
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Tweede lockdown nekslag voor groepenmarkt 

De tweede lockdown raakt de verblijfsrecreatie hard maar is de nekslag voor ondernemingen die 

afhankelijk zijn van de groepenmarkt. De groepsaccommodaties en buitensportbedrijven zijn als 

sinds maart vrijwel helemaal gesloten. 

 

Medio september was er sprake van massale annuleringen en terugval van boekingen als gevolg van het 

negatief reisadvies vanuit Duitsland en België. Met de nieuwe lockdown is de schade alleen maar 

toegenomen. De 5.000 ondernemingen in de watersport- en recreatie zien een daling van 99% van de 

bestedingen van buitenlandse gasten. 

 

"We hebben begrip voor de maatregelen om snel het virus in te dammen en met onze sectorprotocollen 

leveren wij onze bijdrage. Onze ondernemingen zijn gewoon open. Weliswaar is de horeca gesloten maar 

vaak worden alternatieven aangeboden zoals een afhaalservice" stelt Geert Dijks, directeur van HISWA-

RECRON, de ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie. "Maar door de nieuwe 

maatregelen kijkt de sector tot einde jaar naar een extra directe schade van 158 miljoen euro. Vanaf maart 

tot nu toe was de schade al 700 miljoen euro. Inclusief de voucherschade stevent de sector af op 1 miljard 

coronaschade."  

 

Groepenmarkt op slot 

Met name de groepenmarkt wordt relatief zwaar getroffen. Vanaf maart kunnen deze bedrijven alleen 

maar kleine gezelschappen ontvangen met als gevolg dat zeven maanden lang de omzet 70% tot wel 90% 

lager is dan normaal. Voorlopig is er nog geen zicht op verruiming. 

 

Dijks: "dit valt buiten het bedrijfsrisico en hier moet de overheid bijspringen. Deze bedrijven vervullen een 

heel belangrijke maatschappelijk functie. Voor verenigings- en bedrijfsuitjes, schoolkampen familie- of 

vriendenweekenden. Zeker als we weer mogen, zullen mensen graag weer samen tijd met elkaar willen 

doorbrengen, maar dan moeten de mogelijkheden er nog wel zijn." 

 

HISWA-RECRON pleit samen met andere sectoren bij het kabinet voor een Time Out Arrangement. Veel 

gezonde bedrijven zijn formeel niet gesloten maar hebben door de overheidsmaatregelen feitelijk al 

maanden een omzetschade van 65% tot wel 95% zoals de groepsaccommodaties en commerciële 

buitensportsector. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/tweede-lockdown-nekslag-voor-groepenmarkt 

 

 

 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

19 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://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/tweede-lockdown-nekslag-voor-groepenmarkt


 

 

 

Het Oosten houdt stand: coronacrisis krijgt (nog) geen vat op onze 
grote bedrijven 

De grote bedrijven in Oost-Nederland doen het over het algemeen goed, blijkt uit een enquête 

van de Stentor onder alle bedrijven met meer dan 250 werknemers. Terwijl economische ellende 

heerst, blijken zij een rots in de branding. ,,Ze houden de blik naar voren gericht.’’ 

 

Je zou bijna spreken van ‘het wonder van Oost-Nederland’. Maar daarvoor is het te vroeg, omdat corona 

nog niet is uitgewoed. Het zou ook onrecht doen aan ondernemers die het water aan de lippen staat. Al 

zijn experts het eens dat de enquête vooral een positief beeld laat zien: de bedrijven in de regio doorstaan 

de coronacrisis goed.  

 

Ruim 50 procent haalt dezelfde omzet als voor de crisis. Een kwart doet het zelfs beter, breidt uit en moet 

extra medewerkers aannemen. De bedrijven geven zichzelf gemiddeld het rapportcijfer 7,7, een fractie 

lager (8) dan voor corona, toen de economie boomde. 

 

De Stentor ondervroeg 105 grote bedrijven, samen goed voor pakweg 50 procent van de 

werkgelegenheid. Daarvan vulden 29 bedrijven het onderzoek in en dat is volgens experts voldoende om 

er conclusies aan te verbinden. 

 

Nora Neuteboom, hoofdeconoom ABN AMRO,  ziet dat sentiment ook in het onderzoek: ,,Overall zou je 

kunnen zeggen dat bedrijven in Oost-Nederland het gemiddeld beter doen dan in de rest van Nederland. 

Maar dan waarschuw ik toch: bij enquêtes is het vaak dat ondernemers die failliet gaan of bezig zijn met 

overleven, niet snel tijd nemen voor een ‘survey’. Zij hebben wel iets anders aan hun hoofd. Dat vertekent 

de uitkomst misschien.” Ze neigt er als econoom wel naar, geeft ze toe, vooral de riskante aspecten uit 

een onderzoek te plukken en veel voorspellingen in de coronacrisis kwamen ‘inderdaad niet uit’.   

 

Andere experts redeneren andersom, dat bedrijven waarmee het slecht gaat juist extra motivatie voelen 

om mee te doen. Hoe dan ook noemen alle deskundigen de uitkomsten van de enquête ‘hoopgevend en 

interessant'.  

https://www.destentor.nl/regio/het-oosten-houdt-stand-coronacrisis-krijgt-nog-geen-vat-op-onze-grote-

bedrijven~aee18110/ 

 

 

 

Nieuws uit de regio 

Sneller en makkelijker testen op corona: "Testbeleid in Overijssel 
gaat flink veranderen" 

Het aantal testen dat wordt opgeschroefd, méér testlocaties en sneltesten die goedgekeurd worden 

door het RIVM: de GGD Twente verwacht dat het testlandschap de komende tijd flink gaat 

veranderen. Doel: mensen in Overijssel zo snel mogelijk testen op vermoeden van corona. 

 

Na weken van krapte en lange wachttijden kan de GGD in Twente de komende tijd flink opschalen. 

Afgelopen dinsdag werd een nieuwe testlocatie in Oldenzaal geopend en op korte termijn start een 

samenwerking met een groep huisartsen in Bentelo. 

https://www.destentor.nl/regio/het-oosten-houdt-stand-coronacrisis-krijgt-nog-geen-vat-op-onze-grote-bedrijven~aee18110/
https://www.destentor.nl/regio/het-oosten-houdt-stand-coronacrisis-krijgt-nog-geen-vat-op-onze-grote-bedrijven~aee18110/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/335485/GGD-Twente-zoekt-uitweg-uit-coronatest-drukte-Zeg-test-af-als-klachten-verdwijnen
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1319650/GGD-opent-nieuwe-testlocatie-in-Oldenzaal-en-zo-ziet-ie-er-uit


 

De GGD Twente kan momenteel ruim 1.200 mensen per dag testen. Dat aantal moet begin januari 

opgelopen zijn tot 3.600 testen op een dag. 

 

Fors opschalen 

"We zijn in Twente fors aan het opschalen, omdat ons streven is dat mensen heel snel getest kunnen 

worden", zegt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid bij de GGD Twente. "Aan de andere 

kant zien we dat er nieuwe testen worden gevalideerd door het RIVM. De sneltesten zijn daarmee in 

opkomst." Dinsbach: "Ik verwacht dat het hele testlandschap ontzettend gaat veranderen. Daarin zullen de 

sneltesten ook breder beschikbaar zijn voor mensen." 

 

Wachtlijsten slinken 

De wachtlijsten voor het doen van een coronatest in Twente slinken inmiddels. "Op dit moment gaat dat al 

iets beter, maar we hebben nog wel even wat tijd nodig", zegt Dinsbach. "Het liefste willen we mensen 

natuurlijk binnen 24 uur kunnen testen." Opschaling is daarom ook noodzakelijk, stelt de 

gezondheidsdirecteur. "Huisartsen in Dinkelland testen voor ons en binnenkort gaan ook huisartsen in 

Bentelo voor ons testen. Dat helpt ons ontzettend, omdat we daarmee de testen dichter bij de mensen 

brengen en ook makkelijker kunnen opschalen. Daar zijn we heel blij mee." 

 

Eerste sneltesten goedgekeurd 

Afgelopen week werden de eerste twee coronasneltesten goedgekeurd door het RIVM. De sneltesten 

hebben een kwartier nodig om te vertellen of iemand besmet is met het coronavirus. "We zijn aan het 

afwachten op de regels hoe we daar het beste gebruik van kunnen maken", zegt Dinsbach daarover. 

De bedoeling was dat het Twentse bedrijf Medlon ook coronatests zou gaan uitvoeren voor de GGD, maar 

tot concrete afspraken tussen beide partijen hebben de gesprekken nog niet geleid. 

 

Commerciële coronatests 

Op steeds meer plekken in de provincie worden ook commerciële coronatests aangeboden, onder meer 

door het bedrijf Hestia in Losser. Maar, waarschuwt de GGD, zo'n commerciële coronatest is niet 

betrouwbaar als deze (nog) niet is goedgekeurd door het RIVM. In de officiële GGD-teststraten wordt 

gebruik gemaakt van de PCR-test, die aantoont of je op dat moment het coronavirus onder de leden hebt. 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1321294/Sneller-en-makkelijker-testen-op-corona-Testbeleid-in-Overijssel-

gaat-flink-veranderen 

 

Kamers in hotel Staphorst voor mensen die zelf niet in quarantaine 
kunnen 

Hotel Waanders in Staphorst stelt kamers beschikbaar aan mensen die in quarantaine moeten, 

maar hier zelf niet voor kunnen zorgen. Het gaat dan niet om mensen die zelf besmet zijn met het 

virus, maar om bijvoorbeeld mensen die minder zelfredzaam zijn, arbeidsmigranten, toeristen of 

huisgenoten van mensen die wél een besmetting hebben opgelopen. 

 

Het hotel heeft per direct zes tweepersoonskamers beschikbaar en verzorgt de maaltijden voor deze 

mensen. Indien personen die gebruik maken van de quarantainelocatie toch besmet blijken te zijn met het 

coronavirus, worden zij naar een andere locatie verplaatst. "Elke dag komen wij schoonmaken, we hebben 

speciale luchtfilters om de aerosolen uit de lucht te halen. We hebben uiteraard ook desinfecterende 

middelen ter beschikking en er wordt prima voor hen gezorgd", legt Henk Breukelaar van Waanders uit. 

De beschikbare kamers hebben hun deuren aan de buitenkant van het hotel, hierdoor komen 

quarantainegasten niet in aanraking met andere hotelgasten. Een verpleegkundige is er in het hotel niet. 

 

 

https://nos.nl/artikel/2351308-eerste-corona-sneltesten-goedgekeurd-gaat-testaanpak-rigoureus-veranderen.html
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1315304/Twents-bedrijf-gaat-coronatests-doen-voor-GGD
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1321294/Sneller-en-makkelijker-testen-op-corona-Testbeleid-in-Overijssel-gaat-flink-veranderen
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1321294/Sneller-en-makkelijker-testen-op-corona-Testbeleid-in-Overijssel-gaat-flink-veranderen


 

Zoektocht 

De veiligheidsregio ging op zoek naar een geschikte quarantainelocatie nadat er een aantal ervaringen 

was met een moeizame zoektocht naar een dergelijke locatie. De wens ontstond om een locatie te hebben 

binnen de regio, waar in geval van nood een beroep op kan worden gedaan. 

 

Hotel Waanders is volgens de veiligheidsregio ideaal, omdat het centraal gelegen is en de juiste faciliteiten 

heeft. Eigenaar Henk Breukelaar: “We willen als hotel graag laten zien dat we een deel van de oplossing 

kunnen zijn. Een veilige haven voor gasten die hier niet zelf voor kunnen zorgen. Onze kamers zijn 

daarom ook per direct beschikbaar tot ten minste eind december 2020.” 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1321366/Kamers-in-hotel-Staphorst-voor-mensen-die-zelf-niet-in-

quarantaine-kunnen 

 

Steenwijkerland kan horeca na tweede lockdown alleen met 
terrassen en reclamecampagne steunen 

Winterterrassen en een toeristische marketingcampagne moeten de horeca in Steenwijkerland er 

na deze tweede lockdown weer bovenop helpen. ,,We doen als gemeente veel voor de horeca, maar 

het geven van inkomenssteun is en blijft een landelijke verantwoordelijkheid”, aldus woordvoerder 

Marcel de Werd. 

 

Tweede lockdown 

Deze tweede golf heeft zonder meer gevolgen voor de bedrijven in de horeca, ziet ook de gemeente 

Steenwijkerland. Maar die kan maar beperkt te hulp schieten. ,,Het Rijk ondersteunt de horecabedrijven 

met loonsubsidie. De gemeente heeft geen specifieke potjes voor bijvoorbeeld horecapersoneel dat hun 

baan verliest door de coronacrisis. Horecapersoneel dat zijn baan verliest kan in eerste instantie een 

beroep doen op een WW-uitkering bij het UWV.” Daarnaast kunnen horecabedrijven een beroep doen op 

een aantal regelingen via het noodloket zoals de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig 

Ondernemers) en vanaf november van de NOW3 (Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid) 

en TVL3 (Tegemoetkoming Vaste Lasten) ,,Ook bieden we de horecaondernemers de helpende hand om, 

waar het mogelijk is, na deze lockdown bijvoorbeeld grotere winterterrassen toe te staan.” ,,Tenslotte 

zetten we ons als gemeente in om een snel herstel van de horeca na de coronacrisis te realiseren. 

Bijvoorbeeld door samen met MarketingOost campagnes voorbereiden waarmee we de toerist overhalen 

om na de coronacrisis weer snel ons gebied te bezoeken.” 

 

KHN 

Dat idee komt onder meer uit de koker van KHN, afdeling Steenwijkerland en ondernemersvereniging 

KopTop, vertelt Arjan Stroeve van Eetcafé De Steen in Willemsoord en bestuurslid van KHN. ,,Het was de 

bedoeling om die campagne in het najaar te starten, voordat we de winter weer ingaan. Maar nu alles stil 

ligt en ook binnenlands toerisme nauwelijks mogelijk is, gaan we kijken of we ons kunnen richten op de 

regio.” Onder meer door de Weerribben-Wieden Restaurantweek die op 23 november van start zou gaan, 

uit te stellen. ,,Of we gaan ons in die week juist meer richten op al die bedrijven die met afhaal en 

bezorging zijn begonnen.” Als het zover komt gaan ondernemers niet altijd slimme dingen doen en blijven 

ze zitten met grote privé schulden en problemen. Ons team kan ze helpen dat te voorkomen 

 

Laatste strohalm 

Hij maakt zich wel zorgen over de horecabedrijven in Steenwijkerland. ,,Maar vooral om de cafés. Die 

hebben veel minder mogelijkheden dan restaurants om hun gasten op hun stoelen te houden. Probeer dat 

maar een smet jongeren.” Ook hij is bang dat een deel van de bedrijven het niet gaat overleven. ,,Mede 

daarom hebben we al een platform opgericht in de eerste lockdown: Samen in Nood. Dat moet je echt zien 

als de laatste strohalm voor ondernemers die niet meer weten hoe ze verder moeten en geen dure 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1321366/Kamers-in-hotel-Staphorst-voor-mensen-die-zelf-niet-in-quarantaine-kunnen
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1321366/Kamers-in-hotel-Staphorst-voor-mensen-die-zelf-niet-in-quarantaine-kunnen


 

consultants in kunnen schakelen.” ,,Bij ons platform krijgen ze een team van experts die gratis mee gaan 

kijken of doorgaan een optie is en hoe dan. Of dat het beter is om te stoppen. En hoe ze dat dan netjes 

kunnen afsluiten. Als het zover komt gaan ondernemers niet altijd slimme dingen doen en blijven ze zitten 

met grote privé schulden en problemen. Ons team kan ze helpen dat te voorkomen. Dat platform gaan we 

vanaf nu meer bekendheid geven.” 

 

Steun 

Dat de gemeente geen zakken geld klaar heeft staan, snapt hij. ,,Het is te hopen dat het tweede 

steunpakket van de overheid toch weer extra geld inhoudt.” Over de gemeente niets dan goeds: ,,Ik ben 

heel tevreden hoe de gemeente heeft meegedacht en in de eerste lockdown alles heeft aangepakt. Voor 

de plannen die we toen hebben gemaakt, is subsidie aangevraagd bij de provincie. Maar voordat duidelijk 

was of dat geld er zou komen, stelde de gemeente zich al garant voor die 125.000 euro. ‘En als het niet 

komt, kijken we daarna wel weer hoe we dat op gaan lossen', zei de gemeente toen. Dat getuigt van 

ondernemingsgeest.” 

https://www.destentor.nl/steenwijkerland/steenwijkerland-kan-horeca-na-tweede-lockdown-alleen-met-

terrassen-en-reclamecampagne-steunen~abf54ec8/ 

 

Houd rekening met drukte in de natuur deze herfstvakantie 

Maandag 12 oktober begint in het noorden van Nederland de herfstvakantie. Het midden en zuiden volgen 

een week later. Een mooi moment om met de kinderen er op uit te trekken en te genieten van 

paddenstoelen en verkleurende bomen. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten willen het publiek er op 

wijzen dat het deze herfstvakantie druk kan worden in sommige populaire natuurgebieden. 

e ervaring leert dat het publiek massaal op dezelfde momenten dezelfde natuurgebieden wil bezoeken. 

Het gaat dan vooral om die gebieden waar vóór corona de parkeerplaatsen op mooie zondagmiddagen 

snel vol staan. 

 

Daarom een paar tips: 

- Houd je aan de corona basisregels: blijf binnen als je verkouden of grieperig bent en houd 1,5 

meter afstand van elkaar. Ook als je buiten bent. Mijd speelplekken en andere recreatieve 

voorzieningen als het er druk is. 

- Geniet van de regen óf neem een paraplu mee. Het is immers niet altijd mogelijk om beschutting 

te zoeken in bezoekerscentra of andere overdekte ruimtes zonder 1,5 meter afstand van anderen 

te houden. 

- Realiseer je dat de parkeerplaatsen snel vol zullen zijn. Ga dus bij voorkeur op de fiets of te voet. 

- Ga niet naar de bekende plekken, maar ontdek juist onbekende gebieden. Bekijk per provincie de 

tips van de boswachter. Zo worden de natuurbezoekers beter over het land verspreid, en worden 

verstoppingen bij de drukste natuurgebieden voorkomen. 

- Laat geen afval slingeren. 

- Houd je aan de toegangsregels van het gebied. Dat betekent doorgaans dat je op de paden moet 

blijven, en dat de hond aan de lijn moet. Lees de borden in het gebied goed en houd je daar ook 

aan. 

 

Zo blijft het voor iedereen leuk en kunnen we deze herfst de natuurgebieden volop beleven. Kortom, houd 

rekening met elkaar, geniet van de natuur maar gebruik ook je gezond verstand. 

https://www.sallandseheuvelrug.nl/Nieuws/4760/houd-rekening-met-drukte-in-de-natuur-deze-

herfstvakantie/ 

 

 

https://www.destentor.nl/steenwijkerland/steenwijkerland-kan-horeca-na-tweede-lockdown-alleen-met-terrassen-en-reclamecampagne-steunen~abf54ec8/
https://www.destentor.nl/steenwijkerland/steenwijkerland-kan-horeca-na-tweede-lockdown-alleen-met-terrassen-en-reclamecampagne-steunen~abf54ec8/
https://www.sallandseheuvelrug.nl/Nieuws/4760/houd-rekening-met-drukte-in-de-natuur-deze-herfstvakantie/
https://www.sallandseheuvelrug.nl/Nieuws/4760/houd-rekening-met-drukte-in-de-natuur-deze-herfstvakantie/


 

Relevant voor ondernemers 

KHN beantwoordt veel gestelde vragen over de sluiting van de 
horeca 

Wat betekent de sluiting voor hotels? Wat zijn de regels voor zalencentra en feestlocaties? Hoe zit 

het met drank afhalen? KHN heeft de belangrijkste vragen en bijbehorende antwoorden voor je op 

een rij gezet. 

https://www.khn.nl/nieuws/khn-beantwoordt-veelgestelde-vragen-over-de-sluiting-van-de-horeca 

 

Cross-sectoraal 

Wandelen populair in coronatijd 

Nederlanders zijn meer gaan wandelen in coronatijd. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting 

Wandelnet die zowel in april als in augustus Nederlanders naar hun wandelgedrag bevroeg. In het 

voorjaar was het wandelgedrag door de coronamaatregelen wel heel anders dan in de zomer.  

 

Van de respondenten van het onderzoek is 66% van de respondenten dit jaar meer gaan wandelen. 43% 

van de respondenten wandelde voorheen niet of nauwelijks. Een ruime meerderheid (69%) wandelt zowel 

in eigen omgeving als in andere gebieden. Aan het begin van de coronacrisis was dat vooral vanuit huis. 

De belangrijkste redenen om te gaan wandelen zijn om fit en gezond te worden of te blijven, voor 

ontspanning en natuurbeleving.  

https://www.wandelnet.nl/nieuwsbericht/2020/10/15/Factsheet-Wandelen-in-coronatijd-zomerpeiling-

2020?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=persbericht-populariteit-wandelen-krijgt-

extra-impuls-in-coronatijd 

 

Einde van volledige evenementenbranche dreigt 

De Nederlandse evenementensector wil van de overheid een perspectief en een plan voor 

evenementen in 2021. Als evenementen pas weer kunnen worden georganiseerd als we in de fase 

‘waakzaam’ belanden, is het over en uit voor de complete evenementenbranche. Met die keiharde 

boodschap zoekt de Alliantie van Evenementenbouwers nadrukkelijk de publiciteit. 

 

Volgens de Alliantie van Evenementenbouwers raken de nieuwe coronamaatregelen  de 

evenementensector wederom onevenredig hard. Het aantal besmettingen loopt op en dat is voor iedereen 

beangstigend. De alliantie begrijpt de precaire situatie maar het water staat de branche aan de lippen. Er 

is sterke behoefte aan perspectief en een plan voor 2021. Er is aangetoond dat de evenementensector 

mensen op een verantwoorde manier kan laten samenkomen. De overheid heeft de branche hier 

meermaals voor gecomplimenteerd. In andere woorden: de sector kan deel van de oplossing zijn in plaats 

van het probleem.  

https://evenementenbouwers.org/persbericht-14-oktober-2020/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.khn.nl/nieuws/khn-beantwoordt-veelgestelde-vragen-over-de-sluiting-van-de-horeca
https://www.wandelnet.nl/nieuwsbericht/2020/10/15/Factsheet-Wandelen-in-coronatijd-zomerpeiling-2020?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=persbericht-populariteit-wandelen-krijgt-extra-impuls-in-coronatijd
https://www.wandelnet.nl/nieuwsbericht/2020/10/15/Factsheet-Wandelen-in-coronatijd-zomerpeiling-2020?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=persbericht-populariteit-wandelen-krijgt-extra-impuls-in-coronatijd
https://www.wandelnet.nl/nieuwsbericht/2020/10/15/Factsheet-Wandelen-in-coronatijd-zomerpeiling-2020?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=persbericht-populariteit-wandelen-krijgt-extra-impuls-in-coronatijd
https://evenementenbouwers.org/persbericht-14-oktober-2020/


 

Fieldlab duidt belang test evenementen: beslissingen voor 1 januari 
noodzakelijk om miljardenverlies te voorkomen 

 Ook al zijn de maatregelen van deze week weer een enorme stap terug, in de strijd tegen het virus 

en natuurlijk ook voor de evenementenbranche. Maar ondertussen wordt er niet stil gezeten door 

de voorvechters van onze branche. Zo publiceerde het Fieldlab een breed gedragen 

onderzoeksopzet voor test evenementen. 'Verkrijgen van noodzakelijk perspectief voor het 

organiseren van verantwoorde evenementen met volledige capaciteit.' 

https://www.clcvecta.nl/getattachment/Nieuws/Fieldlab-Evenementen-publiceert-onderzoeksopzet-

vo/Fieldlab-Summary-Onderzoeksopzet-V201002.pdf.aspx?lang=nl-NL 

 

Evenementensector: welke aanscherpingen zijn er 
Tijdens de persconferentie van 13 oktober heeft het Kabinet strengere maatregelen aangekondigd. De 

nieuwe maatregelen zijn van kracht per 14 oktober 22.00 uur, in aanloop naar 27 oktober wordt bekeken 

wat daarna nodig is. 

  

Samenkomsten Meer dan 30 personen Samenkomsten met meer dan 30 personen (exclusief personeel, 

inclusief kinderen) per zelfstandige ruimte zijn verboden, tenzij het gaat om:  

- Beurzen. Het maximum aantal bezoekers dat mag worden toegelaten wordt i.s.m. de 

Veiligheidsregio vastgesteld.  

- Samenkomsten die vallen onder de Wet Openbare Manifestaties  

- Wettelijk verplichte bijeenkomsten. Denk aan vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale 

staten e.d.  

- Noodzakelijke samenkomsten.  Hier geldt een maximum van 100 personen per zelfstandige 

ruimte  

- Niet noodzakelijk: als het ook zonder fysiek samenkomen kan of als het enkel gericht is op 

vermaak  

- Educatieve samenkomsten en samenkomsten in onderwijs- en trainingsinstellingen  

- Samenkomsten voor kinderen tot en met 17 jaar  

 

Tot 30 personen Voor samenkomsten tot 30 personen (bijvoorbeeld congressen en vergaderingen) geldt 

dat:  

- Een reservering & gezondheidscheck verplicht is  

- Reserveringen van meer dan 4 personen niet zijn toegestaan  

- Placeren moet en in groepen van maximaal 4 personen  

- Het mag geen publiek toegankelijk evenement en ter vermaak zijn, tenzij:  

- Het tot de reguliere activiteiten van het gebouw behoort waarin ze plaatsvinden (bv. bioscopen, 

filmhuizen, concertzalen, muziekpodia, theaters, musea, monumenten met een publieksfunctie, 

casino’s, speelhallen en markten)  

 

Verbod op groepsvorming Met meer dan 4 personen die min of meer bij elkaar horen, bij elkaar komen 

voor een samenkomst zoals hierboven beschreven, is verboden tenzij je dat doet vanwege:  

- beroep, bedrijf of vereniging (indien noodzakelijk, maximaal 100 personen)  

- een huwelijksvoltrekking (maximaal 30 personen)  

 

Sluiting eet- en drinkgelegenheden De verplichte sluiting van drink- en uitgelegenheden geldt voor alle 

publiek toegankelijke plekken waar ter plaatste eten of drinken wordt verstrekt en genuttigd. Als de eet-en 

drinkgelegenheid is gevestigd in bijvoorbeeld een bioscoop of theater, hoeft alleen de eet- en 

drinkgelegenheid dicht. De uitzonderingen:  

- niet publiek toegankelijk (bijvoorbeeld in een congrescentrum)  

https://www.clcvecta.nl/getattachment/Nieuws/Fieldlab-Evenementen-publiceert-onderzoeksopzet-vo/Fieldlab-Summary-Onderzoeksopzet-V201002.pdf.aspx?lang=nl-NL
https://www.clcvecta.nl/getattachment/Nieuws/Fieldlab-Evenementen-publiceert-onderzoeksopzet-vo/Fieldlab-Summary-Onderzoeksopzet-V201002.pdf.aspx?lang=nl-NL


 

- voor hotelgasten in hotels  

- als er niet ter plaatse wordt gegeten en/of gedronken  

 

Verplichtingen organisator Je bent verplicht om:  

- maatregelen te nemen waardoor aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen 

houden  

- ervoor te zorgen dat aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde 

persoon  

- ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik maken  

- maatregelen te nemen waarmee stromen van de personen die samenkomen, worden 

gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft  

- de hygiënemaatregelen te nemen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan  

 

Disclaimer Deze notitie heeft niet de intentie allesomvattend te zijn. Raadpleeg daarom altijd de 

Noodverordening van de Veiligheidsregio waar de bijeenkomst plaatsvindt voor verdere toelichting, 

definities van de gebruikte termen en eventuele bijzonderheden.  

Raadpleeg daarnaast het Protocol voor zakelijke bijeenkomsten van Eventplatform voor hulp bij het 

implementeren van de wetgeving en richtlijnen.  

https://www.eventplatform.nl/corona/aanscherping-maatregelen-14-okt 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Restaurant gesloten? Kies voor mobiele afhaalunits 

Met ingang van 15 oktober gaan alle restaurants dicht. Dit raakt ook de recreatiesector. Wat kun je 

doen om je gasten alsnog van eten en drinken te voorzien? De oplossing ligt o.a. in de 

mogelijkheid om afhaallocaties in te richten. Mobiele foodtrucks en foodkraampjes kun je ook na 

de coronacrisis nog volop inzetten. 

https://pretwerk.nl/news/10441/restaurant-gesloten-kies-voor-mobiele-afhaalunits?product 

 

Restaurant d’Andreas introduceert ‘Neem je eigen pan mee’ en blijft 
tijdens tweede besmettingsgolf wél open 

Naar de Italiaan, maar dan met een eigen pan onder je arm: restaurant d’Andreas in Zwolle grijpt de 

tweede lockdown aan om geheel afvalvrije eenpans afhaalgerechten aan te bieden. Sluiten, zoals 

de zaak in maart, april en mei deed; ‘dat gaan we echt niet weer doen’, zegt Hetty d’Andreas, die 

samen met haar man Pietro het restaurant runt. 

 

De eerste klanten die willen proeven van de nieuwe werkwijze van Italiaans restaurant d’Andreas melden 

zich op vrijdagavond rond zessen aan het Bethlehemkerkplein te Zwolle. Elk individu of tweetal heeft een 

pan bij zich en brengt daarmee zijn eigen verpakking mee. Pietro en Hetty doopten het concept ‘Porta la 

tua padella’, oftewel: neem je eigen pan mee. Liefhebbers zijn laaiend enthousiast in de reacties onder het 

bijbehorende aankondigingsbericht op Instagram. 

https://www.destentor.nl/zwolle/restaurant-d-andreas-introduceert-neem-je-eigen-pan-mee-en-blijft-tijdens-

tweede-besmettingsgolf-wel-open~a77df2ba/ 

 

https://www.eventplatform.nl/corona/aanscherping-maatregelen-14-okt
https://pretwerk.nl/news/10441/restaurant-gesloten-kies-voor-mobiele-afhaalunits?product
https://www.destentor.nl/zwolle/restaurant-d-andreas-introduceert-neem-je-eigen-pan-mee-en-blijft-tijdens-tweede-besmettingsgolf-wel-open~a77df2ba/
https://www.destentor.nl/zwolle/restaurant-d-andreas-introduceert-neem-je-eigen-pan-mee-en-blijft-tijdens-tweede-besmettingsgolf-wel-open~a77df2ba/


 

Nieuwe verdienmodellen gastvrijheidssector in coronatijd 

Het is zonder coronacrisis al lastig genoeg om als horecazaak zwarte cijfers te draaien. Hoe houd 

je het als bedrijf dan vol tijdens dit ellendige jaar en in een tijd waarin de horeca gesloten is? Food 

Inspiration zet een aantal nieuwe verdienmodellen op een rij, in de hoop dat het je inspireert en 

helpt om kansen te zien zolang de sluiting voortduurt.  

 Afhalen en bezorgen tegen 0% 

 Nachtclub wordt sportclub 

 Snert voor een snerttijd 

 Werkplek in hotels 

 Groothandels open voor consumenten 

 Tostiketen wordt Tostibakker 

https://www.foodinspiration.com/nl/alternatieve-inkomsten-tijdens-horecasluiting/ 

 

https://www.foodinspiration.com/nl/alternatieve-inkomsten-tijdens-horecasluiting/

