
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Nauwelijks boekingen, soepele voorwaarden essentieel voor herstel 

Steeds meer reisorganisaties bieden Geld Terug-garantie bij een negatief reisadvies. Dit lijkt – 

samen met andere soepele boekingsvoorwaarden – essentieel om het vertrouwen van de 

Nederlandse vakantieganger terug te winnen. Op vouchers zitten de consumenten niet meer te 

wachten. Dit concludeert reisplatform 27vakantiedagen.nl na onderzoek onder alle grote 

reisaanbieders. 

https://www.27vakantiedagen.nl/vakantie-2021/ 

 

Alle pijlen op de thuismarkt - Na coronajaar komt de Nederlander 
graag weer terug 

Bij iedere toename van het coronavirus in Nederland neemt ook de vraag naar veilige 

vakantielocaties in eigen land toe. Daarom steeg het aantal boekingen van privé vakantiehuizen. 

Vanuit de bungalowparkensector komt het signaal dat de gast graag weer terugkomt in 2021. Hoe 

reageert de vraag naar accommodaties voor volgend jaar? 

Waar Belvilla tijdens de zomer door vakantie minnend Nederland het aantal boekingen zag stijgen voor 

een vakantiehuis binnenlands, ziet zij deze trend nu doorzetten richting het najaar. Het aantal boekingen 

voor een herfstvakantie in Nederland is gestegen met 63% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 

Populaire regio’s zijn onder andere Gelderland en Overijssel. 

 

Trend: in een week beslissen 

De toename van het aantal Covid-19 besmettingen heeft ook zijn weerslag op hoe consumenten naar 

reizen kijken. Hoe het toerisme zich in Nederland ook ontwikkelt voor het najaar en de winter, de 

consument is heel onzeker maar hij wil wel op pad. De trend is dan ook dat Nederlanders pas laat een 

beslissing nemen voor een boeking, blijkt uit de cijfers van Belvilla. Die trend is breder waarneembaar. 

Voor het vliegverkeer naar bestemmingen is te zien uit de data dat er nog maar een week zit tussen 

boeken en vliegen. Bij Vliegtickets.nl ligt de verhouding op 49% last minute boekingen. Bij een last minute 

vertrekt de consument binnen een week na de boeking. Doordat reisbeperkingen aangegeven met de 

kleurcodes kunnen veranderen, is er een duidelijke trend te zien dat consumenten kort voor vertrek 

bepalen waar ze naartoe willen vliegen. In dezelfde periode vorig jaar was dat slechts 17% een last minute 

boeker bij hetzelfde bedrijf. Het duidt op een enorme verschuiving hoe consumenten kijken naar het 

boekingsproces. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43412/alle-pijlen-op-de-thuismarkt/?topicsid= 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

4 januari 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.27vakantiedagen.nl/vakantie-2021/
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43412/alle-pijlen-op-de-thuismarkt/?topicsid


 

Negatieve test voor alle vliegreizigers 

Vanaf 29 december moeten alle inkomende vliegpassagiers naar Nederland een negatieve PCR-

testuitslag kunnen overleggen. Dat heeft minister De Jonge aan de Tweede Kamer geschreven. 

De maatregel geldt voor alle passagiers, inclusief Nederlanders vanuit alle landen met een hoog COVID-

risico. De PCR test dient maximaal 72 uur voor de aankomst in Nederland afgenomen te zijn. Als 

passagiers geen negatieve PCR-testuitslag hebben die aan de eisen voldoet, dan mogen zij niet aan 

boord van het vliegtuig. 

Er is een ministeriële regeling in de maak om deze verplichting voor al het internationaal personenvervoer 

verplicht te stellen. Dus ook voor alle bus- en treinpassagiers. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/negatieve-covid-19-

testuitslag-aankomst-nederland 

 

 

ABN AMRO verwacht herstel voor campings en bungalowparken in 
2021 

De economen van ABN AMRO maken de balans op na een jaar coronaperikelen in de sector 

leisure. Vooral groepsaccommodateis en hotels zijn hard geraakt. In de vooruitblik op 2021 

voorziet de bank een groei voor campings en bungalowparken t.o.v. het jaar 2019. 

Hotels worden absoluut gezien het hardst geraakt door de maatregelen. Het aantal overnachtingen daalde 

met 17 miljoen naar ruim 24 miljoen; procentueel gezien zijn de groepsaccomodaties het hardst getroffen. 

Overheden in het buitenland geven al maanden een negatief reisadvies voor Nederland. Het aantal 

buitenlanders dat hier overnacht is dit jaar dan ook 52 procent lager dan vorig jaar. 

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/leisure/de-leisure-sector-na-een-jaar-

corona.html 

 

 

Kampeertrends 2021: opkomst van millennials, themacampings en 
zelfvoorzienend kamperen 

Kamperen is dé manier om coronaproof en offline één te worden met de natuur. Dit hebben 

millennials in 2020 ook massaal ontdekt. Deze trend zet zich voort in 2021. 

Daarnaast blijft de kampeermarkt groeien, willen veel kampeerders weer naar het buitenland zodra het kan 

en gaan ze vooral zelfvoorzienend op pad. Deze trends voorspelt Ramon van Reine, CEO van Europa’s 

campingspecialist ACSI, op basis van verschillende onderzoeken die ACSI onlangs heeft gehouden onder 

duizenden Europese kampeerders. 

https://pretwerk.nl/news/10623/kampeertrends-2021-opkomst-van-millennials-themacampings-en-

zelfvoorzienend-kamperen?insight 

 

Economie klimt in 2021 razendsnel uit het dal, voorspellen experts: 
‘Het nieuwe jaar eindigt in een 9’ 

De economie staat er eind 2021 goed voor. We klimmen in razend tempo uit het dal, voorspellen 

experts. Jacco Vonhof, de Zwolse voorzitter van MKB Nederland: ,,We gaan van rapportcijfer 4 (nu) 

naar 9 (eind 2021). Maar tot die tijd blijven we nog wel veel last houden van de pandemie. 

https://www.destentor.nl/apeldoorn/economie-klimt-in-2021-razendsnel-uit-het-dal-voorspellen-experts-het-

nieuwe-jaar-eindigt-in-een-9~aa9c029b/ 
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KHN: ‘Verlengen lockdown zou enorme klap zijn voor horeca en 
winkels 

Als de huidige lockdown verlengd moet worden betekent dat 'opnieuw een enorme klap voor 

horecaondernemers'. Met die opmerking reageert branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland 

(KHN) op uitlatingen van RIVM-baas Jaap van Dissel. Ook winkeliersorganisatie INretail zegt dat 

elke week dat de lockdown langer duurt, de situatie nijpender wordt. 

https://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2021/01/khn-verlengen-lockdown-zou-enorme-klap-zijn-voor-

horeca-en-winkels-101352898 

 

 

Nieuws uit de regio 

Bestemmingsontwikkeling met kansen en draagvlak voor Giethoorn 

Afgelopen jaren stond Giethoorn in het nieuws door massa’s toeristen die zich op bootjes door 

kleine kanalen wurmden. Wethouder Bram Harmsma liet bij de recente online Toerisme Top 2020 

op 28 september bij de deelsessie ‘Bestemmingsontwikkeling’ zien wat het perspectief van een 

gemeente kan zijn waar kwetsbare natuur is, overtoerisme is en waar ruimte is voor nieuwe 

toeristische ontwikkelingen. Het is een vorm van ‘reset toerisme’ die veel vakgenoten wensen en 

het wordt in deze regio al uitgevoerd. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43435/bestemmingsontwikkeling-met-kansen-en-draagvlak-voor-

giethoorn/?topicsid= 

 

Na verdrietig jaar stappen burgemeesters in Kop van Overijssel 
hoopvol 2021 in: ‘Het wordt een jaar van volhouden’ 

COVID-19 hield sinds maart de wereld in z’n greep. Er mocht steeds minder, met een kleine 

opleving in de zomermaanden. Nu kijkt iedereen reikhalzend uit naar het vaccinatieprogramma. De 

burgemeesters van de vier gemeenten in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe stappen 

hoopvol over de drempel van 2020 naar 2021. 

https://www.destentor.nl/kop-van-overijssel/na-verdrietig-jaar-stappen-burgemeesters-in-kop-van-

overijssel-hoopvol-2021-in-het-wordt-een-jaar-van-volhouden~a426e62c/ 

 

 

Relevant voor ondernemers 

 

KHN biedt samen met NCOI Academy gratis online trainingen aan 
voor jou én je medewerkers 

Zitten jouw mensen niet graag in de schoolbanken maar wil jij dat ze zich wel blijven ontwikkelen? 

Dan is dit iets voor jou! Door de tijdelijke subsidieregeling van ‘NL leert door’ hebben jij en je 

medewerkers de kans om via NCOI online trainingen te volgen zonder dat het jou iets kost! Als je 

als werkgever de NOW-regeling aanvraagt, ben je verplicht om jouw medewerkers te stimuleren om 

aan scholing te doen of loopbaanadvies aan te bieden. Meld je heel snel aan, want er is beperkt 

plek. Vergeet ook niet jouw medewerkers te informeren over deze unieke kans. 

https://www.khn.nl/cursus/gratis-online-trainingen-voor-jou-en-je-medewerkers 
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Onbelast reiskosten vergoeden toch nog mogelijk 

Tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever toch 

nog onbelast worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet 

meer (volledig) gemaakt. Eerder werd bekend dat de uitzondering zou eindigen per 1 januari, maar 

vanwege de verzwaarde lockdown per 15 december heeft het kabinet (o.a.) dit besluit genomen. 

Voorwaarde is wel dat het vaste vergoedingen betreft die ook al voor 13 maart 2020 door de werkgever 

werden toegekend. In januari komt het kabinet terug op hoe het na 1 februari om wil gaan met de 

onbelaste vaste reiskostenvergoedingen. 

https://www.clcvecta.nl/nieuws/onbelast-reiskosten-vergoeden-toch-nog-mogelijk 

 

Het personeel van de toekomst 

Ook de letterlijke kern van de branche, namelijk het personeel, zal veranderen, omdat koks- en 

hotelscholen hun programma aan moesten passen aan de maatregelen. Paul Griep, Director of 

Alumni and Industry Relations van Hotelschool The Hague, vertelt welke impact dit had op 

studenten en wat dit betekent voor de branche. 

https://www.foodinspiration.com/nl/het-personeel-van-de-toekomst/ 

 

Hoe begin je met lokaal koken? 

De coronacrisis heeft nu grote impact op de hospitalitybranche en zal blijvende veranderingen 

veroorzaken. Van nieuwe businessmodellen tot een hernieuwde focus op lokaal eten en (hopelijk) 

meer respect voor de horeca. 

De trend van lokaal koken werd de afgelopen tien jaar steeds belangrijker. De keuze voor lokale 

ingrediënten heeft veel voordelen, maar het kan als kok lastig zijn om de omschakeling te maken. Food 

Inspiration vroeg topchefs van over de hele wereld, die beroemd zijn om hun lokale keuken, om praktische 

tips. 

https://www.foodinspiration.com/nl/hoe-begin-je-met-lokaal-koken/ 

 

Cross-sectoraal 

De festivalsector 2020 in cijfers 

In 2020 vonden er uiteindelijk 190 festivals (17% van de forecast voor 2020) plaats, met bij elkaar 

slechts 1,4 miljoen (5% van de forecast voor 2020) bezoeken. Dat blijkt uit de Festival Monitor van 

bureau Respons. 

De helft van het aantal festivals in 2020 vond bovendien in de pre-coronamaanden (tot en met medio 

maart 2020) plaats. In die periode werden vrijwel alle bezoeken van 2020 gerealiseerd. Respons 

becijferde onlangs een omzetderving van 90% (€ 2 miljard) voor de gehele publieksevenementensector in 

2020. 

https://pretwerk.nl/news/10630/de-festivalsector-2020-in-cijfers?actueel 
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Alliantie van Evenementenbouwers: er moet duidelijkheid zijn voor 1 
februari anders verdwijnen nog meer banen en festivals 

De Alliantie van Evenementenbouwers, de krachtige samenwerking in de publieksevenementen-

sector, komt direct na oud en nieuw met een heldere stellingname: de alliantie wil net als voor de 

zakelijke test-evenementen, een toezegging voor testen met publieksevenementen; een 

garantiefonds naar Duits overheidsmodel en duidelijkheid voor 1 februari. Anders verdwijnen niet 

alleen nog eens duizenden banen, maar ook complete festivals en evenementen. 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/alliantie-van-22069.html 
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