
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

In meeste sectoren minder zorgen over voortbestaan, maar in 
horeca en recreatie nog laag vertrouwen 

Het vertrouwen in het voortbestaan bij de huidige economische situatie is in juni in nagenoeg alle sectoren 

van het niet-financiële bedrijfsleven toegenomen. In de meeste sectoren dacht meer dan de helft van de 

bedrijven in juni minstens nog een jaar te bestaan. In mei was dit nog alleen in de onroerend goed sector, 

de detailhandel en de informatie en communicatie het geval. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek 

naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin juni onder bedrijven werd gehouden. 

Het toegenomen vertrouwen in het voortbestaan van het eigen bedrijf tijdens de coronacrisis is in juni 

vooral zichtbaar in de zakelijke dienstverlening. Vergeleken met mei steeg het aantal zakelijke 

dienstverleners dat verwacht minstens nog een jaar te kunnen overleven met 16 punten naar 57 procent. 

Binnen de zakelijke dienstverlening was de toename het sterkst in de reisbranche (+41 punten naar 51 

procent). Verder nam het vertrouwen in de continuïteit sterk toe bij uitzendbureaus, juridische diensten, en 

beveiligingsbedrijven.  

 

Minste vertrouwen in voortbestaan in horeca en cultuur, sport en recreatie 

In de horeca (25 procent) en bij bedrijven in de sport, cultuur en recreatie (38 procent) was het vertrouwen 

in minstens nog een jaar activiteit in juni het laagst. Van mei naar juni groeide het aantal bedrijven dat 

verwachtte minstens nog een jaar te bestaan in deze sectoren wel met respectievelijk 4 en 14 punten. In 

de horeca dacht een derde van de bedrijven het in de huidige omstandigheden nog 5 maanden of korter te 

kunnen volhouden, terwijl 30 procent aangaf niet te kunnen zeggen wat de overlevingskansen zijn. In de 

cultuur, sport en recreatie kan eveneens 30 procent van de bedrijven de overlevingskansen niet 

inschatten, terwijl 19 procent dacht nog 5 maanden of korter te kunnen voortbestaan. 

https://www.cbs.nl/?sc_itemid=a34ff3db-e69f-4b5e-9032-ae87af59fb34&sc_lang=nl-nl 

 

 

De Nederlandse economie na de lockdown – In juni een opleving, 
maar niet terug naar ‘normaal’ 

 Tijdens de ‘lockdown’ kwam zo’n 20% van de Nederlandse economie tot stilstand. 

 De economische activiteit veert op na de heropening in juni… 

 …. maar actuele data laten zien dat economische activiteit wordt beperkt door maatregelen en 

negatief sentiment. 

 In juni lagen de totale consumentenbestedingen nog steeds 10% lager dan vorig jaar. 

 Pas eind 2022 zal de Nederlandse economie herstellen naar het niveau van eind 2019. 

https://insights.abnamro.nl/2020/07/de-nederlandse-economie-na-de-lockdown-in-juni-een-opleving-maar-

niet-terug-naar-normaal/ 

Nieuwsupdate MarketingOost 

8 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://www.cbs.nl/?sc_itemid=a34ff3db-e69f-4b5e-9032-ae87af59fb34&sc_lang=nl-nl
https://insights.abnamro.nl/2020/07/de-nederlandse-economie-na-de-lockdown-in-juni-een-opleving-maar-niet-terug-naar-normaal/
https://insights.abnamro.nl/2020/07/de-nederlandse-economie-na-de-lockdown-in-juni-een-opleving-maar-niet-terug-naar-normaal/


 

Hotels: meeste impact Covid-19 zichtbaar 

In de hotelsector zijn de gevolgen het hardst te voelen. Het laatste kwartaal van 2019 was een 

topkwartaal, maar in Q1 bleef het investeringsvolume achter. 

 

Vrijwel alle hotels in Nederland zijn gesloten of ervaren een zeer lage bezetting. De gemiddelde bezetting 

is teruggevallen tot minder dan 10%. Als gevolg hiervan is de gemiddelde winst per kamer met bijna de 

helft gedaald in de eerste vier maanden van 2020, vergeleken met dezelfde periode van 2019. Deze 

daling is het sterkst in Amsterdam (--51,3%) en Utrecht (--46,2%), blijkt uit cijfers van STR. Veel 

vastgoedeigenaren zijn akkoord gegaan met sluiting van hotels en uitstel van betalingen. Veel eigenaren 

zijn in overleg met banken en financiers om hun betalingsregelingen te herzien of op te schorten. Positief 

is dat we hier bereidheid tot meewerken en flexibiliteit zien. 

Herstel zeer langzaam 

De problemen in de hotelsector zullen naar alle waarschijnlijkheid langer aanhouden dan in andere 

sectoren. Internationale boekingen blijven nog lang laag vanwege reisbeperkingen. Het zakelijk verblijf zal 

slechts mondjesmaat toenemen en congressen en conferenties worden uitgesteld, afgelast of gaan in een 

andere – virtuele – vorm door. De allereerste verbetering zal zichtbaar worden bij een lichte toename in 

nationaal en Europees toerisme, maar wanneer dit gebeurt is hoogst onzeker. 

https://www.cbre.nl/nl-nl/real-estate-outlook-investment-update/articles/hotels-meeste-impact-covid-19-

zichtbaar 

 

 

Nieuws uit de regio 

Van niets naar iets en andersom 

Wat is het succes van #twentse ondernemers? Met die vraag gingen 12 trainees langs bekende Twentse 

bedrijven. Gedeputeerde Eddy van Hijum ontving vandaag het eerste exemplaar van het boek dat ze 

hierover schreven. 

https://vannietsnaarietsenandersom.nl/ 

 

#EXPEDITIEOOST ☀️ 

RTV Oost heeft de afgelopen weken we achter de schermen gewerkt aan een nieuw YouTube en TV-

format. In het programma ‘Op de camping’ gaan we de hele zomer op expeditie in Overijssel. Laat de 

zomer maar komen. Alle tips zijn welkom.... welke plaats of camping mogen we absoluut niet missen? 

https://www.linkedin.com/posts/boudewijn-koops-83875982_expeditieoost-loadingsummer2020-activity-

6685881494063472640-dJ29 

 

 

Relevant voor ondernemers 

NOW2 nu aan te vragen 

Duidelijke uitleg van CLC-Vecta.  

De eerste aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is 

sinds 6 juni gesloten. Op maandag 6 juli is de aanvraagperiode voor de NOW2 ingegaan, die je tot en met 

31 augustus 2020 kan aanvragen. De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden, 

van juni tot en met september 2020. Andere veranderingen over de NOW 2 ten opzichte van de NOW 1, 

lees je in een door ons eerder gepubliceerd artikel. 

https://www.cbre.nl/nl-nl/real-estate-outlook-investment-update/articles/hotels-meeste-impact-covid-19-zichtbaar
https://www.cbre.nl/nl-nl/real-estate-outlook-investment-update/articles/hotels-meeste-impact-covid-19-zichtbaar
https://vannietsnaarietsenandersom.nl/
https://www.linkedin.com/posts/boudewijn-koops-83875982_expeditieoost-loadingsummer2020-activity-6685881494063472640-dJ29
https://www.linkedin.com/posts/boudewijn-koops-83875982_expeditieoost-loadingsummer2020-activity-6685881494063472640-dJ29


 

https://www.clcvecta.nl/nieuws/now2-nu-aan-te-vragen 

 

 

Coronacalculator klaar voor steun 2.0  

Bijna 100.000 ondernemers hebben sinds de lancering in april gebruik gemaakt van de coronocalculator 

van VNO-NCW en MKB-Nederland. Met deze tool kunnen steunmaatregelen van de overheid worden 

doorgerekend voor de eigen situatie. De calculator is sinds de start continu verbeterd en geüpdatet met de 

gewijzigde en nieuwe steunregelingen, zoals de NOW 2.0 en de TVL. 

https://www.coronacalculator.nl/?utm_source=VNO-NCW_en_MKB-

Nederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e-mail 

 

 

Tips voor een toegankelijke anderhalvemetersamenleving 

Maatregelen rondom het COVID-19 coronavirus versoepelen. Momenteel zitten we in de fase dat ‘de 

anderhalvemetersamenleving’ zijn werk gaat doen. Veel ondernemers doen aanpassingen in en om hun 

bedrijf zodat de deuren weer open kunnen. 

 

Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind, doof, 

slechthorend of hebben een verstandelijke beperking. De 1,5 meter maatregelen kunnen voor mensen met 

een beperking onbedoeld obstakels opleveren en hun zelfstandigheid aantasten. Als ondernemer kun je 

met een aantal eenvoudige zaken rekening houden om de richtlijnen binnen je bedrijf zo toegankelijk 

mogelijk te maken. We geven je 15 praktische tips. 

https://www.mkbtoegankelijk.nl/anderhalvemetersamenleving/?utm_source=VNO-NCW_en_MKB-

Nederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e-mail 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Save the date: derde Nationale Toerisme Top 

Maandag 28 september 2020 - speciale virtuele editie 

Hierbij nodigen we u graag uit voor de derde Nationale Toerisme Top op maandag 28 september a.s. In 

plaats van elkaar dit jaar persoonlijk te ontmoeten in Gelderland, praten we graag tijdens een speciale 

virtuele editie met u over hoe creativiteit en innovatie kunnen bijdragen aan het herstel van onze sector. 

 

Want ook al worden maatregelen versoepeld, trekken we er met z’n allen weer voorzichtig op uit en gaan 

de grenzen langzaam weer open: de gevolgen van de coronacrisis voor met name de gastvrijheidssector 

zijn enorm. Tegelijkertijd zien we dat de crisis bij ondernemers ook kan leiden tot nieuwe, innovatieve 

verdienmodellen en verrassende samenwerkingsvormen. 

 

Op maandag 28 september a.s. van 11.00 tot 12.30 uur gaan we hier graag met elkaar over in gesprek 

tijdens een uitdagende virtuele, interactieve talkshow. Geïnspireerd door vele initiatieven en best practices 

in het hele land, bekijken we met ondernemers, beleidsmakers en experts wat we van elkaar nodig hebben 

en delen we kennis en ervaringen. Zo kunnen we gezamenlijk werken aan duurzaam herstel van de 

bestemming Nederland.  

https://www.clcvecta.nl/nieuws/now2-nu-aan-te-vragen
https://www.coronacalculator.nl/?utm_source=VNO-NCW_en_MKB-Nederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e-mail
https://www.coronacalculator.nl/?utm_source=VNO-NCW_en_MKB-Nederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e-mail
https://www.mkbtoegankelijk.nl/anderhalvemetersamenleving/?utm_source=VNO-NCW_en_MKB-Nederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e-mail
https://www.mkbtoegankelijk.nl/anderhalvemetersamenleving/?utm_source=VNO-NCW_en_MKB-Nederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e-mail


 

 

In de weken voorafgaand kunt u alvast meepraten tijdens diverse thematische online sessies en 

uitzendingen. Het volledige programma en gelegenheid tot aanmelden volgen binnenkort. Zet u de datum 

alvast in uw agenda? 

De geplande Toerisme Top in Winterswijk wordt doorgeschoven naar volgend jaar. In 2021 ontmoeten we 

elkaar hopelijk weer live. 

https://toerismetop2020.nbtc.events/ 

 

 

Druktemonitor voor provincie Utrecht wordt deze zomer gelanceerd 

Het lijkt de nieuwe norm te zijn voor beleid en regionale destinatiemanagement: de druktemeter. Ook de 

provincie Utrecht wil bezoekers de kans bieden om locaties te checken op drukte. Daarnaast willen de 

makers bewoners en bezoekers inspireren om mooie plekken in de regio te bezoeken waar voldoende 

ruimte is. Zo kan bezoek aan de regio meer worden gespreid. Het blijkt een lastige opgave want de 

provincie meldt dat de monitor nog deze zomer online gaat maar dat een doorontwikkeling later volgt. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42615/druktemonitor-voor-provincie-utrecht-wordt-deze-zomer-

gelanceerd/?topicsid= 

 

 

Are You a ‘Mindful’ Tourist? They’re in Demand Now 

Cities like Copenhagen plan to reel in visitors who act like locals. Will it work? A "good tourist" has a better 

and more authentic visitor experience and - most importantly - is better for the host community and visitor 

economy. 

There were three categories, broadly defined as economically, environmentally and socially sustainable 

behaviour. To qualify as a “mindful tourist,” a visitor needed to prioritize environmental protection, spend 

money with an eye to supporting local business and interacting with local residents, adhere to local norms 

and attempt to move beyond typical tourist sites to explore less-trafficked areas of the city. 

https://thetyee.ca/News/2020/06/25/Mindful-Tourists-In-Demand/ 

 

 

Corona maakt stedelingen happig op een huis in de natuur 

Compleet artikel van FD:  

Door de lockdown zijn sommige mensen zich pijnlijk bewust geworden van het gebrek aan ruimte 

en groen in de stad. Ze verruilen de stad nu voor een huis in de provincie. 'Waarom zouden we nog 

teruggaan naar Amsterdam?' 

 Veel mensen uit de Randstad zijn op huizenjacht in de provincie. 

 Door thuiswerken vervalt de noodzaak in de stad te wonen en lokt een goedkoper huis met een 

tuin. 

 Makelaars zien de interesse vanuit de Randstad duidelijk toenemen. 

 Cijfers of corona de trek naar de provincie inderdaad versterkt, zijn er nog niet. 

Ralph Dassen, zijn vriendin Sandra Winterswijk en hun twee kinderen (9 en 10 jaar) hoefden niet lang na 

te denken toen het kabinet in maart de corona-lockdown afriep. Ze pakten hun boeltje in en vertrokken 

naar hun stacaravan in de buurt van Arnhem. 'Waarom zouden we ons opsluiten in ons appartement in 

Amsterdam, als we toch geen gebruik kunnen maken van alle geneugten van de stad?', zegt de 47-jarige 

Dassen. Cafés, restaurants en theaters waren immers dicht. Dan zaten ze liever in een caravan in de 

natuur, waar de kinderen gemakkelijk buiten kunnen spelen. In Amsterdam hebben ze niet eens een 

balkon. 

https://toerismetop2020.nbtc.events/
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42615/druktemonitor-voor-provincie-utrecht-wordt-deze-zomer-gelanceerd/?topicsid=
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42615/druktemonitor-voor-provincie-utrecht-wordt-deze-zomer-gelanceerd/?topicsid=
https://thetyee.ca/News/2020/06/25/Mindful-Tourists-In-Demand/


 

 

Hoewel het aanvankelijk even wennen was in Gelderland, 'je mist toch je koffietje hier, koffietje daar', 

beviel het werkende leven in het groen eigenlijk ook wel. 'Je bent zo in het bos, om even een 

wandelingetje te maken. En alles is hier gewoon wat minder gejaagd. Ik ben zelfs weer gaan schilderen', 

zegt Dassen. 

 

Na 25 jaar de stad uit 

Het buitenleven begon zo te bevallen - ook al woonden ze in de stacaravan 2,5 maand op dertig vierkante 

meter - dat Dassen en zijn vriendin zich op een avond afvroegen: 'Waarom zouden we nog teruggaan naar 

Amsterdam?' Door het thuiswerken hoeft Winterswijk niet langer in de stad te wonen en Dassen werkt 

sinds kort in Arnhem. 'We houden heel erg van cultuur, maar we kwamen door de kinderen toch al 

nergens meer', zegt Dassen. Dus besloten ze te verhuizen. 

 

‘'Alles is hier gewoon wat minder gejaagd. Ik ben zelfs weer gaan schilderen'’ 

Ralph Dassen (47) 

Na 25 jaar verlaten ze de hoofdstad. De kinderen zijn al ingeschreven op een basisschool in het Gelderse 

dorp De Steeg voor na de zomer. Het gezin moet alleen nog een woning vinden. Maar een huis kopen 

blijkt minder gemakkelijk dan ze dachten. 'We zijn niet de enigen uit de Randstad die op huizenjacht zijn in 

deze streek', zegt Dassen. 'Het is druk bij bezichtigingen.' 

 

Trek naar provincie 

Kees Beltman, makelaar in het nabijgelegen Eerbeek, bevestigt dat er veel interesse is van mensen uit de 

Randstad. 'Sinds corona zien we een toename van kijkers, vooral in het wat duurdere segment. Gezinnen 

verkopen hun rijtjeshuis in Utrecht of Amsterdam en kopen hier een vrijstaand huis. Ze willen allemaal rust 

en ruimte', zegt Beltman. 

 

Bij de stacaravan kunnen de kinderen gemakkelijk buiten spelen. In Amsterdam heeft het gezin niet eens 

een balkon. 

Bij de stacaravan kunnen de kinderen gemakkelijk buiten spelen. In Amsterdam heeft het gezin niet eens 

een balkon.Foto: Kiki Groot voor het FD 

De trek van gezinnen uit de stad is niet nieuw. In 2018 verhuisde liefst 12% van de gezinnen met jonge 

kinderen uit Amsterdam naar een kleinere gemeente, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). Ook in Utrecht met 9% en Rotterdam met 8% lagen de vertrekpercentages van gezinnen 

beduidend hoger dan in de rest van Nederland. 

 

12% van de gezinnen met jonge kinderen vertrok in 2018 uit Amsterdam 

 

Gezinnen trekken meestal de stad uit, omdat ze groter willen wonen en een tuin willen. Dat is in de grote 

steden voor de meeste mensen onbetaalbaar geworden. In 2018 verhuisden gezinnen vooral naar 

kleinere gemeenten in de regio, constateerde het CBS. Door de stijgende huizenprijzen zijn huizenkopers 

ook verderop gaan kijken. 

 

Nog geen cijfers die beeld bevestigen 

Zo zag makelaar Koen Jansen in Ede de interesse van mensen uit het westen ook al vóór corona 

toenemen. 'Vijftig bezichtigers en dertig biedingen: dat gebeurde eerder alleen in steden als Utrecht, maar 

dat begon afgelopen jaar ook in Ede te ontstaan.' Ook in het nog verder naar het oosten gelegen Zutphen 

zien makelaars al een tijdje meer kopers uit de Randstad verschijnen. 'Voorheen was dit door het woon-

werkverkeer eigenlijk niet mogelijk. Maar mensen werken steeds meer thuis, ook vóór corona al en dan is 

Zutphen ineens een optie', zegt makelaar Hans Nijland in Zutphen. 

 



 

‘'Voorheen was dit eigenlijk niet mogelijk door het woon-werkverkeer. Maar mensen werken steeds meer 

thuis, ook vóór corona al en dan is Zuthpen ineens een optie.'’ 

Makelaar Hans Nijland uit Zutphen 

Of deze trek naar de provincie door corona werkelijk een extra impuls krijgt, is nog lastig te zeggen. Cijfers 

om de extra verhuisbeweging te staven, ontbreken nog. Zo zag huizensite Funda eind mei nog geen 

toename van zoekopdrachten buiten de stad. Makelaarsvereniging NVM is nog bezig met het vergaren 

van cijfers. 

 

'Niet ideaal, met z'n allen aan de keukentafel' 

Jerry Wijnen, voorzitter van de makelaarsvereniging Amsterdam, denkt dat het een kwestie van tijd is 

voordat de extra trek uit de stad merkbaar wordt. Hij heeft van verschillende kanten gehoord dat 

Amsterdammers er door corona tegen aanlopen dat ze wel heel weinig ruimte hebben en geen tuin of 

balkon. 

 

Ralph Dassen en Sandra Winterswijk in de natuur bij Arnhem. 

'Amsterdam was altijd zo gewild dat mensen genoegen namen met steeds minder vierkante meters. Liever 

dat dan de stad uit. Maar nu ze door corona verplicht thuis moeten werken en het thuiswerken misschien 

wel meer bij het leven gaat horen, blijkt het niet ideaal om met het hele gezin aan de keukentafel te 

moeten werken', zegt Wijnen. 

 

‘'Dit is echt een beweging nu. Waar mensen eerder niets wilden weten van wonen buiten Amsterdam, 

overwegen ze het nu'’Jerry Wijnen, voorzitter makelaarsvereniging Amsterdam 

Daarom verwacht hij dat een aantal mensen hun huis in Amsterdam gaat verruilen voor een groter huis 

buiten de stad. 'Dit is geen luchtfietserij. Dit is echt een beweging nu. Waar mensen eerder niets wilden 

weten van wonen buiten Amsterdam, overwegen ze het nu', zegt Wijnen. 

Geld vrijspelen 

Overigens kan dit ook ingegeven zijn door financiële motieven. Een zzp'er bijvoorbeeld of een horeca-

ondernemer die zijn inkomen heeft zien wegvallen door corona, kan door zijn huis in de stad te verkopen 

veel geld vrijspelen. Wijnen bevestigt dat dit ook speelt. 

Voor twee zzp'ers uit Amsterdam-Oost was dit in ieder geval een reden om hun huis in Amsterdam te in te 

wisselen voor een huis in het nabijgelegen Landsmeer. Het huis in Landsmeer is een fractie kleiner, maar 

kost ongeveer de helft. 'Dat levert ons een financiële buffer op en lagere woonlasten voor het geval er 

weer een crisis komt', zegt de 46-jarige zelfstandige, die niet met haar naam in de krant genoemd wil 

worden. 

Op elkaar in de stad 

Ook merkten zij en haar gezin door corona dat ze meer rust en ruimte wilden. 'Je zit in de stad zo op 

elkaar, zelfs zonder toeristen. Toen we net na de uitbraak een blokje om wilden, gingen we expres 's 

avonds laat. Maar dan nog was het lastig afstand houden.' 

‘'Je zit in de stad zo op elkaar, zelfs zonder toeristen. Toen we net na de uitbraak een blokje om wilden, 

gingen we expres 's avonds laat. Maar dan nog was het lastig afstand houden'’46-jarige zzp'er uit 

Amsterdam 

Toen het idee om te verhuizen eenmaal was geboren gingen ze in verschillende plaatsen kijken, van 

Heiloo tot Castricum. Uiteindelijk vielen ze voor een huis in Landsmeer. Dit huis bleek echter populair, 

waardoor de verkoop ineens heel snel ging. Ze wonnen de biedingsronde (met liefst 26 biedingen) en 

kochten het huis. De verkoop van hun huis in Amsterdam ging minder vlot. Ze moesten zelfs de vraagprijs 

verlagen, maar toen werd het toch verkocht. 

Wijnen van makelaarsvereniging Amsterdam stelt dat de huizenprijzen nog niet dalen in Amsterdam. 'Zelfs 

dure woningen worden nog steeds goed verkocht.' 


