
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Hele diepe dip voor vak- en publieksbeurzen na prima 2019 

Vak- en publieksbeurzen waren in 2019 goed voor een bijdrage van 4 miljard euro aan de Nederlandse 

economie. De sector leverde maar liefst 24.000 banen op. Vooral vakbeurzen zaten in de lift. Helaas wordt 

2020 vanwege de coronacrisis een dramatisch jaar met een krimp van wel 80%. Dat blijkt uit de jaarlijkse 

branchecijfers, die door adviesbureau Respons in opdracht van CLC-VECTA worden opgesteld. 

 

De verwachtingen voor de beurzensector waren aan het begin van dit jaar nog hooggespannen. Het 

coronavirus heeft deze verwachtingen echter ernstig verstoord. Voor vele organisatoren, accommodaties 

en toeleveranciers is de omzet vanaf begin maart tot nul gereduceerd. Ondanks de hoop dat beurzen 

vanaf dit najaar weer langzaam van start gaan, wordt er nu al rekening mee gehouden dat de sector in 

totaal 80% van haar omzet zal verliezen en staan duizenden banen op de tocht.  

 

Het is volgens CLC-VECTA directeur Riemer Rijpkema dan ook van groot belang dat de beurzensector zo 

snel mogelijk weer rendabel kan gaan organiseren, ‘niet alleen vanwege het economisch belang van de 

sector zelf, maar ook omdat beurzen een belangrijke aanjager voor overige delen van de economie zijn en 

omzet en werkgelegenheid bij exposanten creëren’. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42664/hele-diepe-dip-voor-vak--en-publieksbeurzen-na-prima-

2019/?topicsid= 

 

 

Toeristenbelasting -237 miljoen euro in 2020 

Als Nederland, zoals wordt verwacht, dit jaar veel minder toeristen ontvangt, heeft dat ook grote gevolgen 

voor de inkomsten die gemeenten krijgen uit de toeristenbelasting. Het Centrum voor Geldzaken heeft 

berekend dat gemeenten op maar liefst 237 miljoen euro minder aan inkomsten kunnen rekenen. 

 

Het centrum gaat voor haar berekening uit van 55% minder toeristen. Zoals verwacht loopt Amsterdam de 

meeste inkomsten mis, 116 miljoen euro. Haarlemmermeer (-7,4 miljoen euro), Rotterdam (-6,9 miljoen 

euro), Den Haag (-6,5 miljoen euro) en Texel (-4,5 miljoen euro) complementeren de top 5. Voor de kaart 

per gemeente kun je kijken bij onderstaande link:  

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42659/toeristenbelasting--237-miljoen-euro/?topicsid= 

 

 

 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

20 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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Moeilijke jaren voor Nederlandse vakantiemarkt 

De komende jaren zal de Nederlandse vakantiemarkt het als gevolg van de coronacrisis moeilijk hebben. 

Ervan uitgaande dat de crisis niet lang en diep zal zijn, zal de markt na een periode van herstel weer 

bescheiden kunnen gaan groeien. Nederlanders zullen het komende decennium meer verantwoord op 

vakantie gaan. Er zal meer aandacht komen voor zaken als gezondheid, betekenis en duurzaamheid. 

Daarnaast mag een revival van binnenlandse vakanties verwacht worden. Dit blijkt uit de Toekomstvisie 

Nederlandse vakantiemarkt 2030 van Trends & Tourism. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42666/moeilijke-jaren-voor-nederlandse-vakantiemarkt/?topicsid= 

 

Nieuws uit de regio 

ZwolleFonds lanceert video ter promotie van Zwolle als 
vakantiebestemming 

Het ZwolleFonds heeft een video campagne gelanceerd ter promotie van Zwolle als vakantie bestemming. 

Het ZwolleFonds is een samenwerkingsverband tussen ondernemers vanuit detailhandel, horeca en 

publieksgerichte ondernemingen in de binnenstad van Zwolle. Met als doel: een vitale, schone, gastvrije 

en aantrekkelijke binnenstad. De campagne van het Zwollefonds is hier te zien. In deze campagne wordt 

er verwezen naar www.visitzwolle.com. Deze campagne gaan ze de komende weken via de socials en 

regionale media promoten.  

 

Upgrade jezelf investeert in de opleiding van werknemers in Regio 
Zwolle.  

Upgrade jezelf is een samenwerkingsverband tussen 19 regiogemeenten, 4 provincies, werkgevers- en 

werknemersorganisaties, UWV Werkbedrijf en onderwijs in de Regio Zwolle. 

 

Zitten jouw werknemers noodgedwongen thuis? Of is het momenteel rustig? Blijf dan niet stilstaan, maar 

geef je mensen nu de kans om bij te leren. Nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden zorgen ervoor dat 

jouw bedrijf straks weer up-to-date is en door kan groeien. Samen bouwen we aan een aantrekkelijke en 

sterke arbeidsmarkt in Regio Zwolle. En daar profiteren we allemaal van. We zijn al ver gekomen en 

kunnen nu een nieuwe sprong vooruit maken. Dus bekijk bij Upgrade jezelf wat je kunt doen om je 

medewerkers bij- op- of om te scholen. 

https://www.upgradejezelfregiozwolle.nl/?gclid=Cj0KCQjw3s_4BRDPARIsAJsyoLN3ZwO-

elkbB466S6NMNZR8rjoFVVKbwanDIW7-SPTT6PFlbtgKb-MaAtANEALw_wcB 

 

Zwolle dankt de zorg met een borrelbox 

Ondernemers uit Zwolle hebben de handen ineen geslagen om een borrelbox samen te stellen voor de 

Zorg. Van de verkoop van deze borrelbox gaat een gedeelte van de opbrengsten naar Stichting Lions. 

Hiernaast verdubbelt  Kunstenaar Ronald Westerhuis het bedrag van de opbrengsten en maakt daarvoor 

een sculptuur als blijk van waardering voor zorgmedewerkers.  

https://www.sternpartyservice.nl/blogs/dank-aan-de-zorg/ 
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Horeca Salland haalt adem op terras, maar vreest het ergste voor 
de winter 

Met grotere terrassen dan gebruikelijk halen horeca-ondernemers in het Salland de geleden corona-

schade een beetje in, maar het vlees op de botten is inmiddels zo mager dat ze de winter vrezen. Er zullen 

nieuwe maatregelen moeten komen om de kroegen en restaurants te helpen overleven. De gesproken 

ondernemers zijn al druk bezig met voorbereiden voor de winter en komen met innovatieve opties als ‘het 

Strand naar binnen halen’.  

https://www.destentor.nl/salland/horeca-salland-haalt-adem-op-terras-maar-vreest-het-ergste-voor-de-

winter~a7843850/ 

 

 

Relevant voor ondernemers 

Hotrec komt met Europese campagne ‘Book direct 
 
Hotrec start de campagne ‘Book direct’. Met deze campagne wil de Europese belangenorganisatie voor de 

horeca deze zomer gasten aanmoedigen om zo veel mogelijk rechtstreeks bij een ondernemer te boeken. 

KHN ondersteunt deze campagne. 

 

In het voorjaar van 2020 werden hotels in Europa extreem hard getroffen. Veel hoteliers zijn teleurgesteld 

in het niet-adequate gedrag van online boekingsplatforms gedurende de coronacrisis. De hoge 

provisiekosten bleven, annuleringen werden slecht afgehandeld en het regende klachten van gasten. Voor 

veel ondernemers zal deze zomer dan ook belangrijk zijn om alsnog gasten naar hun zaak te trekken. De 

campagne ‘Book direct’ is bedoeld om ondernemers een steuntje in de rug te geven en de interactie 

tussen gast en hotel te stimuleren. 

https://www.khn.nl/nieuws/hotrec-komt-met-europese-campagne-book-direct 

 

 

Apps  

Soda Social Media Monitor 2020: TikTok flink populairder sinds 
corona- uitbraak. 

Onderzoeksbureau Soda doet elk jaar onderzoek naar de status quo van het socialmediagedrag in 

Nederland. Dit jaar verliep het onderzoek anders dan gepland. “De Soda Social Media Monitor 2020 stond 

op het punt van publicatie toen de coronacrisis een storm aan veranderend socialmediagedrag 

teweegbracht. Daarom hebben we de keuze gemaakt aanvullend onderzoek te doen om meer context te 

kunnen bieden bij de invloed van corona op socialmediagebruik. Dat heeft ervoor gezorgd dat we een 

mooi gebalanceerd beeld hebben van hoe Nederlanders social media gebruiken en wat de impact van 

corona daar op is.” aldus Karel Stoel, Business Intelligence Specialist bij Soda. “Overall zien we dat 

effecten die we al zagen nu versnellen. Social media die al groeiende waren, groeien nu harder. Dat is 

duidelijk te zien in het gebruik van TikTok. Vice versa, zien we hetzelfde versnelde effect bij de afname 

van het Facebook gebruik in Nederland.” 

https://medium.com/meet-soda/soda-social-media-monitor-2020-tiktok-flink-populairder-sinds-corona-

uitbraak-1f7bca031dec 
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Cross-sectoraal 

Boijmans werkt samen met Ahoy in creatief drive-thru museum 

Museum Boijmans Van Beuningen is nu gesloten en toch kun je er heen. Boijmans en Rotterdam Ahoy 

maken een creatieve drive-thru tentoonstelling. Van 1 tot en met 23 augustus kun je met jouw eigen of 

geleende elektrische auto rijden door zaal 1 van Rotterdam Ahoy: 10.000 m2 gevuld met ruim vijftig 

spraakmakende kunstwerken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. 

 

Van tevoren koop je online een ticket voor alle inzittenden van de auto. Je reserveert een tijdslot waarop je 

met de auto de tentoonstelling mag betreden. Binnen rijd je maximaal 5 kilometer per uur over het 

parcours. Onderweg kom je van alles tegen: videowerken, schilderijen, sculpturen, installaties. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42670/boijmans-werkt-samen-met-ahoy-in-creatief-drive-thru-

museum/?topicsid= 

 

Miljoenensteun voor culturele sector van private fondsen 

BankGiro Loterij en private fondsen komen met Kickstart Cultuurfonds voor theaters, concertzalen, musea 

en theaterproducenten. Kickstart Cultuurfonds gaat de culturele sector helpen zich aan te passen aan de 

nieuwe omstandigheden én vooral creatief en productief te blijven voor een zo groot mogelijk publiek. “De 

nood is hoog en met ons Kickstart Cultuurfonds kunnen we niet alles oplossen”, aldus Adriana Esmeijer: 

“Maar dik zestien miljoen euro is natuurlijk een prachtig bedrag! En met die extra steun kunnen theaters en 

musea hun gebouwen coronaproof maken en voorstellingen en tentoonstellingen programmeren die in het 

‘nieuwe normaal’ niet rendabel genoeg zouden zijn.” Theaterproducenten worden opgeroepen om niet 

alleen met aanpassingen, maar ook met nieuwe plannen te komen. 

https://kickstartcultuurfonds.nl/wp-content/uploads/Persbericht-lancering-Kickstart-Cultuurfonds.pdf 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Campagne Welkom terug in Nederland bereikt met een budget van 
2.500 euro ruim 9,5 miljoen mensen 

De online promotiecampagne ‘Welkom terug in Nederland’ is succesvol afgesloten. Met de belangeloos 

opgezette campagne en een (gesponsorde) investering van slechts 2.500 euro werd in amper zes weken 

tijd een bereik op (social) mediakanalen van ruim 9.5 miljoen mensen gerealiseerd. Het op woensdag 3 

juni geopende Instagramkanaal groeide organisch van nul tot ruim 2.290 volgers vandaag. De hashtag 

#WelkomteruginNl werd in de periode van 3 juni – 15 juli 2020 bijna 510.000 gehanteerd.  

Iedereen blijft welkom met de hashtag #WelkomteruginNL een bijdrage te leveren en een lievelingsstek of 

visueel verhaal te delen op de eigen social mediakanalen. Actief beheer van het social media-account 

stopt per 15 juli 2020.3 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42674/campagne-welkom-terug-in-nederland-bereikt-met-een-budget-

van-2500-euro-ruim-95-miljoen-mensen/?topicsid= 
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Trend reisgedrag in coronacrisis verandert constant: meer vakanties 
met familie 

Dat dit jaar anders is dan andere jaren op het gebied van reizen, is niemand ontgaan. Boekte 

Nederlanders eerder nog enkel in Nederland, ziet Belvilla intussen een duidelijke verschuiving naar 

buurlanden plaatsvinden. Nog een trend: Nederlanders boeken vaker een accommodatie met familie  

 

In het 40-jarige bestaan van Belvilla zijn er dit jaar verschillende records gebroken: de beste 

boekingsmaand in Frankrijk ooit, een verdubbeling van het aantal Nederlandse vakantiegangers in 

vakantiehuizen en parken in Nederland en aan de Noordzeekust in Duitsland was 3 weken geleden alles 

al volgeboekt voor de maand juli. Nieuwe huizen die op vrijdag op de site van Belvilla toegevoegd worden, 

zijn op zondag vaak al volgeboekt voor de maanden juli én augustus. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42669/trend-reisgdrag-in-coronacrisis-verandert-constant-meer-

vakanties-met-familie/?topicsid=&inloggen=1 

 

 

 

NBTC-Campagne #hiermoetjezijn fungeert als aanjager voor 
regionale toeristische marketingorganisaties 

#hiermoetjezijn is onderdeel van het hersteloffensief. Hiermee willen we in eerste instantie Nederlanders 

inspireren om op een veilige manier nog onontdekte plekken te bezoeken. Duurzaamheid en spreiding zijn 

daarbij belangrijke focuspunten”.  Volgens Elsje van Vuuren, woordvoerder van het NBTC,  betreft het 

geen tijdelijk actie, maar gaat het om een fundamentele verandering in het denken over 

vakantiebestemmingen hoe we duurzamer onze vakantie kunnen doorbrengen. 

 

Regionale toeristische marketingorganisaties (DMO’s) hebben op het initiatief van het NBTC ingehaakt. De 

campagne #hiermoetjezijn maakt vooralsnog gebruik van de social media (Instagram) en krijgt met name 

vorm door verhaallijnen die op websites naar voren komen. 

 

Alice Voorhorst is manager branding van MarketingOost en zit in de NBTC-werkgroep Thuismarkt. Zij  laat 

weten gericht in te spelen op campagne #hiermoetje zijn met VisitOost.nl. “Door de uitbraak van het 

coronavirus hebben we in maart alle oorspronkelijke campagnes stilgelegd. Door versoepeling van de 

maatregelen hebben we natuurlijk geanticipeerd op het initiatief van het NBTC. We hebben gekeken naar 

iconische landschappen en locaties zoals de Weerribben-Wieden, de Hanzesteden, landgoederen in 

Twente onder meer Twickel in Delden.” Zij benadrukt dat ondernemers in de regio betrokken worden bij de 

initiatieven om het toerisme ‘een boost’ te geven. “We doen het voor hen. Onze strategie is om het seizoen 

op te rekken .Om de relatie met ondernemers te versterken en feedback te krijgen is er een 

klankbordgroep. Daarnaast hebben we dankzij onze afdeling Strategie & Onderzoek beschikking over 

actuele data. Hiermee hebben we ‘een dashboard’ waarop we nauwkeurig het aantal boekingen 

bijhouden. We zien dat de hotelovernachtingen achterblijven en de campings het relatief goed doen. In 

september voeren  we vervolgens  campagne voor het najaar met onder andere  t.v.-commercials op 

NPO. Tenslotte willen we ook inzetten op de Vlaamse en de Duitse markt om hen te  interesseren voor het 

naseizoen.” 

https://pretwerk.nl/opinie/nbtc-campagne-hiermoetjezijn-fungeert-als-aanjager-voor-regionale-toeristische-

marketingorganisaties/66897 
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