
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Tweede coronagolf heeft grote impact op vakantieplannen 2021 

Ook in 2021 heeft de coronacrisis een grote impact op de vakantieplannen van Nederlanders, 

Duitsers, Belgen en Engelsen. Driekwart verwacht dat corona een impact heeft op de 

vakantieplannen. Zes op de tien ondervraagden geeft aan volgend jaar minder op vakantie te gaan. 

Nederlanders zijn positiever gaan denken over de vakantiebestemming Nederland. Bijna de helft is 

daar positiever over en overweegt ook in 2021 in eigen land op vakantie te gaan. Dat blijkt uit de 

vijfde meting van de internationale Vakantiemonitor van NBTC. Dat is een serie metingen naar de 

invloed van de coronacrisis op het reisgedrag van toeristen uit Nederland, Duitsland, België en het 

Verenigd Koninkrijk.  

 

"Het besef dat de coronacrisis ook in 2021 impact gaat hebben op vakantieplannen groeit. De resultaten 

laten zien dat mensen wat meer terughoudend en voorzichtiger worden als het om de vakantieplannen 

voor 2021 gaat. De introductie van een vaccin moet uitwijzen in hoeverre het daadwerkelijke 

vakantiegedrag op langere termijn verandert, vertelt Jos Vranken, algemeen directeur NBTC. "Als gevolg 

van de (noodgedwongen) keuze voor een vakantie in eigen land, zijn Nederlanders positiever geworden 

over Nederland als vakantiebestemming. Bijna 45 procent is positiever gaan denken over een vakantie in 

eigen land en overweegt ook in 2021 op vakantie te gaan in Nederland.”  

 

Twee op de vijf Nederlanders positiever over vakantie in eigen land 

De coronacrisis zorgt ervoor dat Nederlanders sneller een vakantie in eigen land overwegen dan 

voorheen. Ruim twee op de vijf Nederlanders is positiever gaan denken over een vakantie in 

Nederland. Daarnaast geeft een even grote groep aan Nederland als vakantieland te overwegen voor 

2021. Van de groep mensen die positiever zijn gaan denken over Nederland als vakantieland overweegt 

zelfs drie op de vijf een vakantie in eigen land 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43204/tweede-coronagolf-heeft-grote-impact-op-vakantieplannen-

2021/?topicsid= 

 

Economische krimp minder sterk dan in 2e kwartaal 

Consumenten hebben in het derde kwartaal 4,8 procent minder besteed dan in het derde kwartaal 

van 2019. De krimp is een stuk kleiner dan in het tweede kwartaal.  

 

Huishoudens hebben in het derde kwartaal 9,4 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 

2020. Verder steeg de overheidsconsumptie met 6,3 procent. De uitvoer en invoer van goederen en 

diensten namen met respectievelijk 8,6 en 6,8 procent toe. De investeringen ten slotte stegen met 6,3 

procent. 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

16 november 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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Consumenten gaven in het derde kwartaal vooral veel minder uit aan horeca, recreatie en cultuur, en 

vervoer en communicatie. Aan goederen, vooral voedingsmiddelen, woninginrichting en elektrische 

apparaten, hebben ze echter meer besteed dan een jaar eerder, meldde CBS vrijdag. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43202/economische-krimp-minder-sterk-dan-in-2e-

kwartaal/?topicsid= 

https://www.destentor.nl/economie/nederlandse-economie-groeide-vorig-kwartaal-met-7-7-procent-

sterkste-groei-ooit-na-ongekende-krimp~a38b9893/ 

 

Het sentiment onder vrijetijdsondernemers gepeild 

Over het algemeen heeft de vrijetijdssector een redelijk derde kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit 

de conjunctuurenquete van het CBS waaruit NRIT de logiesverstrekking, eet- en 

drinkgelegenheden, reisorganisatie en sport en recreatie analyseerde. De meeste ondernemers 

melden een gelijkblijvende of toegenomen omzet. Eenderde van de ondernemers zag de omzet 

teruglopen. Opvallend is het relatief positieve sentiment over 2021 en de investeringsbereidheid. 

 

Over het derde kwartaal zijn logiesverstrekkers het meest positief. Van het meldt 55% een toegenomen 

omzet. Opvallend genoeg is dat ook bij de reisbedrijven (53%) maar natuurlijk wel vanuit een absoluut 

dieptepunt.  

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43195/het-sentiment-onder-vrijetijdsondernemers-gepeild/?topicsid= 

 

KHN: Plan slimme maatregelen: routekaart voor heropening voor de 
horeca 

De afgelopen periode heeft KHN met partners (MKB-Nederland en VNO-NCW) en de diverse 

ministeries gesproken over een slim plan hoe de horeca gefaseerd (en gekoppeld aan de 

routekaart van het kabinet) op een veilige manier open kan. Op dit plan kan in de komende tijd 

worden voortgeborduurd, zonder dat er maar één knop is om aan te draaien (open/dicht).  

 

Horeca is klaar voor verantwoorde opening 

De horeca denkt in oplossingen en wil het kabinet laten zien dat de horeca is klaar voor een verantwoorde 

opening. Volgens wetenschappelijk onderzoek dat KHN heeft laten uitvoeren door Hoogleraar Prof. Dr. Ira 

Helsloot, blijkt dat de beperkingen die de horeca zijn opgelegd buitenproportioneel en niet effectief zijn. 

KHN merkte tot een aantal weken geleden dat er geen wil was vanuit het kabinet om te kijken naar wat wél 

kan, zelfs niet met de onderbouwing uit het onderzoek. Om er voor te zorgen dat we véél slimmer werken 

en op korte termijn versoepelingen kunnen doorvoeren – uiteraard met inachtneming van de 

volksgezondheid - is KHN dit project met partners gestart. Op deze manier kunnen we, veel sneller dan 

anders het geval was, weer (deels) open en/of met minder restricties ondernemen. Volgens KHN is er een 

wereld van mogelijkheden tussen alles open of alles dicht. 

 

Uitrollen slimme maatregelen 

De uitgangspunten van KHN voor het uitrollen van het plan met slimme maatregelen zijn: 

 De horeca in de buitenruimte openstellen omdat daar nauwelijks risico is. 

 De horeca in de binnenruimte openstellen omdat er veel risicobeheersing is met maatregelen 

zoals triage, reserveren, placeren en registratie bron- en contactonderzoek. 

 De aanvullende maatregelen als het aantal gasten per m2, groepsgrootte, zittend of staand, etc. 

kunnen met fieldlabs op effectiviteit worden getoetst en waar mogelijk worden versoepeld. 

 Op basis van ervaringen van de fieldlabs worden in het plan mogelijk nog aanpassingen gedaan. 

 

https://www.khn.nl/nieuws/plan-slimme-maatregelen-routekaart-voor-heropening 
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Nekslag dreigt voor groepsaccommodaties 

Met de aanhoudende coronamaatregelen worden diverse bedrijfstakken hard getroffen. De 

bedrijfstak groepsaccommodaties valt echter buiten veel regelingen. Dat heeft te maken met de 

bijzondere bedrijfsvoering. Officieel mogen ze open zijn maar iedereen weet dat groepsvorming 

moet worden voorkomen. HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, 

luidt de noodklok. 

 

“Er worden geen vakanties geboekt met opa en oma. Verenigingen en scholen boeken ook niets nu er nog 

zoveel onzekerheid is over het verloop van het coronavirus en de regels van de overheid. Het water staat 

tot aan de lippen bij veel ondernemers. De vaste lasten tikken door en omzet wordt er niet gedraaid”, zegt 

Petra Ellens, regiomanager HISWA-RECRON. Het probleem is dat het einde van deze lege periode niet in 

zicht is. Niemand weet hoe het met het virus in het voorjaar zit. Zolang die onduidelijkheid er is, boeken 

consumenten niets. Ellens: “Daarom is een noodfonds zoals voor vrijwel alle sectoren in recreatie en sport 

is gemaakt, ook voor deze bedrijfsgroep een noodzakelijk redmiddel.” 

 

HISWA-RECRON dringt daarom bij de overheid aan op een fonds dat groepsaccommodaties een 

bestaansbodem biedt. “Alleen zo kunnen deze financieel gezonde bedrijven de coronacrisis overleven”, 

besluit Ellens. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/nekslag-dreigt-voor-groepsaccommodaties 

 

Verkoop recreatiewoningen explodeert 

Makelaars in recreatiewoningen beleven toptijden. Dit niet ondanks, maar dankzij de 

coronapandemie. De vraag naar recreatiewoningen voor eigen gebruik neemt sterk toe, maar ook 

kopers die rendement uit verhuur willen halen, zorgen voor een volatiele markt. 

 

De voorraad van ‘nette woningen’ slinkt, waardoor ook de prijzen stijgen. Uit de jaarlijkse rapportage van 

NVM over de markt voor recreatiewoningen bleek in 2018 een zeer sterke stijging van de verkopen, die in 

2019 weliswaar iets afzwakte, maar toch duidelijk in de plus bleef.  

Ook de verkoopprijzen stabiliseerden, maar plusten toch. Het gevolg is dat de voorraad van up-to-date 

recreatiewoningen in 2019 met liefst 20 procent kromp. 

https://pretwerk.nl/news/10524/verkoop-recreatiewoningen-explodeert 
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Persconferentie Rutte zorgde voor hausse boekingen 
vakantieparken met kerst 

Zowel Landal, Roompot als Parkvakanties.nl zagen de boekingen op vakantieparken voor de 

kerstperiode sterk toenemen als direct gevolg van de persconferentie van premier Rutte op 3 

november. Het werd daardoor lastiger om in de kerstperiode naar het buitenland te gaan. 

 

Onzekerheid over openstellingen 

Het is op dit moment nog onzeker welke faciliteiten op de vakantieparken geopend zijn rondom de 

kerstdagen. Restaurants zijn sinds 4 november gesloten. De Rijksoverheid heeft voor restaurants 

aangegeven: "Medio december 2020 worden de maatregelen voor de horeca opnieuw overwogen. Dan is 

er meer zicht op de ontwikkeling van het aantal besmettingen." Zwembaden en indoor speelvoorzieningen 

zijn in ieder geval gesloten t/m 18 november. Ook voor die voorzieningen geldt dat er van tijd tot tijd wordt 

bekeken of verlenging van de maatregelen noodzakelijk is. Minister de Jonge maakte in de 

persconferentie duidelijk dat de maatregelen er op zijn gericht om rond de kerstdagen wat meer vrijheid te 

kunnen bieden.  

https://pretwerk.nl/news/10520/persconferentie-rutte-zorgde-voor-hausse-boekingen-vakantieparken-met-

kerst?actueel 

 

Rutte: bioscopen komende week weer open 

Bioscopen, zwembaden, musea, theaters, pretparken en dierentuinen mogen komende week hoe 

dan ook weer open. Dat heeft minister-president Mark Rutte vrijdagmiddag nog een keer 

benadrukt. 

 

Toen begin deze maand een verzwaring van de maatregelen werd aangekondigd, zei Rutte daarbij dat het 

strengere regime maar twee weken zou duren. Het kabinet ziet geen aanleiding daar op terug te komen. 

Rutte wijst op de ‘bemoedigende ontwikkelingen’. Weliswaar stijgt het aantal besmettingen weer, maar het 

aantal ziekenhuisopnames daalt. Wel wijst hij erop dat de ontwikkelingen nog ‘door veel onzekerheden zijn 

omgeven’. ,,We nemen wel aan dat de trend nog goed is.’’ Het aantal ziekenhuisopnames is nog wel te 

hoog, benadrukt hij ,,Hoger dan voor de zomer. De druk op de zorg is nog steeds hoog.’’ 

Na woensdag mogen er ook weer drie in plaats van twee gasten thuis worden ontvangen en mogen 

mensen met vier tegelijk buiten zijn. De afgelopen weken was dat nog twee. 

 

Horeca 

De rest van de coronamaatregelen blijven onverminderd van kracht. Zo blijft de horeca gesloten en mag er 

bijvoorbeeld nog steeds geen publiek in stadions. Hoe lang dat nog gaat duren, wil Rutte niet zeggen. In 

elk geval tot half december, maar mogelijk langer. Komende dinsdag hoopt Rutte daar iets meer 

duidelijkheid over te geven. Die avond is er weer een persconferentie van het kabinet over het 

coronabeleid. Rutte zegt niet te kunnen zeggen of de tijdelijke verzwaring van de maatregelen effect 

hebben gehad. ,,We hebben dit gedaan om het aantal besmettingen versneld terug te dringen en de druk 

op de zorg te verlichten. Maar we zien altijd pas na een tijdje effect.’’ Wel benadrukt hij dat ‘de modellen tot 

nu toe angstwekkend precies blijken te zijn’. 

https://www.destentor.nl/dossier-coronavirus/rutte-bioscopen-volgende-week-weer-open~a74113eb/ 
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Nieuws uit de regio 

Schaatstochten in Kop van Overijssel bij voorbaat afgelast door 
corona 

Als het deze winter hard gaat vriezen, zullen er vanwege de coronamaatregelen geen toertochten 

op natuurijs georganiseerd worden in de Kop van Overijssel. De omgeving van het Nationaal Park 

Weerribben-Wieden trekt altijd vele duizenden liefhebbers van schaatsen op natuurijs, maar 

volgens burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland is het vrijwel onmogelijk om schaatstochten 

te organiseren die coronaproof zijn. 

https://www.schaatsen.nl/nieuws/2020/november/schaatstochten-in-kop-van-overijssel-bij-voorbaat-

afgelast-door-corona/ 

 

Hedon kan niet wachten om sfeervolle Theodorakapel muzikaal in te 
wijden 

Poppodium Hedon ziet in de verbouwde Theodorakapel een fraaie locatie om concerten te houden. 

Een ideale locatie voor singer-songwriters, unieke luisterervaringen en klassieke instrumenten. 

Door corona kwam het er nog niet van, maar wat in het vat zit verzuurd niet.  ,,Een geschenk voor 

kleinere artiesten.” 

https://www.destentor.nl/zwolle/hedon-kan-niet-wachten-om-sfeervolle-theodorakapel-muzikaal-in-te-

wijden~ac451a5a/ 

 

Succesvolle Regio Zwolle toont zich aan Nederland 

Regio Zwolle wil in 2030 de vierde economische topregio van Nederland wil zijn. Deze 

ambitie verdient het om groots onder de aandacht gebracht te worden. MarketingOost lanceert 

daarom samen met Regio Zwolle Bureau een landelijke mediacampagne: “Groei met ons mee naar 

de vierde economische topregio”. Dit is de boodschap van de printcampagne in Het Financieele 

Dagblad en Binnenlands Bestuur, de radiocommercial op BNR en de gelijktijdige online 

campagne.  

 

Regio Zwolle - met daarin 22 gemeentes, vier provincies en 780.000 inwoners - wil binnen tien jaar naast 

Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven de vierde economische topregio van Nederland zijn. Bedrijven 

profiteren van de ‘excellente ligging en verbindingen over weg, water en spoor’, beschrijft de campagne. 

Regio Zwolle huisvest wereldspelers in branches als Kunststoffen, Health en Agri&Food en 

vooraanstaande bedrijven in de Maakindustrie, E-commerce, Logistiek en VTE. Bovendien is er een 

nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden. 

 

Netwerk van ambassadeurs 

MarketingOost werkt naast de mediacampagne aan een netwerk van ambassadeurs. Prominente 

bewoners zoals Coby Zandbergen (voorzitter college van bestuur Cibap), Jeroen van den Ende (directeur 

Port of Zwolle) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland) gaan Nederland attenderen de kansen van de 

aantrekkelijke woon-en werkregio. MarketingOost breidt de groep ambassadeurs de komende tijd verder 

uit. 

Meer over de samenwerking en ambities van Regio Zwolle op de vernieuwde 

website www.regiozwolle.info. 

https://www.marketingoost.nl/nl/nieuws/succesvolle-regio-zwolle-toont-zich-aan-

nederland/?fbclid=IwAR191OMo4atoTUxWsEUgz9dX9U-U_3aWsDymiZtMWwkVzSCMsZXt1RxSNoE 
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Relevant voor ondernemers 

Subsidie voor kleine evenementen  

Organisatoren van kleinere evenementen in Overijssel kunnen voor komend jaar subsidie 

aanvragen. 

 

De Provincie Overijssel opende deze week de nieuwe subsidieronde. Uiteraard doen zij dat in de 

wetenschap dat er voor volgend jaar nog veel onzekerheid is met betrekking tot corona. Toch wil men de 

organisatoren daarom juist steunen. Financiering is namelijk een belangrijke voorwaarde voor het kunnen 

organiseren van een evenement. 

 

Wel moeten organisaties in een aanvraag aangeven hoe zij omgaan met de maatregelen die noodzakelijk 

zijn. Aanvragen kan tot 7 december via het subsidieloket van de provincie via www.overijssel.nl. Per 

aanvraag is maximaal 10.000 euro beschikbaar. 

https://www.twentefm.nl/nieuws/63798/0/subsidie-voor-kleine-evenementen.html 

 

Belangrijkste aandachtpunten bij NOW-3 steunpakket 

Maandag 16 november kunnen werkgevers het NOW-3 steunpakket aanvragen om loon te kunnen 

blijven doorbetalen tijdens deze coronacrisis. Vanaf 09.00 uur kunnen werkgevers de 

tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december 2020 aanvragen. 

Dit zijn de belangrijkste aandachtpunten en voorwaarden. 

 De tegemoetkoming is weer voor een periode van 3 maanden in plaats van 4 maanden. Ook het 

percentage omzetverlies wordt over 3 maanden berekend. 

 De loonsom mag met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve 

tegemoetkoming. 

 De tegemoetkoming gaat van maximaal 90% naar maximaal 80% van de loonkosten. 

 De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt. 

 Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heb je een inspanningsplicht om 

werknemers te begeleiden naar ander werk. 

 Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heb je ook de plicht dit te melden via 

UWV Telefoon NOW via 088 – 898 20 04. 

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW in de derde aanvraagperiode maakt het niet uit of je 

ook een tegemoetkoming hebt ontvangen voor eerdere periodes. 

https://www.missethoreca.nl/cafe/artikel/2020/11/belangrijkste-aandachtpunten-bij-now-3-steunpakket-

101342409 

 

Cross-sectoraal 

Tiental musea op omvallen 

Een tiental musea verwacht binnen een half jaar definitief te moeten sluiten door de coronacrisis. 

Een kwart van alle musea heeft voor hoogstens 12 maanden nog vertrouwen in het voortbestaan. 

Dit blijkt uit een enquête die de Museumvereniging donderdag publiceerde. Opmerkelijk is dat 

gemeentelijke steunmaatregelen voor musea worden verrekend met landelijke maatregelen. Verder 

wil de Museumvereniging dat rijksgeld voor gemeenten dat bedoeld is voor de ondersteuning van 

de culturele sector geoormerkt wordt, zodat het niet aan andere zaken kan worden besteed. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43191/tiental-musea-op-omvallen/?topicsid= 
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Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Drive throughs populair door coronacrisis: Vijf voorbeelden van 
Nederlandse drive throughs 

Het is inmiddels cliché, maar daarom niet minder waar: de coronacrisis dwingt horecaondernemers 

tot creativiteit. Afhaal- en bezorgmaaltijden zijn inmiddels niets nieuws meer. Sommige 

ondernemers gaan nog een stap verder: zij zetten drive throughs op. Dit concept is al lang 

gemeengoed in de Verenigde Staten, maar wordt nu ook in Nederland populairder. Afhalen vanuit 

de auto is veilig, gemakkelijk én biedt ondernemers de mogelijkheid om een ervaring te creëren. 

Een aantal voorbeelden op een rij. 

 

STOOFPOTJES DRIVE THROUGH, ULFT 

Op het DRU Industriepark kunnen gasten warme stoofpotjes van Het Schaftlokaal afhalen, variërend van 

een groentestoof tot visstoof en hazenpeper. Met de aankleding van de hal willen de initiatiefnemers het 

herfstige karakter van de stoofpotjes benadrukken.  

 

BROTHERS, BUNNIK 

Evenementelocatie Brothers organiseert in samenwerking met burgerbar Meneer Smakers een 'Burger 

Experience'. Terwijl de gasten wachten op hun bestelde burger, rijden ze door de evenementenhal, die is 

omgebouwd tot club, met live DJ’s en dansers 

 

LOETJE DRIVE IN, VERSCHILLENDE LOCATIES 

Restaurantketen Loetje heeft vijf drive ins op locaties die ook tijdens de eerste lockdown succesvol waren: 

Amstelveen, Aan ‘t IJ, Breda, Gorssel en Overveen.  

 

HET UILTJE, HAARLEM 

Elke vrijdag kunnen consumenten dozen speciaalbier afhalen bij brouwerij het Uiltje.  

 

CHEFS TABLE DRIVE THROUGH, ROTTERDAM 

De Rotterdamse chefs Fred Mustert**, Erik van Loo**, Mario Ridder* en Jos Grootscholten* verzorgen op 

het terrein van Excelsior Rotterdam een drive through. https://www.foodinspiration.com/nl/drive-throughs-

populair-door-coronacrisis/0/ 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Meld u aan voor de MarketingOost Symposiumweek 

Heeft u het al in de agenda staan? Snel doen! De MarketingOost Symposium Week biedt kort maar 

krachtige "inspiratiepraat" tijdens de online 12-uurtjes. Laat u tijdens deze 12-uurtjes bijpraten door 

sprekers uit binnen- en buitenland over het thema: Bewuste bestemmingen: omdenken in tijden van 

corona. Zeker in deze crisistijd is het van belang dat we bewust met onze bestemming/regio omgaan. Een 

juiste balans tussen leefbaarheid en economie is daarbij essentieel. Hoe we wat het best kunnen 

aanpakken? Daarover inspireren we u graag met ons programma. Daarnaast vertellen echte omdenkers 

uit Overijssel tijdens de "locatiepraat"  over hun aanpak, delen ze voorbeelden en geven ze praktische tips.  

Op donderdag sluiten we de 12-uurtjes af met de MarketingOost Symposiumshow, de talkshow waarin 

experts dieper ingaan op het thema van deze week. 

 

Bekijk hier het programma van het MarketingOost symposium en meld u hier aan.  

https://www.foodinspiration.com/nl/drive-throughs-populair-door-coronacrisis/0/
https://www.foodinspiration.com/nl/drive-throughs-populair-door-coronacrisis/0/
https://www.marketingoostsymposium.nl/dagprogramma/
https://acties.visitoost.nl/aanmelden-marketingoost-symposium/

