
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Mondkapjesplicht en taaie tweede golf: coronaregels in steden niet 
te handhaven 

Kabinet en burgemeesters vlogen elkaar dit weekend in de haren over de handhaving van de 

coronaregels tijdens Black Friday. Vanavond, tijdens het Veiligheidsberaad, moeten de plooien 

worden gladgestreken. Met een tweede golf die maar blijft duren en de invoering van de 

mondkapjesplicht, dinsdag, krijgen de lokale autoriteiten veel op hun bordje.  

 

Minister van justitie Ferd Grapperhaus schuift in Utrecht aan bij de burgemeesters van de 25 

veiligheidsregio's. Ze zullen bespreken hoe de handhaving van de coronaregels de komende weken en 

maanden gaat plaatsvinden. Het overleg vindt plaats aan de vooravond van de invoering van de 

mondkapjesplicht. Vanaf morgen is het dragen van een mondmasker in publieke binnenruimtes verplicht. 

Wie geen mondkapje draagt kan een boete krijgen.  

https://www.destentor.nl/binnenland/mondkapjes-plicht-en-taaie-tweede-golf-coronaregels-in-steden-niet-

te-handhaven~a041be93/ 

 

Als coronavirus weg is herstelt de economie 

Het Centraal Planbureau voorspelt in de basisraming, die ervan uitgaat dat Nederland en andere 

Europese landen het coronavirus in de eerste helft van volgend jaar onder controle hebben, groeit 

de economie in 2021 met bijna 3%, na een krimp van ruim 4% in 2020. De onderzoekers bekeken 

ook een start-stop-situatie voor 2021. 

 

De werkloosheid loopt op tot boven de 6% in 2021. Vooral jongeren, werknemers met een flexibel 

arbeidscontract en zzp’ers worden geraakt. De economische groeicijfers zijn voor 2020 iets hoger en voor 

2021 iets lager dan in de raming die op Prinsjesdag is gepubliceerd. Dat komt respectievelijk door het 

onverwachts sterkere herstel in het derde kwartaal en door de tweede coronagolf. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43275/als-coronavirus-weg-is-herstelt-de-economie/?topicsid= 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

30 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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Lobby om gesloten en zwaar getroffen sectoren te steunen 

In de HISWA-RECRON Algemene Ledenvergadering van 26 november presenteerde Jacco Vonhof, 

voorzitter van MKB Nederland wat de inzet is van de lobby voor sectoren die zwaar zijn getroffen. 

MKB Nederland, VNO-NCW en HISWA-RECRON werken nauw samen op deze dossiers. 

  

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat in haar meest recente ramingen uit van een beperkte krimp van de 

economie voor 2020 en voor 2021. Het kabinet gebruikt dit argument nu om de steunmaatregelen verder 

af te bouwen. De inzet van HISWA-RECRON en de ondernemerskoepels is om voor zwaar getroffen 

sectoren de regelingen juist te verbeteren en door te zetten. Het gaat dan in onze sector met name om 

bedrijven die afhankelijk zijn van samenkomsten van gezelschappen. Maar ook voor bedrijven die een ‘na-

ijleffect’ hebben van de coronamaatregelen op een later moment en tegen die tijd dan geen gebruik 

kunnen maken van steun.  

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/lobby-om-gesloten-en-zwaar-getroffen-sectoren-te-steunen 

 

 

Ruime meerderheid Nederlanders vindt wintersportvakantie 
onverantwoord 

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (71%) vindt dit jaar op wintersport gaan 

onverantwoord. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau van Markteffect in opdracht van het 

AD.  

https://www.ad.nl/binnenland/driekwart-nederlanders-landgenoten-ga-niet-op-wintersport~a2d893c8/ 

 

Nederlanders sporten minder tijdens corona 

Van alle Nederlanders is 34% minder gaan sporten tijdens de coronapandemie. Bijna een op de tien 

geeft aan zelfs helemaal gestopt te zijn. Een kleine groep (13%) is juist meer gaan sporten en 

bewegen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Sportgedrag en effecten coronapandemie', uitgevoerd door 

Ipsos in opdracht van NOC*NSF.  

https://nocnsf.nl/media/3800/noc-nsf-sportdeelname-maandmeting-corona-virus-oktober-2020-v20.pdf 

 

 

Nieuws uit de regio 

Steuntje in de rug voor Gelderse ondernemers in horeca en 
toerisme 

De provincie Gelderland stelt 1 miljoen euro beschikbaar aan ondernemers in de horeca-, toerisme- 

en vrijetijdsector die door de coronacrisis in zwaar weer zijn gekomen. 

 

Met de voucherregeling ‘Steuntje in de rug’ kunnen ondernemers in deze hard getroffen sectoren een 

bedrag tot 5000 euro inzetten voor adviesdiensten en ondersteuning. Ondernemersorganisaties voor 

watersport en recreatie (HISWA-RECRON) en horeca (Koninklijke Horeca Nederland (KHN)) verzorgen de 

uitvoering van de voucherregeling. 

https://pretwerk.nl/news/10552/steuntje-in-de-rug-voor-gelderse-ondernemers-in-horeca-en-

toerisme?actueel 
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Gemis Dickens Festijn is groot voor de Deventer ondernemers: ‘Het 
kost miljoenen’ 

De Deventer ondernemers lopen dit jaar miljoenen mis, omdat er komende maand geen Dickens 

Festijn is. De voorbereidingen voor het festival dat jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers trekt 

zouden nu eigenlijk in volle gang zijn. ,,De impact is gigantisch.’’ 

https://www.destentor.nl/deventer/gemis-dickens-festijn-is-groot-voor-de-deventer-ondernemers-het-kost-

miljoenen~aaefaa76/ 

 

Winteropening Dierenpark Taman Indonesia met outdoor museum 

Van 22 november 2020 – 28 maart 2021 is het dierenpark voor het eerst geopend tijdens het 

winterseizoen (in de weekends en vakanties), en wel als outdoor museum, geheel coronaproof. 

 

Omdat de temperaturen dan wat minder tropisch zijn en verre vakanties voorlopig op een laag pitje staan, 

wordt deze winter een nieuwe activiteit aangeboden: een unieke tentoonstelling Wayang Stories. Hierdoor 

kan de bezoeker zich in de donkere dagen toch onderdompelen in exotische sferen. Rond de expositie 

worden ook allerlei inspirerende activiteiten georganiseerd, van voorstellingen en workshops tot lezingen 

en een speciaal Wayangpoppen-Repair café. 

https://pretwerk.nl/news/10547/winteropening-dierenpark-taman-indonesia-met-outdoor-museum?actueel 

 

Vijf Nederlandse Nationale parken zijn internationaal uniek 

Met het toeristisch themajaar 'Ode aan het Nederlandse Landschap' in aantocht (2021) is een nuttig 

advies verschenen over bijzondere natuurlijke landschappen waarmee Nederland Nederland zich 

internationaal kan onderscheiden. 

 

Het gaat om de volgende vijf gebieden: 

 Het Waddengebied; 

 De Hollandse vastelandsduinen, van Den Helder tot Hoek van Holland; 

 De Zuidwestelijke Delta, vanaf de Biesbosch tot en met de zone voor de kust van Zeeland; 

 De Veluwe, met de overgangen naar de Rijn, de IJssel en de randmeren; 

 De IJsseldelta en Weerribben-Wieden, met overgangen naar het Drents Plateau. 

https://pretwerk.nl/news/10544/vijf-nederlandse-nationale-parken-zijn-internationaal-uniek?actueel 

 

Blijf investeren in kwaliteit routenetwerken 

De kwaliteit van de Overijsselse routenetwerken moet gelijk op lopen met de toenemende 

populariteit van de wandelsport. Dat vinden de gezamenlijke Overijsselse routebureaus 

Routenetwerken Twente, Routenetwerken Salland, Routenetwerken MarketingOost en Landschap 

Overijssel. Ze wijzen op het belang van goed beheer en onderhoud. Ook zien ze de noodzaak voor 

een verdere doorontwikkeling van de netwerken. Alleen al het beter spreiden van wandelaars zodat 

het niet te druk wordt in natuurgebieden is daarvan een goed voorbeeld. 

https://www.marketingoost.nl/nl/nieuws/ablijf-investeren-in-kwaliteit-routenetwerkena/ 

 

 

 

 

https://www.destentor.nl/deventer/gemis-dickens-festijn-is-groot-voor-de-deventer-ondernemers-het-kost-miljoenen~aaefaa76/
https://www.destentor.nl/deventer/gemis-dickens-festijn-is-groot-voor-de-deventer-ondernemers-het-kost-miljoenen~aaefaa76/
https://pretwerk.nl/news/10547/winteropening-dierenpark-taman-indonesia-met-outdoor-museum?actueel
https://pretwerk.nl/news/10544/vijf-nederlandse-nationale-parken-zijn-internationaal-uniek?actueel
https://www.marketingoost.nl/nl/nieuws/ablijf-investeren-in-kwaliteit-routenetwerkena/


 

Wat doet de horeca eigenlijk met de Kerstdagen? Restaurants Oost-
Nederland twijfelen 

Op z’n vroegst medio december weten restauranthouders of ze nog een mooie kerstomzet kunnen 

draaien of niet. Staan ze te popelen om weer open te gaan? Of vrezen ze dat de (personeels)kosten 

de opbrengsten zullen overstijgen en houden ze het bijvoorbeeld bij het bezorgen en laten afhalen 

van gerechten? 

https://www.destentor.nl/regio/wat-doet-de-horeca-eigenlijk-met-de-kerstdagen-restaurants-oost-

nederland-twijfelen~a08aeebe/ 

 

Horeca-academie Weerribben-Wieden krijgt andere opzet: ‘Willen 
studenten graag stageplek bieden’ 

De horeca-academie Weerribben-Wieden gaat waarschijnlijk in maart van start met een andere 

opzet. ,,Het is belangrijk om juist nu een stageplek te bieden voor studenten en hopelijk blijven ze 

dan bij ons werken”, stelt initiatiefnemer Miriam Slomp.  

 

De horeca-academie moet het personeelstekort in de horeca rondom Giethoorn tegen gaan. Eigenlijk zou 

de academie in september al van start gaan met een opleiding tot mbo-2 niveau kok. Door de onzekere 

situatie vanwege corona werd de start uitgesteld.  

https://www.destentor.nl/kop-van-overijssel/horeca-academie-weerribben-wieden-krijgt-andere-opzet-

willen-studenten-graag-stageplek-bieden~a183fd6e/ 

 

Derde coronapeiling ondernemers Overijssel 

Het Overijsselse bedrijfsleven wordt flink getroffen door de coronacrisis. Om ju als ondernemer zo goed 

mogelijk te helpen hebben we je input nodig. Samen met provincie Overijssel en Oost NL hebben VNO-

NCW Midden en MKB-Nederland Midden een vragenlijst opgesteld om de impact van de crisis op 

ondernemers te onderzoeken. Dit is de derde meting van het Overijsselse Ondernemerspanel. Het accent 

ligt op het aspect personeel. 

 

Wij zien dat de resultaten van de eerste twee metingen hebben geleid tot actie. De resultaten dienen dus 

als input voor de partijen, die samenwerken aan deze enquête. Zij betrekken de inzichten en resultaten uit 

deze enquête bij hun acties om de effecten van COVID-19 te overbruggen en de economie te herstellen. 

Uw bijdrage is dus wederom van groot belang! Hier kunt u de enquête invullen.  

https://www.vno-ncwmidden.nl/derde-coronapeiling-ondernemers-overijssel/ 

 

Relevant voor ondernemers 

Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten van start 

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door 

de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen een aanvraag doen 

voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb. 

 

De zogenoemde TVL Q4 2020 regeling is geopend vanaf woensdag 25 november om 12.00 uur. 

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het 4e kwartaal van 2020 een vast 

bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt zo snel mogelijk 

verder uitgewerkt en komt later met terugwerkende kracht beschikbaar. 
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De TVL Q4 2020 is vanaf woensdag 25 november 12.00 uur via rvo.nl/tvl aan te vragen. 

https://pretwerk.nl/news/10546/verbrede-tegemoetkoming-vaste-lasten-van-start?actueel. 

 

 

Online event ZZP Hospitality: hoe overleef je als zzp'er in de 
gastvrijheidssector de coronacrisis? 

Hoe overleef je als zelfstandige in de gastvrijheidssector tijdens corona? Deze vraag staat centraal 

tijdens een online event van ZZP Hospitality op dinsdagavond 1 december a.s. van 20:00 tot 22:00 

uur. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek, delen ervaringen en tips en geven hun visie op de 

toekomst van de sector. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de financiële tegemoetkomingen 

(Tozo) waar zzp’ers recht op hebben. 

 

Iedereen kan deelnemen aan dit event, deelname is gratis. Meer informatie over het event en aanmelden 

via Hospitality Academy: www.hospitalityacademy.nu/zzp 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43276/online-event-zzp-hospitality-hoe-overleef-je-als-zzper-in-de-

gastvrijheidssector-de-coronacrisis/?topicsid= 

 

Cross-sectoraal 

MKB Nederland: 'Laat eventbedrijven niet vallen, er is meer steun 
nodig' 

Jacco Vonhof voorzitter MKB Nederland, heeft zich de afgelopen maanden bewezen als een prima 

voorman voor alle MKB-bedrijven van Nederland, waar ook veel eventbedrijven onder vallen. 

Vonhof schopte het niet voor niets tot de #EventHelden van deze crisis. Ook nu is hij kraakhelder: 

'Drastische aanpassing 3e steunpakket ondernemers nodig.' 

 

In een uitgebreide uiteenzetting op de website van MKB Nederland doet Vonhof een oproep om de 

getroffen sectoren, waaronder de eventbranche, veel ruimhartiger te steunen en compenseren in het 

derde steunpakket: 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/mkb-nederland-laat-eventbedrijven-niet-vallen-er-is-meer-steun-

nodig-22013.html 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Buiten is het nieuwe binnen 

De wereld is de afgelopen maanden flink veranderd en zal dat de komende tijd ook nog blijven 

doen. Daarom zoomen we (ZKA Leisure) in op de trend van het ‘Buiten zijn’. Wij zien namelijk 

overal een sterke behoefte om naar buiten te kunnen en te mogen ‘vluchten’. 

 

Onze vrijheid is getornd en nu is de zoektocht ontstaan hoe we die toch kunnen behouden. Buiten is het 

nieuwe binnen geworden. Lees mee hoe die trend ontstaan is, wat de gevolgen ervan zijn en hoe u er uw 

voordeel mee kunt doen. 

https://pretwerk.nl/news/10549/buiten-is-het-nieuwe-binnen?insight 
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Webinar: gezonde en groene steden. Van prioriteit naar praktijk. 

Op dinsdagmiddag 1 december organiseert Bureau Buiten samen met het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en KuiperCompagnons het webinar ‘Gezonde en groene steden’. 

 

Hoe kunnen groen en recreatie goed meegenomen worden in een verstedelijkingsstrategie? Wat zegt de 

Nationale Omgevingsvisie hierover? Waarom is groen in en om de stad belangrijk, en hoe geven we 

daaraan de ruimte? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het webinar ‘Gezonde en groene 

steden’. 

https://bureaubuiten.nl/webinar-gezonde-en-groene-steden/ 
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