
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Wat betekent de COVID-19-pandemie voor vrijetijdssector? 
Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020 maandag 
verschenen 

Maandag verschijnt het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020. Het rapport wordt 

gepresenteerd op het jaarlijkse event Trendrapport Live dat dit jaar door meer dan 450 deelnemers 

online wordt gevolgd. Trendrapport Live ook volgen? Kijk dan maandag om 11:30 naar deze 

stream: https://vimeo.com/486726850/59a162e44b. MarketingOost Strategie & Onderzoek volgt 

deze sessie. 

 

Dit rapport wordt jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en NRIT. In dit 

prettig leesbare rapport geven zij een actueel inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het 

gebied van toerisme, recreatie en vrije tijd. Een bijzondere editie waar ze enerzijds terugblikken op 2019 

met mooie groeicijfers maar anderzijds volop aandacht schenken aan de grootste crisis die onze branche 

doormaakt.  

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43327/wat-betekent-de-covid-19-pandemie-voor-

vrijetijdssector/?topicsid= 

 

 

Vrijetijdssector sterk vertegenwoordigd in negatief lijstje ING 

ING verwacht dat in het vierde kwartaal de Nederlandse economie met 2% krimpt. Vooral in de 

commerciële dienstverlening, waar de vrijetijdssector onder valt, zijn de verwachtingen slecht. 

 

Dat blijkt uit een nieuwe indicator van het ING Economisch Bureau. Elke maand geven bedrijven uit de 

commerciële dienstverlening, detailhandel industrie en de bouw hun verwachtingen over hun productie, 

bedrijvigheid, omzet of orderpositie op de korte termijn af. Het ING Economisch Bureau heeft op basis van 

deze cijfers een indicator ontwikkeld voor de verwachte afzet van het Nederlandse bedrijfsleven.  

Het ING Economisch Bureau verwacht dat de economie met zo’n 2% krimpt in het vierde kwartaal. In 2021 

herstelt de economie zich grotendeels, met een groei van 2,6%. 

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-

economie/publicaties/verwachtingen-bedrijfsleven-wijzen-op-een-duidelijke-dip.html 

 

 

 

 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

7 december 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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Omzet reisbranche ook in derde kwartaal nog diep in de min 

Het CBS kwam afgelopen dinsdag met omzetcijfers over de zakelijke dienstverlening in het derde 

kwartaal. Ook de reisbranche valt daaronder. Die cijfers zijn niet heel bemoedigend. 

 

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het derde kwartaal van 2020 14,1% lager dan in 

hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vergeleken met een kwartaal eerder, toen de omzet met 18,5% 

daalde, heeft de markt zich iets kunnen herstellen. Binnen de zakelijke dienstverlening werd de 

reisbranche met -60,4% ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 het hardst geraakt. Toch herstelde 

de branche zich enigszins want een kwartaal eerder was de achteruitgang nog 89,2%. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/49/omzet-zakelijke-dienstverlening-14-1-procent-lager-in-derde-

kwartaal-2020 

 

Vakantieparken en hotels bieden uitkomst met kerst in coronatijd: 
fors meer boekingen 

Een vakantiehuisje vinden voor de kerstperiode is in deze regio al bijna onbegonnen werk. Nu een 

kerstfeest thuis er niet inzit vanwege de coronabeperkingen, zoeken mensen naar alternatieven. 

 

Ook de populariteit van hotels met een restaurant is flink toegenomen. Dat blijkt uit een rondgang van de 

Stentor. Een diner met de hele familie kan dit jaar niet, omdat vanwege de coronamaatregelen maar een 

beperkt aantal bezoekers is toegestaan. Vakantieparken en hotels bieden uitkomst. Een hotelovernachting 

inclusief diner is bijvoorbeeld nog de enige mogelijkheid om toch uit eten te gaan. 

https://www.destentor.nl/arnhem/vakantieparken-en-hotels-bieden-uitkomst-met-kerst-in-coronatijd-fors-

meer-boekingen~a367a2ea/ 

 

Bezoek aan de natuur stijgt fors tijdens coronacrisis 

Meer dan ooit zoeken mensen de natuur op, blijkt uit cijfers van Natuurmonumenten. Tijdens de 

coronacrisis waren er meer bezoekers in natuurgebieden, werden meer mensen lid van 

Natuurmonumenten, downloadden ze meer wandelroutes en kochten ze vaker 

mountainbikevignetten. 

 

Mensen trekken tijdens de coronacrisis massaal naar de heide, duinen en bossen. Natuurmonumenten 

zette de cijfers op een rij en concludeert dat vrijwel alle cijfers – bezoekers, downloads, lidmaatschappen – 

een historisch hoge groei laten zien dit jaar. Uit gegevens van Google blijkt dat bezoekersaantallen van 

natuurgebieden gemiddeld met 30 procent toenamen. Natuurmonumenten ziet in haar natuurgebieden én 

online ook een overduidelijke toename aan bezoekers. 

https://pretwerk.nl/news/10566/bezoek-aan-de-natuur-stijgt-fors-tijdens-coronacrisis?actueel 
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KHN lanceert campagne #BlackMonday 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) lanceert de landelijke campagne #BlackMonday, die op 

maandag 7 december van start gaat. Onder de noemer #BlackMonday worden horecaondernemers 

opgeroepen deel te nemen aan de landelijke actie. 

 

Met de campagne wil KHN duidelijk maken dat als de overheid niet per omgaande met aanvullende steun 

en perspectief komt, meer dan 50 procent van de sector op korte termijn failliet gaat en honderdduizenden 

mensen op straat komen te staan.  Er is een online petitie gestart waar mensen hun steun kunnen 

betuigen.  

https://www.khn.nl/corona/blackmonday 

 

 

Nieuws uit de regio 

Dagelijks geluk met de Adventskalender voor Overijssel 

December ziet er dit jaar heel anders uit. We zitten meer dan ooit thuis en dat is juist in deze 

feestelijke maand goed voelbaar. Daarom heeft MarketingOost het initiatief genomen om wat extra 

gezelligheid de woonkamer in te brengen. In samenwerking met vele ondernemers uit Overijssel 

wordt de Adventskalender op VisitOost.nl gelanceerd op 1 december. Deelnemers kunnen iedere 

dag digitaal krassen voor mooie prijzen. Zo blijven we ook in deze tijd het aanbod van onze 

ondernemers, op een passende manier, onder de aandacht brengen. 

https://www.visitoost.nl/krassen/advent/ 

 

Arts-microbioloog geeft advies: ‘Pak Twentse brandhaarden aan 
met grootschalige testen’ 

Het grootschalig testen van alle Twentenaren is een uitstekende manier om het aantal 

besmettingen in de regio flink naar beneden te brengen. Dat zegt arts-microbioloog Bert Mulder 

van het Red Team C19. „Geen enkele andere maatregel is zo effectief.” 

 

Het idee achter een massale test is dat snel duidelijk is welke mensen in een gebied besmet zijn met het 

coronavirus. Die mensen gaan in thuisquarantaine, waardoor ze het virus niet verspreiden. Hierdoor 

smoort de epidemie. Het ministerie van Volksgezondheid wil in Nederland begin volgend jaar 

experimenteren met grootschalig testen. 

https://www.tubantia.nl/hengelo/arts-microbioloog-geeft-advies-pak-twentse-brandhaarden-aan-met-

grootschalige-testen~aabb146c/ 
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Steeds meer ondernemers in Oost-Nederland klimmen uit dieprode 
zone 

Ondernemers in Oost-Nederland klimmen langzaam uit het dal. Nog steeds ziet een op de vijf 

bedrijven de toekomst inktzwart. Maar in het begin van de coronacrisis waren dat er nog anderhalf 

keer zoveel, blijkt uit een onderzoek van ondernemersorganisatie VNO-NCW Midden. 

 

Regio Midden omvat de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Aan het onderzoek deden 

2218 bedrijven mee uit de drie Stentor-provincies. De provincies zelf zullen de resultaten van het 

onderzoek de komende weken bestuderen en mogelijk extra steunmaatregelen nemen. 

https://www.destentor.nl/regio/steeds-meer-ondernemers-in-oost-nederland-klimmen-uit-dieprode-

zone~a677e06a/ 

 

Verkoop vakantiewoningen neemt vlucht in Twente: ‘Heb dit nog 
nooit gezien’ 

Het gaat hard met de verkoop van vakantiewoningen in Twente. Een investering in rust, ruimte en 

natuur is dit jaar ongekend populair. „Na de intelligente lockdown brandde het los.” 

 

Voor kopers bleek dit jaar hét moment om te investeren in een vakantiewoning, door de lage spaarrente, 

corona en het ophogen van de overdrachtsbelasting per 2021. Verkopers zagen op hun beurt dat er volop 

vraag was, en dat is altijd een goed moment om te verkopen. 

https://www.destentor.nl/enschede/verkoop-vakantiewoningen-neemt-vlucht-in-twente-heb-dit-nog-nooit-

gezien~aa11a36d/ 

 

 

Relevant voor ondernemers 

Kickstart Cultuurfonds hervat steun aan cultuursector in 2021 

Kickstart Cultuurfonds gaat vanaf januari volgend jaar de culturele sector opnieuw ondersteunen. 

De afgelopen maanden ging er 16 miljoen euro naar ruim 400 culturele instellingen die geen 

structurele financiering van de Rijksoverheid ontvangen. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en 

Wetenschap (OCW) maakte bekend dat zij 10 miljoen euro beschikbaar stelt voor de volgende fase 

van Kickstart Cultuurfonds. Ook private partijen in het fonds zullen voor deze nieuwe fase weer 

geld beschikbaar stellen. Hiermee kunnen theaters, musea, muziekpodia en producenten van 

professionele podiumkunsten een aanvraag doen, bijvoorbeeld voor het opstarten of aanpassen 

van nieuwe producties of het veilig blijven ontvangen van publiek. De verwachting is dat in de loop 

van december meer bekend wordt gemaakt over onder andere het budget, criteria en indiendata. 

https://kickstartcultuurfonds.nl/ 

 

10 december Regio Zwolle congres 

Ieder jaar organiseert Stichting Metropoolregio Zwolle het Regio Zwolle Congres en presenteert zij 

daar de Regio Zwolle Monitor. Om ondernemers wakker te schudden, bij te praten en verder te 

helpen in een snel veranderende omgeving. Tijdens het Congres wordt bovendien de Starter en 

Ondernemer van het jaar Regio Zwolle bekend gemaakt. 

https://www.regiozwollecongres.nl/ 
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Cross-sectoraal 

Door daling afname bij horeca en luchtvaart heeft 
voedingsmiddelenindustrie het zwaar 

Producenten die voedingsmiddelen maken voor de horeca hebben te lijden onder de 

coronamaatregelen. Zij hebben hun omzet tot wel 70% zien dalen ten opzichte van dezelfde periode 

vorig jaar. Het algehele beeld is gemengd. Zo zagen producenten die hoofdzakelijk aan retail 

leveren hun omzetten licht stijgen. Dat blijkt uit een enquête onder leden van de Federatie 

Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en aangesloten brancheorganisaties. Het rapport 

gaat over het eerste halfjaar van 2020. Daarom heeft de redactie ook de cijfers van het 

ondernemersvertrouwen opgenomen van het 2e en 4e kwartaal van 2020. 

 

Van de deelnemende bedrijven kende 60% een lichte tot sterke omzetdaling ten opzichte van het eerste 

halfjaar van 2019. Voor iets meer dan een kwart (26%) van de bedrijven is het omzetverlies 20% of meer 

geweest. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die hebben geprofiteerd: een kwart noteerde een omzetstijging 

tot 20%. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43299/door-daling-afname-bij-horeca-en-luchtvaart-heeft-

voedingsmiddelenindustrie-het-zwaar/?topicsid= 

 

Evenementenbranche: De festivalzomer van 2021 kun je 
waarschijnlijk afschrijven 

Onder het motto The Show Must Go On vraagt de evenementenbranche maandag aandacht voor 

haar penibele situatie. De directeuren van Ziggo Dome, Afas Live en Westergas geven een schot 

voor de boeg. 

https://www.destentor.nl/show/evenementenbranche-de-festival-zomer-van-2021-kun-je-waarschijnlijk-

afschrijven~a7722180/ 

 

De herwaardering van de foodspeciaalzaak 

De afgelopen jaren sloten veel foodspeciaalzaken de deuren. Mensen kozen vanwege het gemak 

steeds vaker voor de supermarkt. In coronatijd kennen de speciaalzaken echter een opleving. 

Groenteboeren, kaaswinkels, slagers, notenwinkeltjes, ambachtelijke bakkers, delicatessenwinkels 

en andere speciaalzaken zagen hun klandizie tijdens de lockdown met 20% toenemen. Kunnen de 

parels van de foodretail die positieve trend vasthouden? 

https://www.foodinspiration.com/nl/de-herwaardering-van-de-foodspeciaalzaak/ 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Een visie op het herstel van Internationale bezoekersstromen 

Voor bestemmingen en bedrijven die afhankelijk zijn van internationaal toerisme wordt pas op de 

langere termijn een volledig herstel verwacht. ZKA Leisure geeft haar visie op het economische 

herstel van de sector en onderbouwt deze conclusies aan de hand van vier marktanalyses. 
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Na een periode met veel minder toeristen dan Nederland gewend is, vraagt de sector zich af wanneer er 

herstel komt. Voor het grootste deel van het toerisme wordt verwacht dat tegen 2024 het aantal gasten 

weer het niveau van voor de crisis bereikt. Voor regio’s die vooral binnenlandse en dichtbij-gasten trekken 

zijn er volop kansen en zou het herstel wel eens veel sneller, zo rond 2022, kunnen plaatsvinden. Voor 

Amsterdam en Schiphol wordt dat een stuk later. 

https://pretwerk.nl/news/10578/een-visie-op-het-herstel-van-internationale-bezoekersstromen 

https://www.zka.nl/artikelen 

 

Vergelijkend onderzoek naar druktemonitors 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse druktemonitors? Wat meten ze exact 

en waar komen de data vandaan? Waar zijn ze geschikt voor en welke voor- en nadelen heeft ieder 

instrument? 

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, publiceert het Data & Development Lab (DDL) een 

vergelijking van instrumenten voor bezoekersmanagement. Mede als gevolg van de huidige maatregelen, 

zoals ‘vermijd drukte’, kreeg bezoekersmanagement nog meer prioriteit en zijn er de afgelopen maanden 

diverse zogenaamde druktemonitors gelanceerd. Dit project voorziet in een objectieve vergelijking van 

deze instrumenten met als doel het helpen bij het maken van een keuze. Voornamelijk gericht op steden 

en regio’s die zo’n tool willen inzetten of (door)ontwikkelen. 

https://ddlpublicaties.nbtc.nl/vergelijking-instrumenten-voor-bezoekersmanagement/cover 

 

Inspelen op toegankelijk toerisme biedt regio's kansen op sneller 
herstel 

Toeristische bestemmingen staan aan de vooravond van een herstelfase. De hernieuwde opstart 

biedt kansen om meteen ook rekening te houden met het thema 'toegankelijkheid'. Het kan je regio 

een concurrentievoordeel geven. 

 

De Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) heeft van toegankelijk toerisme een speerpunt gemaakt bij de 

herstelplannen in toerisme. Onderdeel daarvan is een lijst met aanbevelingen om toegankelijkheid op te 

nemen in de structuur van regio's en bedrijven. 

De aankomende periode zullen de beperkingen langzaam maar zeker worden verlicht. Toch blijven er 

voorlopig nog volop protocollen actief om een nieuwe uitbraak van corona te voorkomen. UNWTO pleit er 

voor om bij de protocollen dit keer ook rekening te houden met mensen met een beperking. Bijvoorbeeld 

door handontsmettingsmiddelen op een hoogte te plaatsen waar mensen in een rolstoel ook bij kunnen. 

De range aan beperkingen is echter zeer divers, waardoor inspelen op individuele wensen en persoonlijke 

aandacht essentieel is. 

MarketingOost brengt in Januari 2021 een E-learning over toegankelijk toerisme  uit. Hiernaast hebben ze 

een Whitepaper geschreven over toegankelijk toerisme.  

https://pretwerk.nl/news/10573/inspelen-op-toegankelijk-toerisme-biedt-regios-kansen-op-sneller-

herstel?insight 
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