
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Persbericht HOSTA 2020: Nederlandse hotelmarkt wacht op 
coronavaccin 

De Nederlandse hotelmarkt is hard geraakt door de coronacrisis, blijkt uit het nieuwe HOSTA rapport van 

Horwath HTL. Terwijl in 2019 nog records gebroken werden, lagen de bezettingsgraden en omzetten de 

afgelopen maanden ver onder een rendabel niveau. Toch zijn niet alle hoteliers pessimistisch. Vooral 

hotels in toeristische gebieden rapporteren sinds juli weer een sterk gestegen vraag. Door de dichte 

grenzen en beperkte vliegmogelijkheden is het binnenlands toerisme sterk gestegen. In Amsterdam, 

traditioneel sterk afhankelijk van het internationale toerisme, staan hotels nog altijd grotendeels leeg. 

https://horwathhtl.nl/news/persbericht-hosta-2020-nederlandse-hotelmarkt-wacht-op-coronavaccin/ 

 

 

Horeca kruipt na diepe dip uit het dal 

In het kort 

 Meer dan de helft horecapersoneel zat in april thuis. 

 De vraag naar personeel herstelde zich het eerst op kampeerterreinen. 

 Vakanties in eigen land vooral goed voor oostelijke provincies. 

Het aantal mensen dat in de horeca werkt, is weer terug op het niveau van voor de uitbraak van de 

coronapandemie en daaropvolgende sluiting van horecazaken. Maar dat is nog steeds 20% onder het 

niveau in 2019. 

Dat de personele bezetting weer op niveau is, betekent overigens niet dat dit ook geldt voor het aantal 

uren of de omzet. 

Vooral de horeca in de oostelijke provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland heeft geprofiteerd van het 

feit dat veel vakantiegangers in eigen land zijn gebleven. 

(zie volledig artikel in de bijlage) 

https://fd.nl/economie-politiek/1357027/horeca-kruipt-na-diepe-dip-uit-het-

dal?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_ 

 

 

Wat heeft het Kamerdebat over toerisme de sector opgeleverd? 

Het Kamerdebat over toerisme leverde niet de concrete toezeggingen op waar stilletjes op was gehoopt. 

Het feit dat maar vier fracties het de moeite waard vonden het debat bij te wonen, was gelijk al bij de start 

een slecht teken aan de wand.  

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

14 september 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://horwathhtl.nl/news/persbericht-hosta-2020-nederlandse-hotelmarkt-wacht-op-coronavaccin/
https://fd.nl/economie-politiek/1357027/horeca-kruipt-na-diepe-dip-uit-het-dal?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_
https://fd.nl/economie-politiek/1357027/horeca-kruipt-na-diepe-dip-uit-het-dal?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_


 

Staatssecretaris Mona Keijzer schoof veel vragen door naar collega-ministeries en lagere overheden. Ook 

de roep om sectorspecifieke maatregelen wordt doorgeschoven naar het grote debat over het derde 

steunpakket. De beslissing over de voucherbank wordt zeker twee maanden vooruitgeschoven want ze is 

nog niet overtuigd van de noodzaak en ook de uitvoering behoeft nog wel wat werk. Ze ziet vooral een rol 

voor de overheid in voorlichting om de angst bij de consument om weer op pad te gaan, weg te nemen. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42882/wat-heeft-het-kamerdebat-over-toerisme-de-sector-

opgeleverd-/?topicsid= 

 

 

Prima zomer voor kampeer- en bungalowbedrijven maar is het 
slechte voorjaar al goedgemaakt? 

Nederlandse kampeer- en bungalowbedrijven hebben een prima zomer achter de rug. De omzet uit 

verhuur van accommodaties en kampeerplaatsen steeg met ruim 20%. Die mooie zomer maakte de 

verliezen uit het voorjaar grotendeels weer goed. Vanwege corona kwamen de boekingen vanaf week 9 

2020 nagenoeg stil te liggen, maar namen ze na week 16 explosief toe. Opvallend is het hoge aantal 

voorboekingen voor het vakantiejaar 2021. Dat blijkt uit cijfers die drie grote reserveringssystemen 

Stratech, BookingExperts en Every Office aan NRIT hebben verstrekt. 

De kampeeromzet groeide in de zomer spectaculair, in een bandbreed te van +21% tot +33%. Het is 

duidelijk dat kamperen in het voorjaar een veel hardere klap heeft gekregen want zij hebben het verloren 

voorseizoen nog niet goedgemaakt. In deze deelbranche staat de omzet tot en met week 35 nog op -4 tot 

-9%. 

Dat vakantiegangers dit jaar niet meer op hun favoriete plekje terecht konden, heeft in een spectaculaire 

groei van het aantal boekingen voor 2021 geleid. De reserveringssystemen zien daar de omzet meer 

dan verdubbelen (van +103% tot +154%) waarbij accommodaties duidelijk harder gaan dan 

kampeerplekjes. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42864/prima-zomer-voor-kampeer--en-bungalowbedrijven-maar-is-

het-slechte-voorjaar-al-goedgemaakt/?topicsid= 

 

 

Een horeca winterplan? 

Een oproep van Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD): een speciaal horeca winterplan. Ondernemers 

moeten worden geholpen en ondersteund om hun terrassen op een veilige manier open te houden 

gedurende de winterperiode. Door het overdekken van terrassen, aan te kleden en gezellig maken met 

heaters en dekens, hoopt Aartsen met dit winterplan bij te kunnen dragen aan de redding van de horeca. 

Momenteel is 45% van onze branche, technisch failliet. “De zorgen zijn groot, zeker met het naderend 

winterseizoen als we weer naar binnen zouden moeten onder deze omstandigheden”, aldus KHN-

voorzitter Robèr Willemsen. De lokale KHN-afdelingen zijn in overleg met gemeenten en 

horecaondernemers en inmiddels komen er steeds meer plannen en toezeggingen voor (overdekte) 

winterterrassen. Bekijk het hele item met Thierry Aartsen en Robèr Willemsen. 

https://www.linkedin.com/posts/koninklijk-horeca-nederland_goedemorgen-nederland-gemist-start-met-

kijken-activity-6710154965354078208-lCY0 
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Nieuws uit de regio 

Kasteel De Haere in Olst werd deze week omgetoverd tot 
festivalterrein: ‘Dit is fijner dan de Ziggo Dome’ 

Het gevoel dat koeien hebben als ze na een hele winter op stal weer de wei in mogen, zo uitgelaten zijn 

ook de bezoekers van de drie ‘festivals’ de afgelopen week bij kasteel De Haere. ,,Dit voelt echt als: 

eindelijk, we mogen weer!’’ 

https://www.destentor.nl/olst-wijhe/kasteel-de-haere-in-olst-werd-deze-week-omgetoverd-tot-festivalterrein-

dit-is-fijner-dan-de-ziggo-dome~a5cbfe48/ 

 

 

Zutphense binnenstad beleeft een topzomer, ondanks moeilijke 
coronamaanden 

Flink wat Zutphense ondernemers hebben deze zomer meer omzet gedraaid dan normaal. Meer 

bezoekers, zowel toeristen als mensen uit de regio, die bovendien meer besteedden en langer in het 

centrum verbleven. Dat was het beeld van de laatste zomermaanden in de Zutphense binnenstad. ,,Maar 

het maakt het verlies van het voorjaar niet helemaal goed.” 

https://www.destentor.nl/zutphen/zutphense-binnenstad-beleeft-een-topzomer-ondanks-moeilijke-

coronamaanden~a645ad7f/ 

 

Deventer binnenstad floreert door coronacrisis: 'We hebben een 
topzomer gehad' 

Ondanks de coronamaatregelen heeft de Deventer binnenstad financieel gezien een goede zomer gehad. 

"Deze zomer is commercieel zelfs beter verlopen dan vorige zomer. Grofweg zitten we nu op 110 tot 130 

procent omzet", vertelt wethouder Thomas Walder van economische zaken. "Eigenlijk hebben we een 

topzomer gehad." 

 

Grote steden voelen de coronacrisis wel in de portemonnee. "Grote steden als Rotterdam en Amsterdam 

hadden last van bijvoorbeeld een mondkapjesplicht, maar middelgrote steden hebben juist in deze tijd wat 

te bieden aan toeristen. Deventer heeft een goede positie." 

 

De goede omzet komt ook omdat terrasbezoekers zich beter verdelen over de week, langer blijven hangen 

en meer uitgeven per persoon. 

https://nos.nl/regio/overijssel/artikel/38357-deventer-binnenstad-floreert-door-coronacrisis-we-hebben-een-

topzomer-gehad 

 

 

Dit is waarom alle kunstsubsidies naar de Randstad gaan en Oost-
Nederland geen cent krijgt 

Zelden was de tegenstelling tussen Randstad en provincie duidelijker zichtbaar dan bij de verdeling van de 

kunstsubsidies. Vrijwel al het geld (21 miljoen euro) gaat naar de vier grote steden. Theatermakers uit 

Oost-Nederland krijgen niets. Hoe kon het zo misgaan? ,,Alsof wij hier geen goede kunst maken.” 

Dit verhaal bestaat uit vier hoofdstukken: over de woede, de gevolgen, waar het mis ging en hoe het 

verder moet. Ook de geldschieter - Het Fonds Podiumkunsten - reageert op de ontstane verontwaardiging. 

https://www.destentor.nl/dossier-weekendverhalen/dit-is-waarom-alle-kunstsubsidies-naar-de-randstad-

gaan-en-oost-nederland-geen-cent-krijgt~a616ea8e/ 
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Relevant voor ondernemers 

 

Digitaliseringsvoucher voorziet in belangrijke vraag midden- en 
kleinbedrijf: 100e voucher uitgereikt 

De voucher is een subsidie die MKB-die ondernemers kunnen gebruiken om een in Overijssel gevestigd 

bedrijf in te schakelen om producten en productieprocessen te digitaliseren of om hun doelgroep digitaal te 

bereiken en bedienen. De voucher is daarom in het bijzonder interessant voor ondernemers en 

instellingen uit de cultuur-, retail- en gastvrijheidssector. De provincie verstrekt vouchers van maximaal 

2.500 euro voor digitale dienstverlening en maximaal 10.000 euro voor digitalisering van producten en 

processen. Er is sprake van cofinanciering; de voucher kan worden ingezet voor maximaal de helft van de 

kosten. Er zijn inmiddels 400 aanvragen gedaan en het budget is inmiddels verruimd naar 1,5 miljoen 

euro. 

https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@Pnu/digitaliseringsvoucher-voorziet-belangrijke-vraag/ 

 

 

Herziene versie protocol Zakelijke Bijeenkomsten 

Deze versie, te downloaden op het EventPlatform, bevat kleine aanpassingen en een link naar het 

protocol 'Live Optredens'.  

https://www.eventplatform.nl/corona/protocol-voor-zakelijke-bijeenkomsten 

 

 

TheFork: kortingsactie om restaurants beter bezet te krijgen 

68 procent van de restaurants heeft sinds de heropening in juni minder dan 50 procent bezetting gehad. 

Dit blijkt uit onderzoek van TheFork onder zaken die bij dit reserveringsplatform zijn aangesloten. TheFork 

start een kortingsactie om de bezettingsgraad op te schroeven. 

https://www.missethoreca.nl/restaurant/nieuws/2020/09/thefork-kortingsactie-om-restaurants-beter-bezet-

te-krijgen-101339850 

 

 

Lagere loonsom heeft gevolgen voor definitieve tegemoetkoming 
NOW 

Ondernemers die gebruikmaken van de NOW-regeling, zijn verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk 

te houden in de periode waarvoor de tegemoetkoming is gekregen. Is de loonsom toch lager geworden? 

Dan heeft dit gevolgen voor de definitieve tegemoetkoming. 

https://www.missethoreca.nl/restaurant/nieuws/2020/09/lagere-loonsom-heeft-gevolgen-voor-definitieve-

tegemoetkoming-now-101339799 

of bekijk het filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=mvbsUaAoYr0&feature=youtu.be 

 

 

Online P&O-café Vechtdal 

 

Op maandag 28 september 2020 organiseren we, samen met onze partners De Jong & Laan en Dion 

Groep, een online P&O-café Vechtdal. 

https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@Pnu/digitaliseringsvoucher-voorziet-belangrijke-vraag/
https://www.eventplatform.nl/corona/protocol-voor-zakelijke-bijeenkomsten
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https://www.youtube.com/watch?v=mvbsUaAoYr0&feature=youtu.be


 

We bespreken onder andere de nieuwe NOW 3-regeling en wat de wijzigingen per 1 oktober 2020 zullen 

zijn.   

Verder is er, zoals gebruikelijk, weer ruimte om successen en uitdagingen met elkaar te delen.  

 Organisator: Ondernemershuis voor het Vechtdal. www.ondernemershuisvechtdal.nl 

 Kosten: Gratis 

 Einddatum inschrijvingen: 28 september 2020 

 Start activiteit: 28 september 2020 om 15:00 uur 

 Stop activiteit: 28 september 2020 om 16:00 uur 

https://www.ondernemershuisvechtdal.nl/course/107/online-p-o-caf-vechtdal 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Nederlandse zakenreizigers willen weer op reis maar maken zich 
wel zorgen over veiligheid 

Meer dan een derde van de Nederlandse zakenreizigers (35%) maakt zich zorgen over zakenreizen als de 

reisrestricties zijn opgeheven. Bijna een kwart (22%) is nerveus. Toch zegt een meerderheid graag weer 

op zakenreis te willen gaan. Belangrijkste reden is dat zakenreizigers denken dat ze met persoonlijke 

ontmoetingen beter zaken kunnen doen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van SAP Concur dat inzichten 

biedt in de ontwikkeling van de nieuwe realiteit rond zakenreizen. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42899/nederlandse-zakenreizigers-willen-weer-op-reis-maar-maken-

zich-wel-zorgen-over-veiligheid/?topicsid= 

 

Nederlanders nog steeds tevreden met leven maar wel zorgen over 
de toekomst  

De coronacrisis heeft vooralsnog weinig invloed op het welbevinden van de Nederlanders. Toch zijn er ook 

zorgen vooral rond eenzaamheid en onzekerheid over het inkomen. De verwachting is dat een deel van de 

sociale en economische gevolgen van de coronacrisis nog zichtbaar moet worden. Dat blijkt uit onderzoek 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de sociale staat van Nederland. Volgens het SCP 

stapelen nieuwe problemen  zich op oude problemen, wat de veerkracht van de samenleving onder druk 

kan zetten. Het SCP pleit daarom voor een brede aanpak die zich richt op het behoud van de welvaart én 

het welbevinden. Het SCP adviseert het kabinet te onderzoeken hoe betekenisvolle ontmoetingen in deze 

tijd met fysieke afstand toch kunnen plaatsvinden. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42888/nederlanders-nog-steeds-tevreden-met-leven-maar-wel-

zorgen-over-de-toekomst-/?topicsid= 

of via: 

https://www.scp.nl/ 

 

Webinar: groen herstel na corona 

Op dinsdagmiddag 6 oktober 2020 organiseert Bureau BUITEN samen met de Raad voor de leefomgeving 

en infrastructuur (Rli) en de Economic Board Utrecht (EBU) het webinar ‘Groen herstel na corona’. 

 

Grote economische impact 

https://www.ondernemershuisvechtdal.nl/course/107/online-p-o-caf-vechtdal
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De coronacrisis heeft een enorme impact op de economie. De overheid en bedrijven werken hard om de 

schade zo veel mogelijk te beperken. Ook kijken we vooruit naar het economisch herstel. Gaan we verder 

op de oude voet of benutten we de crisis juist om te werken aan groen herstel? 

 

Tijdens het webinar ‘Groen herstel na corona’ gaan we in gesprek over hoe gemeenten en provincies 

economisch herstelbeleid in kunnen zetten om de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige 

samenleving te versnellen. 

 

Concrete handvatten voor groen herstel 

Welke stappen zet Europa om te werken aan groen herstel? Wat doet het Rijk? Waarmee kunnen 

provincies en gemeenten aan de slag? We bespreken de kansen en uitdagingen die hierbij komen kijken 

en bieden concrete handvatten om met groen herstel aan de slag te gaan. 

 Datum: Dinsdag 6 oktober 2020. 

 Tijd: 14:00 – 15:30 

 Plaats: Online 

 Voor wie: Beleidsmedewerkers en adviseurs bij gemeenten, regio’s en provincies op het gebied 
van economie, duurzaamheid, circulaire economie en leefomgeving. 

https://bureaubuiten.nl/webinar-groen-herstel-na-corona/ 

  

https://bureaubuiten.nl/webinar-groen-herstel-na-corona/


 

Bijlage: artikel FD 

Horeca kruipt na diepe dip uit het dal 

In het kort 

 Meer dan de helft horecapersoneel zat in april thuis. 

 De vraag naar personeel herstelde zich het eerst op kampeerterreinen. 

 Vakanties in eigen land vooral goed voor oostelijke provincies. 

Het aantal mensen dat in de horeca werkt, is weer terug op het niveau van voor de 

uitbraak van de coronapandemie en daaropvolgende sluiting van horecazaken. Maar dat 

is nog steeds 20% onder het niveau in 2019. 

Dat blijkt uit cijfers over het aantal ingeschakelde medewerkers van horecaplanner en 

uitzendbureau L1NDA. Volgens ceo Wim Jansen geeft zijn Hospitality Employment 

Monitor een representatief beeld van de sector. Van de 420.000 werknemers in de 

horeca worden er maandelijks 60.000 tot 75.000 via zijn bedrijf ingepland. 

Feesten 
De cijfers laten zien dat de horeca al vanaf maart minder mensen nodig had en na de 

afkondiging van de zogenaamde intelligente lockdown in een diep dal terechtkwam. In 

april zat 53% van de werknemers, zowel vast als flex, thuis, terwijl er afgaande op de 

cijfers in 2019 op dat moment 13% meer mensen hadden moeten zijn ingeroosterd dan 

in februari. In mei was er al een licht herstel en na de heropening van de horeca op 1 

juni komt het aantal benodigde mensen weer in de buurt van dat in februari. 

Half augustus ligt het daar licht boven, al is dat nog altijd 20% onder het niveau van 

vorig jaar. Dat de personele bezetting weer op niveau is, betekent overigens niet dat dit 

ook geldt voor het aantal uren of de omzet. Jansen zegt te hopen dat de oproep van de 

overheid om feesten en partijen niet thuis te vieren, de horeca nog een steuntje in de rug 

geeft. 

Het herstel vanaf mei heeft vooral te maken met de groeiende vraag naar personeel voor 

kampeerterreinen en later ook de verhuur van vakantiehuisjes en appartementen. De 

vraag schiet omhoog als duidelijk wordt dat vakantie in het buitenland er niet echt in zit. 

De rest van de horeca blijft achter. De grootste sectoren, restaurants en hotels, hebben 

de gebruikelijke sterke zomergroei van respectievelijk 25% en 17% dit jaar gemist. 

Amsterdam 
Vooral de horeca in de oostelijke provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland heeft 

geprofiteerd van het feit dat veel vakantiegangers in eigen land zijn gebleven. 

Gelderland springt eruit, met een plus ten opzichte van 2019 van 7% voor hotel-

restaurants en zelfs 13% voor kampeerterreinen, fastfoodrestaurants, cafetaria's, 

ijssalons en eetkramen. 

De Randstad en in het bijzonder Amsterdam hadden daarentegen zwaar te lijden onder 

het wegvallen van internationale toeristenstromen, aldus Jansen. Noord-Holland zit 18% 

onder het niveau van vorig jaar. Ook Zuid-Holland en Friesland zaten per saldo aan de 

verkeerde kant van de schaarbeweging tussen binnenlands en buitenlands toerisme. 



 

 

 

 

 

 


