in Newcastle.  

https://www.theguardian.com/music/2020/jul/03/socially-distanced-outdoor-

music-venue-to-open-in-newcastle-in-

august?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0DFkqFDJbq7luzETgQVq

nmVrHb0J0QkVd-tHWVouP1oFgNst9ZzjnrsyI#Echobox=1593777676 

 

 

Roompot gasten bestellen voortaan maaltijden vanuit hun 
vakantiewoning met hun smartphone 
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Roompot test op twee parken 3 digitale diensten uit om zijn horeca- en parkgasten nog sneller en beter te 

kunnen bedienen. Gasten geven hun bestelling dankzij een QR-code of aanraakscherm door. De 

maaltijden worden zelfs tot aan de vakantiewoning geleverd. De eerste reacties zijn erg positief. 

https://pretwerk.nl/topnieuws/roompot-gasten-bestellen-voortaan-maaltijden-vanuit-hun-vakantiewoning-

met-hun-smartphone/66789 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Amsterdam wil van de bucketlist af, maar hoe? 
De hoofdstad laat met de hand op kraan de toeristen weer de stad in druppelen, toch wil niemand meer 

dat het centrum helemaal volstroomt. In een volkspetitie vragen inwoners om minder bezoekers, en vooral 

ándere. Is dat te doen? ‘Venetië loopt veertien jaar voor op Amsterdam, in de negatieve spiraal.’ 

https://www.trouw.nl/verdieping/amsterdam-wil-van-de-bucketlist-af-maar-

hoe~b21fc65a/?fbclid=IwAR0y8GBLTZ480UCzElrWNrxcn2ZN5Vvwj1WnCpIsz6uc7x5Qoh8_5cUQRfk 

 

 

 

Onderzoeken 

NBTC: Nieuwe meting internationale Vakantiemonitor: 
vakantieplannen in eigen land nemen toe 

De resultaten van de tweede meting van de Vakantiemonitor: een serie metingen naar de invloed van de 

coronacrisis op het reisgedrag van toeristen uit Nederland en kernmarkten België, Duitsland, Frankrijk, het 

Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China. “Ten opzichte van de eerste meting is het aantal 

vakantieplannen in eigen land gestegen. Dit geldt met name voor Duitsers, Belgen en Britten. We 

merken dat mensen nog steeds terughoudend zijn in hun reisgedrag en in de vakantie liever 

dichtbij huis blijven,” vertelt Jos Vranken, algemeen directeur NBTC. 

 

Naast populariteit eigen land, ook groeiende interesse in Nederland 

De tweede meting laat zien dat ruim 60 procent van de ondervraagden vakantieplannen heeft dit jaar, 

hetzelfde als bij de vorige meting. “Het aantal vakantieplannen is dus niet gewijzigd sinds de 

versoepelingen in de meeste landen en het openstellen van grenzen. Opvallend is dat een vakantie in 

eigen land populairder is geworden ten aanzien van de eerste meting. We zien ook dat Duitsers, Belgen 

en Britten in toenemende mate vakantieplannen hebben naar Nederland dit jaar. Een vakantie in eigen 

land of naar een buurland als Nederland wordt mogelijk als een veilige keuze gezien,” vertelt Jos Vranken. 

 

Twee op de vijf Nederlanders geeft voorkeur aan vakantie in eigen land 

Verder blijkt uit de Vakantiemonitor dat nog steeds twee op de vijf Nederlanders met vakantieplannen de 

voorkeur geeft aan een vakantie in eigen land. Dit zijn met name gezinnen met kinderen. Daarnaast geeft 

ruim 70 procent van de Nederlanders aan drukke toeristische plekken tijdens vakanties te willen mijden. 

En ruim 60 procent van de Nederlanders geeft aan voorzichtiger om te willen gaan met toeristen bij hen in 

de buurt. “De boodschap vanuit overheden om de ‘social distancing’ regels in acht te blijven nemen, lijkt 

goed aan te komen,” aldus Vranken. 

https://www.nbtc.nl/nl/home/newsroom/nieuwe-meting-internationale-vakantiemonitor-vakantieplannen-in-

eigen-land-nemen-toe-.htm 
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Grote verschillen tussen steden en dorpen in beleving 
Coronacrisis 

Uit onderzoek van Validators blijkt dat dorpelingen zich relatief meer zorgen maken over een 

naderende recessie en de gezondheid van hun naasten. Toch vinden zij de coronamaatregelen 

vaker overdreven. Verder schuiven veel Nederlanders de beslissing over hun vakantie nog voor 

zich uit en snakken vooral jongeren naar meer versoepelingen. Merken kunnen weer reclame 

maken als normaal, vinden nu de meeste consumenten, en er is inmiddels minder behoefte aan 

informatie over de coronacrisis. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Monitor 

Consumentengedrag deze week. 

  

Nederlanders maken zich nog altijd de meeste zorgen over een economische crisis, gevolgd door de 

lichamelijke gezondheid van hun naasten. Deze zorgen nemen gemiddeld wel af, maar niet op het 

platteland. Dorpelingen zijn zich afgelopen maand juist meer zorgen gaan maken over een recessie (+ 

8%) en de gezondheid van anderen (+ 13%). Wellicht speelt hierin een rol dat mensen in dorpen 

aanzienlijk minder het idee hebben dat anderen zich aan de coronamaatregelen houden. Minder dan de 

helft van de dorpsbewoners denkt namelijk dat anderen nog 1,5 meter afstand houden (46%) en zoveel 

mogelijk thuisblijven (46%). 

  

Tegelijkertijd vinden juist mensen in dorpen (19%) en ook in kleinere steden (20%) de huidige maatregelen 

vaker overdreven. Ze maken zich dus meer zorgen, maar zien niet de noodzaak van de maatregelen voor 

hun eigen leefomgeving. Inwoners van grote steden zien die juist wel. Zij vinden vaker dat de 

overheidsmaatregelen nog niet ver genoeg gaan (23%). De steun voor het kabinetsbeleid blijft groot: 70% 

in de dorpen en 64% in de steden heeft vertrouwen in de overheidsmaatregelen. 

  

Beslissing over vakantie stellen we nog uit 

Ook als het gaat om de zomervakantie is er een verschil tussen de stad en het platteland. Stedelingen 

blijven deze zomer opvallend vaker thuis (44%) dan vakantiegangers in de dorpen (35%). Verder valt op 

dat een grote groep consumenten nog geen definitieve beslissing heeft genomen over de vakantie: 20% 

heeft nog niet besloten of zij op vakantie gaan en 24% is nog aan het overwegen wat voor vakantie zijn 

zullen boeken. 

 

Jeugd staat te springen om weer aan het “normale” leven te beginnen  

De afgelopen weken heeft de jeugd – in ons onderzoek jongeren en jongvolwassenen tussen 18 en 34 

jaar – het steeds moeilijker met de coronamaatregelen. Vooral het zoveel mogelijk thuisblijven, niet naar 

het werk kunnen en de beperkte sport- en recreatiemogelijkheden breken hen op. Met de zomervakantie 

in aantocht zijn ze op zoek naar manieren om zichzelf te vermaken en een nieuwe structuur in hun dag 

aan te brengen. Dit speelt vooral onder jongeren die in dorpen wonen. De maatregelen kunnen voor hen 

dan ook niet snel genoeg verder versoepeld worden. Met name het advies om zoveel mogelijk thuis te 

blijven en de afgelastingen van grotere evenementen zien zij het liefst zo snel mogelijk veranderen. 

Jongeren missen vrienden, horecabezoek en grote evenementen meer dan dat zij vakantie en op reis 

gaan missen. Relatief veel jongeren zeggen dan ook komende zomer thuis te blijven." 

 

Reclame: terug naar normaal 

Voor merken geldt steeds meer dat zij weer “normaal” reclame kunnen maken. Vonden veel consumenten 

de afgelopen twee maanden dat reclame aangepast moest worden aan de situatie, nu zijn meer 

consumenten van mening dat merken hun reclame weer kunnen insteken zoals zij altijd al deden. Vooral 

bij jongere generaties is dit zeer sterk het geval: 47% vindt dat campagnes weer als vanouds gevoerd 

kunnen worden, tegenover 26% die vindt dat communicatie aan de huidige situatie aangepast moet 

worden. 

  



 

Gijs de Beus, strateeg bij Friends & Foes en lid expertpanel: “Vorige week tijdens de Lions Live 2020 liet 

Orlando Wood van System1 zien welke reclames nu het beste werken. Het zijn vooral reclames waarin 

merken laten zien hoe mensen verder kunnen met hun leven en het ‘leuker’ en aangenamer kunnen 

maken. Dus hoewel consumenten weer advertising as usual verwachten, mogen we van merken wat meer 

ambitie verwachten. System1 liet al eerder zien dat emotionele, verhalende campagnes het beter doen bij 

consumenten. Juist nu is het moment om die lijn door te zetten.” 

  

Dat merken hun communicatie weer kunnen insteken als voor de coronacrisis, wordt ook onderstreept 

door een verminderende behoefte aan informatie over de crisis. Bij jongeren neemt deze behoefte al sinds 

begin juni af, maar nu neemt het ook bij de oudere consumenten af. Nieuwskanalen worden dan ook 

steeds minder gebruikt, terwijl we wel meer televisie kijken, zowel lineair als uitgesteld of on-demand. 

https://www.validators.nl/ 

 
 
 
De groep ‘Coronablockers’ groeit. Meerderheid houdt zich nog 
aan regels 

Newcom heeft onderzoek gedaan in april en juni naar beleving, gedrag en verwachtingen van 

Nederlanders ten aanzien van Corona. De belangrijkste conclusies van het onderzoek 

• Het draagvlak voor de Coronaregels is afgenomen. De ‘Corona Blockers’ zijn gestegen van 2 

naar 2.9 Miljoen Nederlanders. 

• De mentale gevolgen van de Coronacrisis worden minder gevoeld dan in april. Met name 

jongeren zien ook positieve effecten. 

• Een groot deel van de Nederlanders die eerder wel gebruik maakten van horeca, recreatieve en 

culturele gelegenheden aarzelen nog steeds. Respectievelijk gaat het om circa 40 procent van de 

horecabezoekers, en 65 procent van zowel de recreatieve als culturele gelegenheden. 

• Een groot deel van de Nederlanders verwacht een tweede golf van besmettingen, meer 

thuiswerken en minder reizen naar het buitenland. 

https://www.newcom.nl/downloads/Publicatie%20De%20Staat%20van%20Nederland%20Juni%2029-6-

2020.pdf 
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