
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Zes op tien horecabezoekers storen zich aan laksheid andere 
gasten 

Helft Nederlanders vindt dat coronamaatregelen in horeca onvoldoende worden nageleefd.  

Naast de lakse houding van andere gasten zijn ook de verplichte timeslots voor veel horecabezoekers een 

bron van ergernis. Maar liefst de helft van de respondenten zegt hierdoor zelfs minder van zijn eten en/of 

drinken te genieten. In combinatie met de andere coronamaatregelen leidt dit er volgens 36 procent van 

de ondervraagden toe dat de prijs-kwaliteitverhouding in de horeca momenteel ondermaats is. 

https://www.acties.nl/#onderzoek 

 

 

Verblijf in vakantiepark bijna 12 procent duurder dan vorig jaar 

De prijzen voor een verblijf in een vakantiepark waren in juli maar liefst 11,8 procent hoger dan in dezelfde 

maand vorig jaar. Mede daardoor is het gemiddelde prijspeil van diensten en goederen in Nederland 

vorige maand met 1,7 procent gestegen, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. 

 

Een verblijf op een vakantiepark was in juni 2020 nog 1,4 procent duurder dan in dezelfde maand vorig 

jaar. Vermoedelijk steeg de prijs in juli zo hard doordat veel Nederlanders vrij laat hebben besloten deze 

zomer alsnog op vakantie te gaan, maar dan in eigen land. 

https://www.nu.nl/economie/6069015/verblijf-in-vakantiepark-bijna-12-procent-duurder-dan-vorig-jaar.html 

 

 

Leisure krabbelt op na enorme dreun, maar herstel verloopt traag 

De sector Leisure zal naar verwachting in 2020 met 40 procent krimpen en volgend jaar nog niet 

terugkeren naar het niveau van voor de pandemie. Fastfood, vakantieparken en tot zekere hoogte ook 

campings komen redelijk door de crisis, vanwege het toegenomen binnenlandse toerisme. Het sterk 

gedaalde internationale toerisme en zakelijk verkeer is vooral voor hotels en de reisbranche een 

aderlating. 

https://insights.abnamro.nl/2020/08/leisure-krabbelt-op-na-enorme-dreun-maar-herstel-verloopt-

traag/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=04-08-

2020&utm_content=Leisure%20krabbelt%20op%20na%20enorme%20dreun%2C%20maar%20herstel%2

0verloopt%20traag&utm_campaign=Nieuwsbrieven2020-wekelijksNL 

 

 

  

Nieuwsupdate MarketingOost 

6 augustus 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 

Fonds podiumkunsten geeft subsidie niet aan het Oosten des 
Lands.  

Op 3 augustus maakte het fonds podiumkunsten bekend waar aan welke gezelschappen zij de komende 

jaren subsidie gaan verlenen. Van alle 202 aanvragen, is minder dan de helft - 78 om precies te zijn - 

gehonoreerd, zo werd maandag duidelijk. 11 gezelschappen uit Oost-Nederland hebben een aanvraag 

gedaan naar de subsidie vanuit het Fonds Podiumkunsten. Geen enkele aanvraag uit Oost-Nederland 

werd gehonoreerd.  

Geld met name naar de randstad.  

De meeste subsidie werd verstrekt aan gezelschappen in de Randstad. Aan de ene kant is dit logisch, 

omdat ook de meeste aanvragen gedaan werden door gezelschappen uit het Randstedelijk gebied. Wat 

echter opvalt is dat 43% van de aanvragen uit Amsterdam kwam. Hiervan werd 54% gehonoreerd. In Oost 

Nederland kwam 5% van de aanvragen. Hiervan werd 0%! gehonoreerd. Eenzelfde patroon is de 

identificeren voor Noord Nederland en Midden Nederland. 88% van de honoreerde subsidieaanvragen 

kwam uit de Randstad en 12% van de gehonoreerde subsidieaanvragen kwam uit de rest van Nederland. 

Voor de geografische spreiding van aanvragen en honoreringen zie onderstaande afbeeldingen.  

 

 

Een veelgebruikt argument om dit te rechtvaardigen is; ‘er wonen ook meer mensen in de Randstad’. Dit is 

fundamenteel onjuist. 52% van de inwoners van Nederland woont buiten de Randstad. 48% van de 

inwoners van Nederland woont in de Randstad. Met de Randstad worden de provincies Flevoland, Noord-

Holland, Zuid-Holland & Utrecht bedoeld.  

Een andere reden die gebruikt wordt om dit te rechtvaardigen is dat mensen in de Randstad meer naar  

culturele voorstellingen gaan. Dit is echter een kip-ei verhaal. Gaan deze mensen naar culturele 

voorstellingen, omdat er meer aanbod is in de Randstad of zijn er meer voorstellingen omdat meer 

mensen zich in de Randstad bevinden.  

Een laatste reden die werd gebruikt om dit te rechtvaardigen was dat de theatergezelschappen buiten de 

randstad zich voornamelijk regionaal profileerden. Dit wordt echter ontkracht door het mislopen van 

subsidie door PeerGrouP. PeerGrouP in het Noorden des lands ligt.  

Kortom, de verdeling van de subsidie van het fonds podiumkunsten is tamelijk bizar te noemen. De 

prachtige regionale culturele sector moet hierbij ernstig inleveren en dat in een tijd waar cultuur het al 

zwaar heeft.   

https://www.dvhn.nl/cultuur/Locatietheater-PeerGrouP-dreigt-weg-te-kwijnen-Fonds-vindt-Drentse-groep-
te-noordelijk-voor-subsidie-25900233.html 

https://www.destentor.nl/arnhem/cultuursubsidies-vooral-naar-amsterdam-geen-cent-voor-gelderse-
toneelwereld-heel-teleurstellend~ae8ae992/ 

https://www.destentor.nl/zwolle/schip-met-geld-voor-cultuur-vaart-deze-regio-voorbij-richting-
randstad~ae28dc05/ 

https://www.destentor.nl/enschede/geen-cultuursubsidie-voor-twente-geld-fonds-podiumkunsten-vooral-
naar-randstad~ad689f86/ 
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Inwoners en toeristen geven Hof van Twente een fraaie 7,8 en 8 als 
rapportcijfer 

Inwoners en toeristen zijn goed te spreken over de centrumgebieden in Goor, Delden en Markelo. Dat 

blijkt uit het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 

https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/inwoners-en-toeristen-geven-hof-van-twente-een-fraaie-7-8-en-8-

als-rapportcijfer~ab2910a4/ 

 

 

De Van Rossems in Kampen 

De Van Rossems waren in Kampen voor de opnames van hun televisie serie "Hier zijn de Van Rossems" 

Gemiddeld kijken meer dan een miljoen mensen naar het populaire TV-programma “Hier zijn de Van 

Rossems” op NPO2 en via de Uitzending Gemist website van de NTR. En onlangs werden er opnames 

gemaakt in Kampen. Een mooie gelegenheid om aan de rest van Nederland te zien wat Kampen te bieden 

heeft en onze reputatie als hartelijke Hanzestad aan het water waar te maken. 

https://bedrijveninkampen.nl/nieuws/3787-de-van-rossems-in-kampen.html 

 

 

Relevant voor ondernemers 

Webinar voor binnenstadsondernemers Kampen op 24 augustus 

Online workshop "wat maakt uw merk bijzonder?" door Kampen Partners 

Uitnodiging online workshop over “Wat maakt uw merk bijzonder?” 

Hoe sterk is uw merk? En hoe gaat u daar meer geld mee verdienen? De antwoorden op die vragen gaan 

we samen vinden tijdens de Online workshop 

https://bedrijveninkampen.nl/nieuws/3783-webinar-voor-binnenstadsondernemers-kampen-op-24-

augustus.html 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-

samenleving 

Omdat veel mensen vakantie vieren in eigen land bedachten 

Rotterdam Centrum. Zij ontwikkelden een app genaamd 

Street Safari. Verspreid door het centrum zijn stickers van 

wilde dieren te vinden. Na het scannen van deze stickers 

verschijnen de wilde dieren in Augmented Reality in het 

winkelgebied. Degene die alle dieren weet te vinden maakt 

kans op een jaarabonnement van Diergaarde Blijdorp.  
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Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Aantal vakantieplannen voor 2020 neemt verder af 

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een vakantie in eigen land, blijkt uit nieuwe meting 

Vakantiemonitor van NBTC en Royal Schiphol Group. 

 

NBTC en Royal Schiphol Group maken vandaag de resultaten van de derde meting van de 

Vakantiemonitor bekend: een serie metingen naar de invloed van de coronacrisis op het reisgedrag van 

toeristen uit Nederland en kernmarkten België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ten opzichte van de 

vorige meting neemt het aantal mensen met vakantieplannen verder af. Op dit moment geeft minder dan 

60 procent van de ondervraagden aan op vakantie te gaan dit jaar. “We zien met name dat Belgen 

terughoudender zijn geworden in het boeken van vakanties (-14 procent). Dit heeft onder andere te maken 

met de forse stijging van het aantal coronabesmettingen in België,” vertelt Jos Vranken, algemeen 

directeur NBTC. 

Last-minute vakanties populair dit jaar 

Resultaten uit de derde meting laten zien dat ongeveer de helft van de ondervraagden hun vakantie op het 

laatste moment heeft geboekt. Vakanties voor augustus zijn in 50 procent van de gevallen in de afgelopen 

twee maanden geboekt. Jos Vranken: “We merken nog steeds dat veel mensen terughoudend zijn in hun 

reisgedrag. Mensen wachten tot het laatste moment voordat ze een vakantie boeken. Opvallend is dat 

ongeveer 25 procent van de mensen met vakantieplannen de vakantie nog niet heeft geboekt. Van deze 

25 procent is nog maar de helft zich aan het oriënteren op vakanties, de andere helft dus nog niet. Het is 

überhaupt de vraag of deze mensen nog op vakantie gaan dit jaar. Dit bevestigt opnieuw dat de 

toeristische sector nog in een diep dal zit en dit voorlopig ook zal blijven.” 

 

Meer Nederlanders op vakantie in eigen land 

Uit de resultaten van de Vakantiemonitor blijkt dat 44 procent van de Nederlanders met vakantieplannen 

de voorkeur geeft aan een vakantie in eigen land. Dit is 6 procent meer dan bij de vorige meting. 

“Aangezien de verhouding tussen binnen- en buitenlandse in andere landen gelijk is gebleven, is het 

opvallend dat Nederlanders vaker voor een vakantie in eigen land kiezen,” vertelt Jos Vranken. “We 

merken nog steeds dat de meeste Nederlanders met vakantieplannen de drukke toeristische plekken 

willen mijden. Het is daarom van groot belang om mensen te informeren over drukte en hen te gidsen naar 

plekken waar het veilig en vertrouwd is. In dit kader zijn wij begin juni gestart met de 

voorlichtingscampagne ‘Hier moet je zijn’. Met de aftrap van ‘Hier moet je zijn’ inspireren we in eerste 

instantie Nederlanders om prachtige onbekende plekken in eigen land te ontdekken en om in de toekomst 

net wat vaker voor 'hier’ te kiezen. Je hoeft immers niet naar ‘daar’, want je vindt het allemaal ‘hier’. Dit 

doen we samen met lokale en regionale marketingorganisaties, ondernemers en gasten zelf.” 

https://www.nbtc.nl/nl/home/newsroom/aantal-vakantieplannen-voor-2020-neemt-verder-af.htm 
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