
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

De Jonge: dinsdag mededelingen over nieuwe maatregelen corona 

Het ziet ernaar uit dat premier Rutte en minister De Jonge dinsdag een persconferentie geven over 

aanvullende maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Het kabinet bereidt zich daar dit 

weekend op voor, zei De Jonge bij de presentatie van de app CoronaMelder. 

 

Zaterdag werd bekend dat er ruim 6500 nieuwe besmettingen zijn. Vrijdag waren dat er rond de 6000. "Het 

gaat duidelijk niet de goede kant op", aldus De Jonge. Als de trend dit weekend (10 + 11 oktober) niet 

wordt gekeerd, zijn extra maatregelen volgens hem onvermijdelijk. 

 

De laatste persconferentie over corona was twee weken geleden. Toen werd onder meer bekendgemaakt 

dat er minder mensen bij elkaar mogen komen, dat er geen toeschouwers welkom zijn bij sportwedstrijden 

en dat de horeca om 22.00 uur moet sluiten. 

Later die week, in een Kamerdebat naar aanleiding van die persconferentie, voegde premier Rutte daar 

een dringend advies aan toe om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. 

https://nos.nl/artikel/2351780-de-jonge-dinsdag-mededelingen-over-nieuwe-maatregelen-corona.html 

 

De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen beschikbaar 

Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app 

informeert je als je mogelijk bent besmet. Zo kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. 

Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store 

staat CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. 

 

Hoe werkt CoronaMelder? 

De CoronaMelder-app stuurt je een melding als je langer dan 15 minuten dicht bij iemand in de buurt bent 

geweest, die later het coronavirus blijkt te hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker 

bij wie je in de buurt was en die je niet kent. Als je een melding hebt ontvangen, lees je in de app welke 

maatregelen je kan nemen en of je je kan laten testen. Zo weet je na een melding dat je meer kans hebt 

om besmet te zijn en kun je voorkomen dat je onbewust een ander besmet. Want je kunt het coronavirus 

al doorgeven, voordat je je ziek voelt. 

 

CoronaMelder is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. Met de app 

kunnen ook mensen worden geïnformeerd die niet naar voren komen uit het bron- en contactonderzoek. 

De app weet niet wie of waar je bent. Ook geeft de app geen meldingen over actuele besmettingen in de 

buurt. Daarom is het belangrijk dat je je blijft houden aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand houden 

en vaak je handen wassen. 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

12 oktober 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://nos.nl/artikel/2351780-de-jonge-dinsdag-mededelingen-over-nieuwe-maatregelen-corona.html


 

Zo gebruik je CoronaMelder 

1. Download de CoronaMelder-app. Als je een Android-telefoon hebt, vind je de app in de Google 

Play Store. Heb je een iPhone? Dan vind je de app in de App Store. 

2. Installeer de app. Op het scherm van je telefoon lees je hoe dit moet. 

3. Volg de stappen in de introductieschermen. 

4. Zet in de instellingen van je telefoon bluetooth aan én laat deze aan staan. Alleen dan kan de app 

meten of je bij andere telefoons met CoronaMelder in de buurt bent geweest. 

5. Ontvang je een melding? Open CoronaMelder en lees wat je kunt doen en of je je moet laten 

testen. 

6. Blijk je zelf corona te hebben? Dan is het jouw eigen keuze of je jouw besmetting – samen met de 

GGD – wilt melden in de app. 

Vind je het installeren van de app lastig? Vraag dan een familielid of bekende om te helpen. Ook veel 

bibliotheken kunnen je helpen bij het installeren. Of bel de Helpdesk CoronaMelder op 0800-1280. Daar 

kun je ook terecht met technische vragen over de app. 

 

Meer weten? 

Op www.coronamelder.nl vind je alles wat je wilt weten over de app. Bijvoorbeeld dat het downloaden van 

CoronaMelder altijd vrijwillig is en dat de app niet om je persoonsgegevens vraagt. De app weet dus niet je 

naam, niet je e-mailadres en niet je telefoonnummer. Ook werkt CoronaMelder niet met locatiegegevens 

(GPS). De app weet dus niet wie je bent of waar je bent.  

https://www.vrijsselland.nl/de-coronamelder-app-vanaf-nu-voor-iedereen-beschikbaar/ 

 

Uitstekende zomer voor verhuurders van boten en sloepen 

De verhuur van boten zoals zeilboten, sloepen en motorjachten, steeg maar liefst met 20% ten 

opzichte van de zomer in 2019. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Click&Boat en Nautal, dé online 

bootverhuur platformen van Europa. 

 

“Wij hebben een uitstekend kwartaal achter de rug. Behalve de stijging van het aantal boekingen, is de 

gemiddelde lengte van de huurperiode ook toegenomen. Het coronavirus heeft gezorgt voor een extreme 

boost voor het lokale toerisme. En het mooie weer heeft zeker hier ook aan bijgedragen.” aldus Edouard 

Gorioux, mede-oprichter Click&Boat. 

 

Door de coronacrisis zagen veel Nederlanders hun geboekte vakantie in het buitenland in het water vallen. 

De watersportindustrie onderging enkele stressvolle weken van weinig activiteit tijdens de lockdown. Toen 

half mei de coronamaatregelen werden versoepeld stond liepen de aanvragen voor een boot binnen. Van 

sloepen, tot zeilboten en motorjachten, het water op was een van de veiligste manieren om de vakantie 

door te brengen. 

 

Er heeft een herwaardering plaatsgevonden voor wat Nederland als toeristische bestemming te bieden 

heeft. Van bosrijk natuurschoon en prachtige nationale parken, tot de vele plassen, rivieren, kanalen en 

kilometers kust die je kunt opzoeken. 

https://pretwerk.nl/news/10416/uitstekende-zomer-voor-verhuurders-van-boten-en-sloepen?actueel 

 

Pintransacties in vrijetijdssector lopen hard terug 

De recente maatregelen om het coronavirus terug te dringen hebben duidelijk effect op de 

economie. De totale waarde van de pintransacties lag op 5 oktober 7% lager dan normaal, een 

week eerder was dat nog 4% lager dan normaal. Dat zien we het duidelijkst in de vrijetijdsbranche. 

Met bouwmarkten, woonwinkels en food-retail gaat het juist heel erg goed. 

http://www.coronamelder.nl/
https://www.vrijsselland.nl/de-coronamelder-app-vanaf-nu-voor-iedereen-beschikbaar/
https://pretwerk.nl/news/10416/uitstekende-zomer-voor-verhuurders-van-boten-en-sloepen?actueel


 

 

De omzet in de horeca zakt na een goede periode scherp weg. Halverwege september lag de pinomzet bij 

cafés en restaurants hoger dan normaal. Dat was mede te danken aan het warme weer. Inmiddels hebben 

ze hun pinomzet flink zien dalen en ligt hun omzet 25% onder normaal. Dat komt deels door het mindere 

weer maar vooral door de (meest recente) coronamaatregelen. 

 

Ook in de categorie recreatie en cultuur valt de pinomzet ver terug, inmiddels ligt hun omzet 35% onder 

normaal. Sportverenigingen- en clubs, vakantieverblijven en pretparken beslaan ruim de helft van de 

categorie. De pin-omzet daalde op deze plekken sinds 20 september zo'n 30-40% harder dan in 2019. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43051/pintransacties-in-vrijetijdssector-lopen-hard-terug/?topicsid= 

 

 

 

Nieuws uit de regio 

Schippers bruine vloot vrezen volgend vaarseizoen al: ‘Een lastig 
parket’ 

Het jaar 2020 was door het coronavirus voor veel scheepseigenaren al een dramatische periode, 

maar de aangescherpte maatregelen hebben aan het eind van het vaarseizoen nog eens voor extra 

annuleringen gezorgd. Nieuwe boekingen blijven tegelijkertijd uit. ,,De echte klap komt pas volgend 

jaar’’, vreest de vereniging voor beroepschartervaart. 

 

De vloot mocht dit voorjaar maanden niet uitvaren vanwege corona. Inmiddels mag dat wel, maar onder 

voorwaarden zoals de inachtneming van 1,5 meter afstand. Zeker 150 historische schepen lagen in juni 

letterlijk en figuurlijk ‘voor Pampus’ om de roep om een noodfonds kracht bij te zetten. 

Vrijwel tegelijkertijd werd de petitie voor een fonds, die door 25.000 mensen werd ondertekend, 

overhandigd aan Kamerleden. Eind augustus kwam er het bericht dat het kabinet 15 miljoen euro uittrekt 

voor de noodlijdende bruine vloot. 

https://www.destentor.nl/kampen/schippers-bruine-vloot-vrezen-volgend-vaarseizoen-al-een-lastig-

parket~a6a80575/ 

 

Plan om economie Zwolle te laten groeien: meer start-ups, meer 
bedrijven van buitenaf 

Hoe houden Zwollenaren voldoende kans op een baan en blijft de economie bloeien, ook na de 

coronacrisis? Het stadsbestuur presenteert nieuwe plannen om daarop een antwoord te 

formuleren, waarin startende bedrijven in de categorieën ict, gezondheid en de creatieve industrie 

een belangrijke rol moeten vervullen.  

 

Economisch wil Zwolle met de regio naar de landelijke top. Want in Zwolle gaat het goed, en wat goed is, 

moet beter. Tenminste, dat is het geluid vanuit het stadhuis. ,,Economisch kunnen we de vierde regio van 

het land zijn’’, stelt wethouder René de Heer dan ook. 

Wie het potentieel lokale beroepsbevolking aftrekt van het totaal aantal banen in de stad, houdt 38.000 

jobs over. ,,Dat is best wel uniek hoor.’’ En toch. Toch moet de focus wat verlegd worden. 

https://www.destentor.nl/zwolle/plan-om-economie-zwolle-te-laten-groeien-meer-start-ups-meer-bedrijven-

van-buitenaf~a3e12317/ 

 

 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43051/pintransacties-in-vrijetijdssector-lopen-hard-terug/?topicsid
https://www.destentor.nl/kampen/schippers-bruine-vloot-vrezen-volgend-vaarseizoen-al-een-lastig-parket~a6a80575/
https://www.destentor.nl/kampen/schippers-bruine-vloot-vrezen-volgend-vaarseizoen-al-een-lastig-parket~a6a80575/
https://www.destentor.nl/zwolle/plan-om-economie-zwolle-te-laten-groeien-meer-start-ups-meer-bedrijven-van-buitenaf~a3e12317/
https://www.destentor.nl/zwolle/plan-om-economie-zwolle-te-laten-groeien-meer-start-ups-meer-bedrijven-van-buitenaf~a3e12317/


 

Crisis raakt Twentse economie minder hard 

De sociaal-economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor Twente minder ernstig dan voor 

de rest van Nederland. Een derde van de Twentse ondernemers heeft geen last van de viruscrisis. 

Vooral vergeleken met de Randstad en Brabant doet Twente het beter. 

 

Die conclusie kan worden getrokken na het vergelijken van een grote hoeveelheid data en het voeren van 

gesprekken met deskundigen. Het Kennispunt Twente, het onderzoeksbureau van vijf Twentse 

gemeenten en het gemeentelijke samenwerkingsverband Regio Twente, maakte recent een vergelijking 

tussen de sociaal-economische coronaschade voor deze regio en die in de rest van het land. 

 

Wat opvalt is dat Twentse ondernemers pessimistischer zijn dan hun collega’s elders, terwijl de 

economische werkelijkheid op dit moment toch iets meer in hun voordeel is. Bijna 41 procent van de 

ondernemers hier zegt dat het slechter gaat met het bedrijf, tegen bijna 39 procent landelijk. Bijna 8 

procent van de Twentse ondernemers verwacht voor de komende drie maanden een verdere 

verslechtering, tegenover 5,5 procent landelijk. Daarbij moet worden aangetekend dat deze percentages 

van twee weken geleden zijn, van vóór het aanscherpen van de coronamaatregelen. 

https://www.destentor.nl/enschede/crisis-raakt-twentse-economie-minder-hard~ae9438b0/ 

 

GGD Twente gaat onderzoeken welke invloed corona heeft op 
welzijn 

De GGD Twente is begonnen met het grootste gezondheidsonderzoek tot nu, waarin ook de 

invloed van de corona-uitbraak wordt gemeten. In totaal 55.000 inwoners van Twente zijn via het 

CBS aangeschreven om mee te doen. 

 

Het gezondheidsonderzoek wordt elke vier jaar gehouden. Het levert allerlei feiten op, op basis waarvan 

gemeenten, de regio en de landelijke overheid mede hun beleid bepalen.  

 

Over specifiek corona zijn aparte vragen opgenomen. De GGD wil weten wat de invloed van het virus is op 

het leven van mensen, hun gezondheid, financiële situatie, middelengebruik, beweging en welbevinden. 

„Regelmatig doen we panelonderzoeken onder vijfduizend personen. De laatste peiling van eind augustus 

wees uit dat het welzijn van Twentenaren iets lijkt af te nemen. We zijn benieuwd of ons grote onderzoek 

datzelfde beeld geeft”, zegt onderzoeker Cristel Boom van de GGD Twente. 

https://www.destentor.nl/enschede/ggd-twente-gaat-onderzoeken-welke-invloed-corona-heeft-op-

welzijn~a982c4269/ 

 

 

Relevant voor ondernemers 

Zo vraag je de definitieve berekening NOW aan 

Bedrijven die een tegemoetkoming NOW hebben ontvangen voor de eerste aanvraagperiode 

(maart, april en mei 2020) kunnen sinds 7 oktober de definitieve berekening NOW aanvragen. 

 

Het bedrag dat bedrijven hebben ontvangen was een voorschot. Dit voorschot is berekend met het 

geschatte omzetverlies. Het werkelijke percentage omzetverlies is nu bekend. Daarmee kan het definitieve 

bedrag waar een bedrijf recht op heeft worden berekend. Dat werkt zo: 

 

https://www.destentor.nl/enschede/crisis-raakt-twentse-economie-minder-hard~ae9438b0/
https://www.destentor.nl/enschede/ggd-twente-gaat-onderzoeken-welke-invloed-corona-heeft-op-welzijn~a982c4269/
https://www.destentor.nl/enschede/ggd-twente-gaat-onderzoeken-welke-invloed-corona-heeft-op-welzijn~a982c4269/


 

De definitieve berekening NOW kan online met een speciaal formulier worden aangevraagd. 

 

Of je voor de aanvraag van de definitieve berekening NOW een accountantsverklaring of derdenverklaring 

mee moet sturen, hangt af van de hoogte van het voorschot en definitieve tegemoetkoming. Ook is het 

van belang of je een aanvraag als onderdeel van een groep of concern heeft gedaan. 

 

Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of een gecertificeerde 

accountants-administratieconsulent over de betrouwbaarheid van bijvoorbeeld de jaarrekening. Met deze 

verklaring kun je als ondernemer aantonen dat je financiële administratie aan de wettelijke eisen voldoet. 

Deze accountantsverklaring is verplicht: 

 bij een voorschot van € 100.000 of meer; 

 bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde 

voorschot); 

 voor de werkgever die onderdeel is van een groep of concern geldt: tel de bedragen van alle 

aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar op. Het 

totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is; 

 bij een aanvraag NOW op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep onder de 

20% omzetverlies komt). In deze situatie maakt het niet uit hoe hoog de tegemoetkoming of het 

voorschot is, er is altijd een accountantsverklaring nodig. 

Ondernemers hebben tot en met 29 juni 2021 de tijd om een accountantsverklaring op te sturen voor de 

definitieve berekening van de eerste aanvraagperiode NOW. Als je geen verklaring meestuurt, ontvangt je 

geen tegemoetkoming en moet het voorschot worden terugbetaald. 

 

Een derdenverklaring is een verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of 

brancheorganisatie waarin het omzetverlies wordt bevestigd. Deze derdenverklaring is verplicht: 

 bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000; 

 bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het 

voorschot). 

Ondernemers hebben tot en met 23 maart 2021 de tijd om een derdenverklaring op te sturen voor de 

definitieve berekening van de eerste aanvraagperiode NOW. Als je geen verklaring meestuurt, ontvang je 

geen tegemoetkoming en moet je je voorschot terugbetalen. 

 

Is het voorschot minder dan € 20.000, of is de definitieve tegemoetkoming minder dan € 25.000? Dan heb 

je geen verklaring nodig. 

 

Met de rekenhulp Simulatie NOW kun je uitrekenen hoe hoog de definitieve tegemoetkoming ongeveer 

wordt. Zo kun je zien of je een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig heeft voor je aanvraag 

definitieve berekening NOW.  Als je al een accountantsverklaring heeft, is een derdenverklaring niet nodig. 

De rekenhulp geeft ook een indicatie of je een bedrag moet terugbetalen of dat je nog een bedrag 

ontvangt. 

https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2020/10/zo-vraag-je-de-definitieve-berekening-now-aan-

101340934 

 

 

 

 

 

 

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-definitieve-berekening-tegemoetkoming-now-eerste-aanvraagperiode.aspx
https://www.simulatienow.nl/
https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2020/10/zo-vraag-je-de-definitieve-berekening-now-aan-101340934
https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2020/10/zo-vraag-je-de-definitieve-berekening-now-aan-101340934


 

Cross-sectoraal 

Horeca onderdeel van oplossing in bestrijding coronavirus: KHN, 
MKB-Nederland en VNO-NCW werken aan slimme maatregelen 

Om het stijgende aantal coronabesmettingen tegen te gaan, zijn gerichte oplossingen nodig. 

Daarom werken Koninklijke Horeca Nederland (KHN), MKB-Nederland en VNO-NCW aan een 

concreet voorstel voor slimme maatregelen voor de horeca. Vanaf begin juni ontvangen 

horecaondernemers met alle strenge restricties hun gasten op een veilige en verantwoorde manier. 

Dat zien we ook terug in de RIVM cijfers; het aantal besmettingen dat te herleiden is tot de horeca 

is zeer gering. Daarom roepen KHN, MKB-Nederland en VNO-NCW het kabinet op om de horeca 

serieus te nemen en komen ze met een alternatief plan met slimme maatregelen om de horeca in te 

zetten als ‘safe haven’ in de strijd tegen het coronavirus. 

 

1 De horeca is veilig 

Horecaondernemers en hun medewerkers volgen strenge protocollen, inclusief strenge hygiëne-

maatregelen en doen er dagelijks alles aan om hun gasten een veilige en gastvrije ervaring te bieden. En 

met resultaat: cijfers van het RIVM tonen aan dat slechts 2,9 procent van alle besmette personen te 

herleiden is naar de horeca. Het merendeel van de besmettingen vindt nog steeds plaats in de privésfeer. 

Het is jammer dat het kabinet op dit moment kennelijk maar twee knoppen ziet om aan te draaien om het 

virus onder controle te krijgen: sluitingstijden en groepsgrootte. Terwijl het zoveel slimmer kan. KHN 

begrijpt niet dat er opnieuw strengere maatregelen voor de horeca zijn ingevoerd, zonder daarbij rekening 

te houden met het type bedrijf en de bijzondere maatregelen die ondernemers nemen. Er wordt namelijk 

niet of nauwelijks ingegrepen op andere plekken waar mensen kunnen samenkomen. Bovendien zagen 

we vorig weekend tot welke gevolgen de extra maatregelen leidden: lange rijen voor supermarkten en 

nachtwinkels om drank in te kopen en om die thuis of in het park te nuttigen. Het probleem verplaatst zich 

hiermee opnieuw naar de grootste besmettingshaard – de privésfeer – terwijl de horeca met alle strenge 

protocollen juist een veilig alternatief kan bieden voor huisfeestjes en (illegale) bijeenkomsten. 

 

2 Horeca is onderdeel van de oplossing 

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “De horeca heeft als huiskamer van de samenleving een belangrijke 

sociaal-maatschappelijke functie. Juist in onzekere tijden als deze, hebben mensen behoefte aan sociaal 

contact. En gezien de huidige cijfers en de behoeften in de maatschappij kan de horeca juist een 

onderdeel van de oplossing zijn. In de horeca kunnen mensen dankzij de strenge protocollen toch op een 

veilige manier samenkomen.” 

KHN, MKB-Nederland en VNO-NCW werken daarom samen aan een alternatief plan 

met slimme maatregelen. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat het besmettingsrisico 

beheersbaar en aanvaardbaar moet zijn, maar dat er tegelijkertijd wel mogelijkheden moeten zijn voor een 

exploitatie van het horecabedrijf. 

 

3 Slimme matregelen 

Met slimme maatregelen kan de horeca worden ingezet als ‘safe haven’ in de strijd tegen het coronavirus. 

Hoe zien deze slimme maatregelen er uit: 

 Stap af van allerlei onwerkbare segmenteringen, maar kijk naar functies/activiteiten per type 

bedrijf, bijvoorbeeld ‘eten/drinken’, ‘vergaderen’, ‘slapen’, etc. 

 Laat de ondernemer per bedrijfsactiviteit in een coronamaatregelentool de specificaties van zijn 

functies/activiteiten invoeren. Denk hierbij aan ‘harde specs’ zoals het aantal m2, de regio en 

ventilatie, maar ook aan variabelen zoals het hanteren van mondkapjes voor personeel en 

gasten, kuchschermen of ventilatie met grotere luchtverversingscapaciteit. 

https://www.rivm.nl/documenten/wekelijkse-update-epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland


 

Het invoeren van deze specificaties per activiteit leidt vervolgens tot een ‘activiteit-gebonden 

coronamaatregelenpakket’ voor een individueel bedrijf. De ondernemers voeren hun gegevens in, de tool 

geeft de uitkomst voor welke maatregelen er gelden. De maatregelen moeten vervolgens ook ‘mee 

ademen’ met de huidige situatie in het land door bijvoorbeeld een stoplichtsysteem te hanteren. Bij groen 

is er meer mogelijk, dan bij bijvoorbeeld oranje of rood. Deze kleuren kunnen bijvoorbeeld gekoppeld 

worden aan de ontwikkeling van het coronadashboard waar het kabinet mee bezig is. 

 

4 Oproep aan kabinet: Kijk naar wat er wel kan 

KHN, MKB-Nederland en VNO-NCW zijn ervan overtuigd dat deze gerichte aanpak een belangrijke 

bijdrage levert aan de bestrijding van het coronavirus. Dit plan zorgt er tegelijkertijd voor dat de 

economische gevolgen beperkt blijven en we straks ook ruimte hebben voor wederopbouw. Op dit moment 

worden de contouren van dit plan verder uitgewerkt. De drie partijen doen een dringende oproep aan het 

kabinet: ‘neem de horeca serieus, kijk naar wat er wél kan, in plaats van vast te houden aan de 

verregaande restricties voor een sector die juist een belangrijk alternatief kan vormen voor de privésfeer - 

waar nu de meeste besmettingen plaatsvinden’. 

https://www.khn.nl/nieuws/horeca-onderdeel-van-oplossing-in-bestrijding-coronavirus 

 

Enorme omzetverliezen in evenementenbranche blijven, heel klein 
lichtpuntje gloort 

De omzetverliezen in de evenementenbranche blijven met dik boven de 70% dramatisch. Heel klein 

lichtpuntje is dat het kabinet een plan van de evenementen- en cultuurbranche om toch 

evenementen te organiseren ter beoordeling heeft doorgestuurd aan het RIVM.  

 

In het derde kwartaal heeft de evenementenbranche met een omzetdaling van 77% moeten incasseren. 

Dat is een hele lichte verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal toen de omzetdaling nog op 84% 

stond. Voor het vierde kwartaal wordt een omzetdaling van 79% verwacht.  

 

Dat blijkt uit een peiling onder leden van het Eventplatform in september 2020. De uitkomsten hebben 

betrekking op de hele keten van ondernemers in de zakelijke evenementenbranche en zijn voorzien van 

een uitsplitsing op organisatoren, locaties en toeleveranciers. De keten van toeleveranciers is divers, 

enkele groepen zijn vanwege hun omvang gespecificeerd in de uitkomsten. 

 

Kabinet stuurt plan van branche naar RIVM 

Heel klein positief puntje is dat het plan dat de cultuur- en evenementenbranche heeft opgesteld om weer 

veilig en verantwoord evenementen te organiseren door het Nederlandse kabinet ter beoordeling aan het 

RIVM is doorgestuurd. Dat hebben de betrokken bewindslieden in een overleg met de branche 

toegezegd.  

 

"Onze leden waren klaar voor een heel mooi event jaar en hadden daarvoor hun teams op volle sterkte. 

Schakelen ten gevolge van deze crisis was onafwendbaar. Het is ongelooflijk verdrietig om te zien hoeveel 

goede mensen in korte tijd hun baan hebben verloren. Talent gaat verloren voor onze branche, dat baart 

me grote zorgen voor straks”, aldus Maarten Schram, directeur van de Independent Dutch Event 

Association (IDEA), namens het Eventplatform. 

 

4,2 miljard aan omzet verloren 

De verwachte omzet in 2020 voor de zakelijke evenementenbranche bedroeg € 5,2 miljard. Met een 

omzetverlies van 80% vanaf maart is dat omgerekend bijna 4,2 miljard aan omzetverlies. Iets meer dan 1 

miljard aan omzet, inclusief de maanden januari en februari, resteert voor ondernemers in de branche. 

 

https://www.khn.nl/nieuws/horeca-onderdeel-van-oplossing-in-bestrijding-coronavirus


 

Ondernemers in de branche zijn blij met de hardbenodigde verlenging van de steunmaatregelen. Vanaf 1 

oktober maakt gemiddeld 84,4% van de ondernemers gebruik van 1 of meer steunmaatregelen. Helaas 

betekent dit niet dat voor ondernemers die geen gebruik meer maken van steun, dat de steun niet nodig is. 

Slechts 4% van de respondenten geeft aan geen steun meer nodig te hebben, de andere bijna 12% 

voldoet niet aan de voorwaarde 

 

17.000 ZZP'ers zonder werk en 16.000 banen verloren 

De crisis heeft grote gevolgen voor het personeel. De evenementenbranche biedt normaliter 

werkgelegenheid voor circa 71.000 mensen, gemiddeld 26% daarvan zijn freelancers. Circa 4% van hen 

heeft in de periode maart tot en met september werkzaamheden uitgevoerd. De uitkomsten van deze 

peiling laten zien dat ruim 17.000 ZZP’ers zonder werk zitten en ruim 16.000 werknemers hun baan kwijt 

zijn. 

 

Van alle ondernemers ziet maar een kwart de toekomst positief tegemoet. Meer dan de helft heeft  geen 

vertrouwen in de toekomst en de rest is onzeker. Organisatoren zijn het meest positief gestemd, Locaties 

zijn zeer somber gestemd. Datzelfde geldt voor standbouwbedrijven; geen van de respondenten is 

positief, 38% is onzeker en bijna 62% ziet het somber in. 

https://www.eventplatform.nl/Eventplaform/media/eventplatform/Rapportage-Eventplatform-peiling-

coronacrisis-september-2020.pdf 

 

Nederland verlangt naar evenementen 

Nederland verlangt naar live-evenementen én heeft er verrassend veel voor over om ze weer te 

kunnen bezoeken. Er is veel vertrouwen in de veiligheid en men is bereid om diverse maatregelen 

te accepteren en rekening te houden met kwetsbare groepen. 

Dit blijkt uit een groot onderzoek door Fieldlab Evenementen in samenwerking met dr. N. Kenters, 

onderzoeker en prof. dr.  A. Voss, hoogleraar Infectiepreventie en arts-microbioloog. Het onderzoek werd 

gehouden onder 29.929 bezoekers van zakelijke evenementen, sportevenementen en entertainment als 

concerten, festivals en theater. Doel is om te onderzoeken in hoeverre de plannen die het Fieldlab 

Evenementen ontwikkelt om de bezoekerscapaciteit te verhogen aansluiten bij de wensen en behoeften 

van bezoekers van evenementen. 

  

Op de vraag of men een evenement wil bezoeken, werd massaal bevestigend geantwoord. Of het nu om 

zakelijke evenementen (93,6%), sportevenementen (94,1%) of entertainment (97,5%) gaat. Hoog op de 

verlanglijst van de bezoekers scoren outdoor concerten, outdoor festivals, betaald voetbal en congressen 

en vergaderingen.  Het standpunt van bezoekers ten aanzien van de omvang van evenementen kent geen 

of slechts een tijdelijke verandering. In entertainment ziet 59% van de bezoekers graag even grote 

evenementen als voorheen, bij sport 56%. In beide gevallen ziet slechts 7% liever blijvend kleinere 

evenementen. 

 

De enquêteresultaten zijn te vinden op https://fieldlabevenementen.nl/onderzoeksresultaten/ 

https://pretwerk.nl/news/10417/nederland-verlangt-naar-evenementen?actueel 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eventplatform.nl/Eventplaform/media/eventplatform/Rapportage-Eventplatform-peiling-coronacrisis-september-2020.pdf
https://www.eventplatform.nl/Eventplaform/media/eventplatform/Rapportage-Eventplatform-peiling-coronacrisis-september-2020.pdf
https://fieldlabevenementen.nl/onderzoeksresultaten/
https://pretwerk.nl/news/10417/nederland-verlangt-naar-evenementen?actueel


 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg kan veilig en 
verantwoord doorgaan 

De Recreatie Vakbeurs in Hardenberg kan en gaat veilig en verantwoord door. Hiervoor staan alle 

denkbare protocollen klaar. Ook vanuit de lokale instanties en de veiligheidsregio is groen licht 

gegeven voor de enige vakbeurs voor de gehele recreatiebranche in de Benelux. 

Uit de maatregelen blijkt onder meer dat bezoekers zich online dienen te registeren en dat registratie op 

het event niet langer mogelijk is. Bezoekers kiezen daarbij voor een specifieke dag, maar niet voor een 

bepaald tijdsblok. “Meer dan ooit heeft de veiligheid van onze exposanten en bezoekers onze topprioriteit. 

Wij stellen alles in het werk om voor de recreatiesector de veiligste plek te creëren om elkaar te ontmoeten 

en zaken te doen”, verklaart Roos op’t Holt namens beursorganisator Easyfairs. Recreatie Vakbeurs is te 

bezoeken op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 november in Evenementenhal Hardenberg. 

Onlangs heeft Easyfairs al warm gedraaid met Trendz, haar eerste vakbeurs sinds de corona-uitbraak. 

Deze inkoopbeurs is succesvol verlopen en zowel exposanten als bezoekers gaven aan zich meer dan 

veilig te voelen en goede zaken te hebben gedaan. Op’t Holt: “Voor Recreatie Vakbeurs hebben wij ook 

alle vertrouwen in een succesvol beursverloop. Wij voelen ons daarin gesteund door onze bezoekers, 

want zij zijn het schoolvoorbeeld van een sector die zich heeft aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Zij 

hebben sinds de corona-uitbraak een veilige omgeving gecreëerd op haar recreatieparken, campings en 

overige recreatieplekken. Zij weten als geen ander hoe belangrijk het is om de coronamaatregelen te 

respecteren en dat de economie verder hersteld wordt.” 

 

Recreatie Vakbeurs: safest place to meet 

De coronamaatregelen voor Recreatie Vakbeurs dragen zorg voor reiniging & hygiëne, persoonlijke 

bescherming & detectie en fysieke afstand. Onlangs zijn alle gezondheids- en veiligheidsprotocollen van 

Easyfairs voor haar andere locatie in Nederland (Evenementenhal Gorinchem) succesvol beoordeeld door 

SGS, de wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Deze protocollen 

worden ook ingezet voor Evenementenhal Hardenberg. “Deze SGS-organisatie is een zeer kritische 

autoriteit en internationaal erkend. Hierin gaan we verder dan welke beursorganisatie dan ook, omdat we 

alles-op-alles zetten om de meest veilige plek te creëren om samen te komen en zaken te doen. Deze 

zorgvuldigheid wordt ook zeer gewaardeerd door de lokale autoriteiten”, legt Op’t Holt uit. 

 

Contactloos informatie verzamelen 

Op’t Holt: “Uit de maatregelen blijkt onder meer dat er een gescheiden in- en uitgang is, dat bezoekers 

zich vooraf online dienen te registreren voor een specifieke dag en dat overal de anderhalve meter afstand 

in acht moet worden genomen. Uiteraard worden tijdens de beurs de meest aangeraakte oppervlakten 

regelmatig gedesinfecteerd. Ook raden we bezoekers aan om gebruik te maken van onze Smart Badge 

technologie. Dit is niet alleen handig, het is ook een heel veilige manier om Recreatie Vakbeurs te 

bezoeken. Via de badge kan een bezoeker elektronisch product- en bedrijfsinformatie opvragen, zonder 

enig fysiek contact. Zoals iedereen van ons gewend is, is er voldoende eten en drinken verkrijgbaar. Wij 

verzoeken iedereen om voor het eten en drinken de handdesinfectiemiddelen te gebruiken die 

beschikbaar zijn bij de horecapunten.” 

 

Op de website van Recreatie Vakbeurs zijn speciale COVID-19-pagina’s te vinden met informatie over alle 

maatregelen die genomen worden voor bezoekers en exposanten: www.recreatie-vakbeurs.nl. 

https://pretwerk.nl/news/10420/recreatie-vakbeurs-in-evenementenhal-hardenberg-kan-veilig-en-

verantwoord-doorgaan?product 

 

https://www.recreatie-vakbeurs.nl/
https://pretwerk.nl/news/10420/recreatie-vakbeurs-in-evenementenhal-hardenberg-kan-veilig-en-verantwoord-doorgaan?product
https://pretwerk.nl/news/10420/recreatie-vakbeurs-in-evenementenhal-hardenberg-kan-veilig-en-verantwoord-doorgaan?product

