
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Oproep MKB-Nederland voor ruime steun aan expliciet en impliciet 
gesloten bedrijven 

MKB-Nederland vindt dat het 3e steunpakket voor ondernemers drastisch moet worden aangepast. 

Zeker voor bedrijven die op last van de overheid expliciet en impliciet zijn gesloten. De steun moet 

juist worden verruimd omdat ondernemers door hun reserves heen zijn. "Nu er met het opschalen 

van het testbeleid en nieuwe vaccins licht aan het eind van de tunnel is, dreigen ze vlak voor de 

finish alsnog te struikelen”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. 

https://www.mkb.nl/nieuws/mkb-nederland-voorzitter-vonhof-drastische-aanpassing-3e-steunpakket-

ondernemers-nodig 

 

Consumenten minder pessimistisch 

Ondanks de tweede coronagolf die over het land dendert, is de stemming onder consumenten 

minder somber. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -26, tegen -30 in oktober. Dat meldt het 

CBS.  

 

Maar met -26 lag het consumentenvertrouwen in november ver onder het gemiddelde van de afgelopen 

twintig jaar (-7). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd 

bereikt in maart 2013 (-41). 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/47/consument-minder-pessimistisch-in-november 

 

Vrijetijdssector grootverbruiker van NOW 2 

Het UWV heeft het register gepubliceerd van bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-2 

regeling. Uit een analyse van NRIT blijkt dat de vrijetijdssector grootverbruiker van de regeling is. 

Niet zo verwonderlijk omdat onze sector hard wordt geraakt door de coronamaatregelen.  

 

In totaal hebben ruim 63 duizend bedrijven gebruik gemaakt van de regeling. De voorschotten lopen 

uiteen van 285 miljoen euro voor KLM tot 32 euro voor vof Benedensas in Breda. In totaal is voor 3 miljard 

euro aan NOW-voorschotten aan bedrijven uitgekeerd.  

https://www.uwv.nl/overuwv/Images/openbaar-register-tweede-aanvraagperiode-now.pdf 

 

CoronaActueel: de gedeeltelijke lockdown gaat verder 

We houden ons goed aan de maatregelen en dat heeft effect. We zien nog steeds een dalende lijn in het 

aantal besmettingen. Maar we zijn er nog niet. De gedeeltelijke lockdown gaat verder om elkaar te blijven 

beschermen. 

Nieuwsupdate MarketingOost 

23 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. 

 

https://www.mkb.nl/nieuws/mkb-nederland-voorzitter-vonhof-drastische-aanpassing-3e-steunpakket-ondernemers-nodig
https://www.mkb.nl/nieuws/mkb-nederland-voorzitter-vonhof-drastische-aanpassing-3e-steunpakket-ondernemers-nodig
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/47/consument-minder-pessimistisch-in-november
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/openbaar-register-tweede-aanvraagperiode-now.pdf


 

In aanloop naar de feestdagen moeten we nu niet gaan verslappen. Houd rekening met de maatregelen, 

ook op Black Friday. Winkel daarom zoveel mogelijk online of koop lokaal. Kies de rustige momenten. 

Kom zoveel mogelijk alleen en houd afstand. 

CoronaActueel geeft een wekelijks en dagelijks beeld van de coronabesmettingen in IJsselland. In één 

oogopslag is het (nieuwe) aantal besmettingen zichtbaar en geven we een korte regionale uitleg. Kijk voor 

meer informatie op de pagina ‘CoronaActueel‘ 

https://www.vrijsselland.nl/coronaactueel-de-gedeeltelijke-lockdown-gaat-verder/ 

 

 

Nieuws uit de regio 

Holtense Kwis gaat online: toch nog iets om naar uit te zien. 

Op de avond van 'derde kerstdag' rennen traditiegetrouw zo'n tweeduizend inwoners in Holten van hot 

naar her, pijnigen hun hersenen over honderd vragen en halen alles uit de kast om de pittigste opdrachten 

uit te voeren. Oftewel de Holtense Kwis. Waar onder normale omstandigheden veertien vrijwilligers een 

jaar lang vragen bedenken. Dit jaar gaat dat vanwege de corona iets anders vertelt Mieke Urff die samen 

met Herman Scholten en Willem Ossewaarde de organisatie leidt. 

https://www.destentor.nl/reggestreek/holtense-kwis-gaat-online-toch-nog-iets-om-naar-uit-te-

zien~a426ee0b/ 

 

Maaltijdpakketten van ‘om de hoek’, Jolien van Es brengt ze met 
recept en al rond in Deventer en binnenkort ook in Apeldoorn 

Geen ‘gedoe’ van duurzaam lokaal voedsel kopen en recepten verzinnen voor de Deventer klanten 

van het maaltijdpakkettenbedrijfje No Peanuts. Jolien van Es maakt elke week een aantal makkelijk 

te maken recepten, haalt ingrediënten op bij duurzame leveranciers om de hoek, stelt 

kookpakketten samen en bezorgt ze aan huis.  

 

Het is hetzelfde principe als de maaltijddozen van bijvoorbeeld Hello Fresh, bevestigt Van Es. , Maar daar 

zit je vast aan een abonnement. Bovendien zijn de ingrediënten niet lokaal geproduceerd en niet altijd 

volgens het seizoen. Bij mij kun je per recept bestellen. Ik lever ook groentetassen en lokaal geproduceerd 

brood, kaas en zuivel. Ik maak gebruik van groenten uit het seizoen en zoveel mogelijk duurzame 

producten uit de directe omgeving van Deventer. Ik vind het belangrijk dat we op een gezonde manier 

omgaan met voeding en dat we alles zo dicht bij mogelijk halen.’’ 

https://www.destentor.nl/deventer/maaltijdpakketten-van-om-de-hoek-jolien-van-es-brengt-ze-met-recept-

en-al-rond-in-deventer-en-binnenkort-ook-in-apeldoorn~ac3124e2/ 

 

Twentse boswachters zijn boos: ‘Vieze poepluiers liggen onder de 
jeneverbes’ 

Poepluiers onder de jeneverbes, loslopende honden en foutparkeerders. Boswachters hebben hun 

handen er vol aan door de huidige coronadrukte. Ze zijn blij dat de provincie Overijssel een half 

miljoen uittrekt voor extra toezicht. „Dat is heel hard nodig.” 

https://www.destentor.nl/reggestreek/twentse-boswachters-zijn-boos-vieze-poepluiers-liggen-onder-de-

jeneverbes~a9c88357/ 
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Cross-sectoraal 

Overheid plant Fieldlab evenementen in vanaf januari 2021 

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft in zijn brief van 17 november aan 

de Tweede Kamer aandacht besteed aan de doorontwikkeling van de teststrategie: “In januari 2021 

kan in dit spoor –zodra we op het niveau “waakzaam” zijn aangekomen - en na beoordeling door 

het RIVM geëxperimenteerd worden met fieldlabs evenementen. 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/overheid-plant-fieldlab-evenementen-in-vanaf-januari-2021-

21999.html 

 

Relevant voor ondernemers 

Webinar over geschillen in de vrijetijdseconomie 

Voucherplatform Checkkie.nl organiseert op donderdag 3 december 2020 een gratis webinar voor 

door de coronacrisis getroffen mkb- bedrijven uit de vrijetijdsindustrie. Veel mkb-bedrijven moeten 

door annuleringen van reizen en evenementen plotseling aan de slag met geschillen van klanten. 

 

Hoe zorg je ervoor dat je de gevolgen juridisch goed aanvliegt en klanten tevreden houdt zonder zelf in 

moeilijkheden te komen? Tijdens het webinar leggen Aviclaim en DAS- beiden initiatiefnemers van 

Checkkie.nl- uit hoe het juridisch zit en waar je als ondernemer op moet letten. 

https://pretwerk.nl/news/10536/verdubbeling-van-het-aantal-geschillen-in-de-vrijetijdsindustrie?actueel 

 

Google ondersteunt getroffen ondernemers met workshops en 
coaching 

Het is het momenteel nog niet duidelijk of de horeca tijdens de feestdagen de deuren zal mogen 

openen. De non-food retail heeft in deze traditioneel drukke tijd te kampen met het nog altijd 

geldende advies om zo weinig mogelijk op pad te gaan, waardoor consumenten steeds meer online 

hun inkopen doen. Om ondernemers in beide branches te helpen zich onder deze omstandigheden 

op de decembermaand voor te bereiden, start Google in samenwerking met MKB-Nederland op 30 

november 2020 met speciale trainingen om hun online zichtbaarheid en vindbaarheid te vergroten.  

Aanmelden voor de trainingen kan hier voor retail ondernemers en hier voor horeca ondernemers. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43230/zoekgigant-ondersteunt-getroffen-ondernemers-met-

workshops-en-coaching/?topicsid= 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Coronacampagnes MarketingOost leveren Lovie Award op 

Liesje22 en de Familie Flamingo zijn beloond met prestigieuze Lovie Awards. Dat zijn Europese 

onderscheidingen voor de meest opvallende producties op het internet. De oer-Overijsselse koe en 

de ‘on-Nederlandse’ Familie Flamingo zijn de hoofdrolspelers van campagnes die Lemon Scented 

Tea voor MarketingOost maakte. Beide ontvingen de publieksprijs én een bronzen award van de 

vakjury.  

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43244/coronacampagnes-marketingoost-leveren-lovie-award-

op/?topicsid= 
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Recreatie Vakbeurs schuift door naar november 2021 

De aankomende editie van Recreatie Vakbeurs die gepland stond op 20, 21 en 22 januari 2021 in 

Evenementenhal Hardenberg wordt verplaatst naar 16, 17 en 18 november 2021. 

 

Eerder werd de enige vakbeurs voor de gehele recreatiebranche in de Benelux al verplaatst van 17, 18 en 

19 november 2020 naar januari 2021. “Wij merkten in de afgelopen weken dat steeds meer exposanten 

zich zorgen maakten over hun deelname vanwege de corona-ontwikkelingen. Het is een flinke 

teleurstelling, maar het is op dit moment de enige juiste beslissing. Wij hopen op het begrip van alle 

betrokkenen”, zegt Roos op’t Holt namens Recreatie Vakbeurs. 

https://pretwerk.nl/news/10538/recreatie-vakbeurs-schuift-door-naar-november-2021?product 

 

Nieuwe markten voor recreatieve deelsectoren in coronatijd 

Leisure adviesbureau ZKA ziet dat de recreatiesector volop in beweging is en zich aanpast aan de 

gevolgen van de coronacrisis. De adviseurs bekeken welke markten en doelgroepen kansrijk zijn 

voor de diverse deelsectoren. 

1 8 nieuwe markten voor de Verblijfsrecreatie:  Lees verder 

2 4 nieuwe markten voor Natuurgebieden: Lees verder 

3 7 nieuwe markten voor de Watersport: Lees verder 

4 4 nieuwe markten voor Hotels: Lees verder 

5 5 Nieuwe markten voor Dagrecreatie: Lees verder 

6 3 nieuwe markten voor Musea: Lees verder 

7 Nieuwe markten voor digitale ondernemers: Lees verder 

https://pretwerk.nl/news/10531/nieuwe-markten-voor-recreatieve-deelsectoren-in-coronatijd?insight 

 

Toekomstperspectief voor de vrijetijdssector 

Trendrapport Live is dit jaar helemaal digitaal en staat volledig in het teken van de duurzame 

ontwikkeling van de vrijetijdssector tijdens en na de COVID-19-crisis. Op maandag 7 december 

heeft het Trendrapport een gratis toegankelijke online lunchbijeenkomst (11:30-13:00). Registreer 

je en je krijgt een boeiende interactieve uitzending over de toepassing van scenario’s en trends die 

ontstaan.  

 

Toekomstperspectief voor de branche  

Centraal staan de 4 toekomstperspectieven die CELTH voor de sector ontwikkelde. Wordt het business 

as usual met een gecontinueerde groei bezoekerseconomie, de survival of the fittest waarin we te maken 

hebben met een ineengestorte bezoekerseconomie, business as unusual met een bezoekerseconomie in 

transitie of gaan we snel naar verantwoord toerisme in een getransformeerde bezoekerseconomie. De 4 

scenario’s zijn ook onderdeel van de ‘must read’ in de toeristische sector, het Trendrapport toerisme, 

recreatie en vrije tijd.  

https://www.nritmedia.nl/events/37/trendrapport-live-2020/?topicsid= 
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Doe mee aan onderzoek naar het maatschappelijk belang van de 
vrijetijdssector 

In opdracht van Gastvrij Nederland en de daarbij aangesloten branches onderzoekt het Centre of 

Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH) de maatschappelijke waarde van onze sector. 

Hoe groot is deze waarde, hoe komt deze tot stand en hoe kunnen we de waarde verder 

vergroten?  

 

CELTH heeft op dit moment een vragenlijst open staan gericht op alle ondernemers en organisaties actief 

binnen de domeinen toerisme, recreatie en zakelijke gastvrijheid. Doet u mee? Klik dan hier om de 

vragenlijst te openen. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43215/doe-mee-aan-onderzoek-naar-het-maatschappelijk-belang-

van-de-vrijetijdssector/?topicsid= 
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