
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Minder vraag naar noodsteun NOW 2.0: 'Het gaat beter' 
Nederlandse bedrijven verliezen minder omzet, zeggen zij tegen UWV. 

Hierdoor maken werkgevers in de tweede ronde minder gebruik van tweede loonsteunregeling. 

Tot nu toe deden 36.000 werkgevers een beroep op de regeling, tegen 140.000 in de eerste ronde. 

Werkgevers maken tot nog toe aanzienlijk minder gebruik van de tweede ronde noodsteun, dan van de 

eerste. Veruit de belangrijkste reden die zij daarvoor geven, is dat hun omzet aantrekt. Dat meldt het 

UWV, dat de noodregeling uitvoert. De angst voor een ontslagboete, of de strengere voorwaarden in de 

tweede ronde zoals het verbod op bonussen en dividenduitkeringen, worden nauwelijks genoemd. 

(compleet artikel in de bijlage) 

 

https://fd.nl/economie-politiek/1353816/minder-vraag-naar-noodsteun-now-2-0-het-gaat-

beter?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-

ochtendnieuwsbrief_#126;SYSTEM.CAMPAIGNID#126;_#126;SYSTEM.MAILID#126;&utm_medium=ema

il&utm_content=20200812&s_cid=671 

 

Code rood voor de evenementenbranche 

Dat de (zakelijke) evenementenbranche één van de hardst getroffen sectoren is door de coronacrisis, is 

duidelijk. In de afgelopen maanden is vanuit het Eventplatform uitgebreid en constructief overlegd met 

diverse ministeries over aanvullende financiële steun en verruiming van de maatregelen. Er is goede hoop 

op een derde financiële regeling, maar het vergt veel energie en tijd om de overheid te overtuigen. 

 

Om extra aandacht te krijgen voor de ‘stem van de zakelijke evenementenbranche’ organiseert het 

Eventplatform daarom op 25 augustus een creatieve actie op het Malieveld in Den Haag. Door middel 

van een menselijke kettingreactie laten we symbolisch zien dat duizenden banen op de tocht staan en wat 

het betekent als de eventwereld omvalt. De actie is ook de opmaat voor de Night of Live waarbij in de 

avond alle belangrijke locaties en eventgebouwen in Nederland rood zullen kleuren. Als finale van de actie 

wordt een petitie aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. 

https://www.eventplatform.nl/corona/code-rood-voor-evenementenbranche 

 

 

Groot leed bij horeca en recreatie 

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal van 2020 sterk toegenomen ten 

opzichte van het vorige kwartaal, maar blijft historisch laag. Wel zijn er grote verschillen tussen 

bedrijfstakken. 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

17 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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De detailhandel is vooral positief gestemd, terwijl horecaondernemers nog altijd erg pessimistisch zijn. Dat 

blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van CBS, KvK, economische Instituut voor de Bouw, MKB-

Nederland en VNO-NCW. 

Grote verschillen 

Ook in de bedrijfsresultaten van het afgelopen halfjaar zijn grote verschillen te zien. Bijna de helft van de 

ondernemers heeft het eerste halfjaar van 2020 afgesloten met winst, 27% meldt een negatief 

bedrijfsresultaat, terwijl 18% aangeeft winst noch verlies gemaakt te hebben. 

 

Dat beeld ziet er heel anders uit bij ondernemers in de cultuur, sport en recreatie. Daar noteerde 

slechts 4% een positief bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar en zag 78% de cijfers in het rood 

lopen. In de horeca schreef 7% van de ondernemers zwarte cijfers en leed 77% verlies. 

https://www.telegraaf.nl/financieel/1488845164/groot-leed-bij-horeca-en-

recreatie?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp 

zie ook: 

Vrijetijdssector draagt fors bij aan krimp Nederlandse economie 

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal fors gekrompen maar minder dan in de ons 

omringende landen. Vooral consumenten gaven minder uit. De vrijetijdssector werd hard geraakt. Niet zo 

verwonderlijk dat de baankansen in de sector sterk zijn geslonken. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42769/vrijetijdssector-draagt-fors-bij-aan-krimp-nederlandse-

economie/?topicsid= 

 

 

Nederland populairder bij camperaars 

Meer Nederlandse camperaars hebben dit jaar voor Nederland als vakantiebestemming gekozen dan 

vooraf verwacht. Bij de vakantiekeuze werd hygiëne het belangrijkste. In het voorjaar gaf 63% van  de 

ondervraagden aan op vakantie te willen. Van hen is een deel nog niet vertrokken en van hen wil een 

meerderheid in september op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van camperdeelplatform Goboony onder 

circa 2.000 camperaars die zowel in het voorjaar als augustus camperaars ondervroeg. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42774/nederland-populairder-bij-camperaars/?topicsid= 

 

 

Boekingen bij Airbnb trekken aan 

Airbnb heeft vanwege de coronacrisis een slecht tweede kwartaal gedraaid maar ziet de boekingen weer 

aantrekken. Vooral voor eigen land en landelijke gebieden. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42770/boekingen-bij-airbnb-trekken-aan/?topicsid= 

 

 

 

Nieuws uit de regio 

Impact corona op de Overijsselse economie 

Overijsselse economie hard geraakt 

De scenario’s en doorrekeningen van Nederlandse banken, het Centraal Planbureau (CPB) en andere 

organisaties over de effecten van corona op de economie volgen elkaar in rap tempo op. Zo heeft 

onderzoeksbureau Panteia de CPB-ramingen van april doorgerekend per provincie. Hieruit blijkt dat in het 
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meest waarschijnlijke scenario het arbeidsvolume in Overijssel met 6,3% gaat afnemen in 2020 en weer 

met 2% toeneemt in 2021. Dit is een negatiever scenario dan voor Nederland: -5,5% in 2021 en +3,3% in 

2021. 

 

Ondanks de noodmaatregelen die het Rijk aanbiedt aan bedrijven om zoveel mogelijk personeel te 

behouden, is een groei in het aantal ww-uitkeringen zichtbaar. Tussen februari en maart 2020 is het aantal 

Overijselaars met een ww-uitkering toegenomen met 777 en tussen maart en april van dit jaar zelfs met 

2.400 (zie figuur 1). Deze groei is met name zichtbaar bij de dienstverlenende beroepen (+21%) en 

transport en logistiek beroepen (+19%). Ondanks dat veel bedrijven het moeilijk hebben, lijkt een toename 

in faillissementen vooralsnog uit te blijven. 

De sectoren die naar verwachting de sterkste krimp in werkgelegenheid ondervinden zijn de horeca, 

logiesverstrekking, cultuur, sport en recreatie en verhuur van roerende goederen. Dit betreft 10% van de 

Overijsselse bedrijven die voor 8% van de Overijsselse werkgelegenheid zorgen. 

https://www.linkedin.com/pulse/impact-corona-op-de-overijsselse-economie-gert-

versteeg/?trackingId=Ep3OSWXe6i3FCMFvb5h%2FBQ%3D%3D 

 

CoronaMelder-app vanaf 17 augustus in hele provincie Overijssel te 
testen 

De CoronaMelder-app is vanaf 17 augustus in de hele provincie Overijssel te testen, meldt een 

woordvoerder namens de twee GGD's uit de provincie vrijdag aan NU.nl. Ook in Drenthe kunnen 

inwoners, vakantiegangers en mensen die in de provincie werken bij de GGD aankloppen voor een 

coronatest als zij via de app een waarschuwing ontvangen. 

https://www.nu.nl/tech/6070897/coronamelder-app-vanaf-17-augustus-in-hele-provincie-overijssel-te-

testen.html 

update: 

https://www.nu.nl/tech/6070925/coronamelder-app-nu-te-downloaden-maar-tot-zeker-1-september-

onbruikbaar.html 

 

 

Hotels vol, drukte in winkels: Deventer boert goed na eerste corona-
golf 

De Deventer binnenstad beleeft volgens veel ondernemers de beste zomer sinds jaren. De hotels zitten 

allemaal zo goed als vol en veel winkels draaien top-omzetten. Oorzaak: vakantiegangers blijven in 

Nederland en mijden de echt grote steden. 

https://www.destentor.nl/deventer/hotels-vol-drukte-in-winkels-deventer-boert-goed-na-eerste-corona-

golf~aaebf959/ 

 

 

Theater en muziek vanaf je eigen strobaal: Zwolle Unlimited krijgt 
uitgeklede editie in september 

De sfeer ademt Zwolle Unlimited zoals we het kennen, het programma ook. Maar dan kleinschalig. En 

coronaproof. Het derde weekend van september wordt festival Zwolle Nu Limited gehouden rond de 

Thorbeckegracht. ,,Je reserveert van tevoren je eigen strobaal.’’ 

https://www.destentor.nl/zwolle/theater-en-muziek-vanaf-je-eigen-strobaal-zwolle-unlimited-krijgt-

uitgeklede-editie-in-september~a3237670/ 
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Relevant voor ondernemers 

 

Met deze tools herinner je jouw bezoeker te allen tijde aan de 
maatregelen 

Waar CrowdLED normaal gesproken het publiek verlicht met op afstand bedienbare LED-producten - 

bestuurbare LED-polsbandjes etc. hebben ze nu wearables ontwikkeld die de veiligheid van 

eventbezoekers ten goede zal komen. Met een CrowdRanger kan de organisator namelijk aantonen dat 

de bezoeker ten alle tijden wordt herinnerd aan de maatregelen. Ongeacht het aantal mensen in een zaal. 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/met-deze-tools-herinner-je-jouw-bezoeker-te-allen-tijde-aan-de-

maatregelen-20671.html 

 

 

Hulp bij het schrijven van een ondernemingsplan 

Wil jij een onderneming starten? Of ben je net begonnen? Dan is het verstandig om een 

ondernemingsplan te schrijven. Kennispoort Regio Zwolle helpt je kosteloos met het schrijven van een 

ondernemersplan. Interesse?Wij helpen startende ondernemers uit de regio Zwolle kosteloos bij het 

schrijven van een ondernemingsplan voor hun bedrijf. 

https://www.kennispoortregiozwolle.nl/diensten/hulp-bij-het-schrijven-van-een-ondernemingsplan/ 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Check die koele plek in Amsterdam 

We zitten nu midden in de langste hittegolf ooit! Voor sommigen betekent dit genieten, voor anderen een 

extra uitdaging. Waar vindt u met deze hitte een plek in de stad waar u uw hoofd koel kunt houden? Om 

dit makkelijker te maken is ‘de koele plekken checker’ ontwikkeld. Een kaart die laat zien hoe warm het 

voelt in de stad en waar u moet zijn voor verkoeling. 

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/check-koele-plek/ 

 

 

Het hostel in Zeeland moest 10.000 overnachtingen annuleren 

Serie | Toerisme in de coronazomer Eerst regende het afzeggingen, toen kwamen er tóch boekingen. 

Sommigen hadden nauwelijks de site bekeken. „Die komen dan in een hostel terecht, terwijl ze alleen een 

foto van het kasteel hebben gezien.” 

 

Zeeuwse ondernemers verwachten dit hoogseizoen 5 procent méér overnachtingen dan vorig jaar, 

meldt het Kenniscentrum Kusttoerisme. Maar dat maakt de verliezen nog niet goed. Tot begin mei 

leden toeristische bedrijven in Zeeland 220 miljoen euro omzetverlies, blijkt uit onderzoek van 

branchekoepel Toeristisch Ondernemend Zeeland. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/13/het-hostel-in-zeeland-moest-10000-overnachtingen-annuleren-

a4008755 
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Bezoekersdruk in Europese toeristensteden 

De steden in West-Europa worden steeds vaker bezocht door toeristen. De bestedingen van toeristen 

leveren economische voordelen op voor steden. Toch is hebben inwoners van Europese steden steeds 

vaker een negatieve houding tegenover toeristen. Deze negatieve houding wordt onder andere 

veroorzaakt door drukke centra vol toeristen, geluidsoverlast en andere irritaties die de bewoners ervaren. 

CELTH is daarom in samenwerking met ETFI een onderzoek gestart om een overzicht te geven van de 

problemen die veroorzaakt worden door bezoekersdruk in steden. Het onderzoek richt zich op zes 

belangrijke steden in Europa: Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Kopenhagen, Lissabon en München. 

https://www.etfi.nl/nl/projecten/bezoekersdruk-europese-toeristensteden 
 
 

Commercial 'Drenthe, alle ruimte om te genieten' is genomineerd 
voor de Ster Gouden Loeki. 

https://www.ster.nl/gouden-loeki/winnaars-kwartaal-2/ 
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Bijlage: artikel in FD 

 

Minder vraag naar noodsteun NOW 2.0: 'Het gaat beter' 

In het kort 

Nederlandse bedrijven verliezen minder omzet, zeggen zij tegen UWV. 

Hierdoor maken werkgevers in de tweede ronde minder gebruik van 
tweede loonsteunregeling. 

Tot nu toe deden 36.000 werkgevers een beroep op de regeling, tegen 
140.000 in de eerste ronde. 

Werkgevers maken tot nog toe aanzienlijk minder gebruik van de tweede ronde 

noodsteun, dan van de eerste. Veruit de belangrijkste reden die zij daarvoor geven, is 

dat hun omzet aantrekt. Dat meldt het UWV, dat de noodregeling uitvoert. De angst 

voor een ontslagboete, of de strengere voorwaarden in de tweede ronde zoals het verbod 

op bonussen en dividenduitkeringen, worden nauwelijks genoemd. 

Sinds dit voorjaar kunnen werkgevers een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging voor Werkbehoud, de NOW. Zo hoopt het kabinet banen te redden. Bij 

volledig omzetverlies krijgen werkgevers 90% van de loonsom gecompenseerd. Hoe 

kleiner de omzetdaling, des te minder steun. Als het omzetverlies minder is dan 20% 

dan komt een bedrijf niet meer in aanmerking. 

In de eerste ronde dit voorjaar, maakten bijna 140.000 werkgevers met 2,6 miljoen 

werknemers gebruik van de NOW. Zij kregen €8 mrd uit de schatkist om de salarissen 

van hun personeel door te kunnen betalen. Maar voor de tweede ronde heeft het UWV 

nog maar een kwart van de aanvragen gekregen: circa 36.000. Deze werkgevers 

ontvingen tot nog toe €1,3 mrd voor de lonen van hun 700.000 medewerkers. 

Minder animo 
Het UWV heeft laten uitzoeken waarom de animo voor de tweede ronde vooralsnog 

zoveel lager is. Uit een enquête onder bedrijven die wel de NOW 1.0 aanvroegen, maar 

zich nu niet hebben gemeld, blijkt dat 20% dit nog wil gaan doen. Dat kan nog tot eind 

deze maand. Bijna de helft twijfelt daar nog over en een derde zegt zeker geen steun aan 

te vragen. 

Bijna 80% van de ondervraagden geeft 'dat het weer beter gaat' als reden om geen 

gebruik meer te maken van NOW 2.0. En werkgevers die nog twijfelen, zeggen volgens 

het UWV dat het nog onduidelijk is of ze op meer dan 20% omzetverlies gaan 

uitkomen. Sommigen geven aan dat dit nu niet het geval is, maar dat een ‘tweede golf’ 

en een nieuwe lockdown dat kunnen veranderen. Met name vanuit de commerciële 

dienstverlening, horeca, vervoer en logistiek en de detailhandel komen nog wel veel 

aanvragen. 

https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2020/ruim-1-3-miljard-euro-overgemaakt-aan-werkgevers-voor-now-2-0.aspx


 

Terugbetalen 
'Het is goed om te zien dat werkgevers aangeven een goede inschatting te willen kunnen 

maken van hun omzetverlies’, laat UWV-bestuurder Janet Helder weten in reactie op de 

cijfers. 'Daarmee voorkomen ze dat ze achteraf geld moeten terugbetalen.' 

Bedrijven die de NOW2.0 aanvragen krijgen een voorschot van 80% van het UWV, 

gebaseerd op het omzetverlies dat zij zelf hebben ingeschat. Als blijkt dat hun omzet 

toch hoger uitvalt of hun loonsom lager, moeten zij eventueel te veel ontvangen geld 

terugstorten. En als bedrijven beslissen toch medewerkers te ontslaan - zonder akkoord 

met de bonden — volgt bij collectief ontslag van twintig werknemers of meer een 

'boete' van 5% van de totale loonsom. Maar van de ondervraagde bedrijven geeft slechts 

3% aan dat een reorganisatie de reden is om geen steun aan te vragen. 

Derde ronde 
Eind augustus neemt het kabinet een besluit over een mogelijke derde ronde 

coronasteun voor de economie. Werkgeversorganisatie VNO NCW benadrukt dat die 

nog steeds nodig is. 'Het gaat nog altijd om 700.000 werknemers die door de NOW 2 

niet in de WW zitten', aldus een woordvoerder. 'Wat ons betreft moet de regeling 

worden voortgezet in het derde steunpakket.' Ook omdat sommige bedrijven en sectoren 

de gevolgen van de crisis pas in het najaar echt gaan voelen, bijvoorbeeld omdat hun 

orderboek dan leeg is. 

Uit een rondvraag van het FD bleek al in juli al dat de meeste AEX-bedrijven geen 

gebruik wilden maken van de tweede noodsteunregeling. Zij zeiden het niet nodig te 

hebben, of vinden dat de NOW niet is bedoeld voor multinationals. Uitzendconcern 

Randstad vroeg de NOW 1.0 wel aan, maar een tweede aanvraag komt er niet. 'We zien 

een lichte positieve ontwikkeling in de arbeidsmarkt', aldus een woordvoerder destijds. 

Dreigende reputatieschade was voor AEX-bedrijven een ander motief om af te zien van 

steun. Zo kreeg Booking.com een storm van kritiek te verduren omdat het €65 mln 

ontving, terwijl het bedrijf in voorgaande jaren miljarden aan dividend had uitgekeerd 

aan aandeelhouders. 

 


