
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Verlenging lockdown en de gevolgen voor de toeristisch recreatieve 
sector 

De lockdown is met drie weken verlengd en duurt zeker nog t/m 9 februari. Vakanties naar het 

buitenland worden zeker nog tot eind tot eind maart ontraden. Diverse brancheorganisaties luiden, 

namens hun leden, de noodklok. 

https://pretwerk.nl/news/10657/verlenging-lockdown-en-de-gevolgen-voor-de-toeristisch-recreatieve-

sector?actueel 

 

KHN: Oproep aan overheid: ruimer steunpakket is nodig 

De huidige lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari en versoepelingen voor de horeca lijken 

nu nog ver weg. Premier Rutte en minister De Jonge kondigden vanavond aan dat er geen ruimte is 

voor versoepelingen van de huidige maatregelen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames 

is nog te hoog. Wel gaf premier Rutte aan dat voor bepaalde sectoren – waaronder de horeca - het 

financiële steunpakket wordt uitgebreid, wat in lijn is met wat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 

in de lobby heeft besproken.  

https://www.khn.nl/nieuws/khn-oproep-aan-overheid-ruimer-steunpakket-is-nodig 

 

MKB Nederland & VNO-NCW 'Verlenging lockdown was verwacht 
maar komt desondanks hard aan' 

Het gaat helaas nog altijd niet goed en de druk op de zorg is nog torenhoog. Desondanks komt de 

nieuwe verlenging van de lockdown met drie weken als een mokerslag aan bij veel ondernemers, 

stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. ‘Zeker in die sectoren die nu al zo lang op slot zitten zoals de 

evenementensector, touringcarbedrijven, reisbranche, sportscholen, horeca, culturele 

ondernemers, winkeliers en toeleveranciers. De reserves van ondernemers zijn op. De vanavond 

door het kabinet toegezegde verruiming van het steunpakket is broodnodig om te zorgen dat 

ondernemers in het zicht van de haven niet alsnog kopje onder gaan, zowel zakelijk als privé. Over 

de verdere verruiming van het steunpakket en wat nodig is praten we ook deze week verder door 

met het kabinet. Essentieel daarbij is ook dat er perspectief komt met een plan hoe sectoren straks 

open kunnen nu de vaccinatiecampagne en het testen echt op stoom komen’, aldus de 

ondernemersorganisaties.  

https://www.mkb.nl/nieuws/verlenging-lockdown-was-verwacht-maar-komt-desondanks-hard-aan 

 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

18 januari 2021  

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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Goede zomer maakt slecht voorjaar niet meer goed 

De eerste tien maanden van 2020 hebben Nederlandse logiesaccommodaties 25 miljoen gasten 

ontvangen. Dat zijn er 37% minder dan in dezelfde periode van 2019. Gasten die er waren verbleven 

gemiddeld wel langer want het aantal overnachtingen daalde met 27% een stuk minder naar 79,9 

miljoen. Vooral buitenlandse gasten lieten het afweten (-60%), het aantal Nederlandse gasten 

daalde met 19%. Alleen in de maanden januari, februari, juli, augustus en september presteerde het 

toerisme op niveau, in alle andere maanden registreerde het CBS in de Statistiek 

Logiesaccommodaties minder overnachtingen 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43498/goede-zomer-maakt-slecht-voorjaar-niet-meer-goed/?topicsid= 

 

Naar verhouding veel bedrijven die stoppen in recreatie en horeca in 
2020 

Het aantal bedrijven in Nederland is in 2020 met 78.312 toegenomen tot 2.078.716. Dit aantal 

bedrijven stond geregistreerd in het Handelsregister op 1 januari 2021. Dat betekent dat afgelopen 

jaar een toename van 4% heeft laten zien, één procentpunt lager dan het jaar ervoor, toen de groei 

van het aantal bedrijven nog 5% bedroeg. Het aantal faillissementen daalde ook, echter niet in de 

sectoren Cultuur, sport en recreatie. Daar groeide het aantal faillissementen met 44% naar 65.  

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43496/naar-verhouding-veel-bedrijven-die-stoppen-in-recreatie-en-

horeca-in-2020/?topicsid= 

 

Reisplannen naar Nederland op dieptepunt 

Steeds minder buitenlanders plannen op korte termijn een reis naar Nederland. De reisintentie 

daalt met de groei van de coronabesmettingen. Korter van te voren boeken is nu de trend. 

 

Van de bezoekers aan Holland.com zegt nu nog maar 17% de intentie te hebben om binnen drie maanden 

naar Nederland te reizen. In juli bedroeg dat nog 78% en daalde tot begin september maar licht. Met de 

tweede golf daalde de reisintentie met rasse schreden. Positief is dat de reisintentie op de lange termijn 

groeit en nu de 60% aantikt. Overigens is het verkeer op Holland.com nu bijna gehalveerd ten opzichte 

van vorig jaar. 

https://www.nbtc.nl/nl/home.htm 

 

 

Hotelsector buiten de hoofdstad herstelt waarschijnlijk al weer in 
2022 

De coronacrisis heeft de hotelwereld op z’n kop gezet. Mensen willen blijven reizen en daarom is 

de revival van de sector onvermijdelijk. Dat blijkt uit een scenariostudie van vastgoed-

dienstverlener Colliers International. 

https://nos.nl/artikel/2364447-aantal-hotelovernachtingen-in-gunstigste-geval-in-2022-hersteld-van-

corona.html 

 

Hoge waardering voor museum en theater in coronajaar 

Met een gemiddeld rapportcijfer van 8,5 behaalden de Nederlandse musea en theaters in 2020 de 

hoogste waarderingsscore ooit. Tussen de eerste en tweede lockdown voelden cultuurbezoekers 

zich vooral zeer veilig binnen de museum- en theatermuren. 

https://pretwerk.nl/news/10664/hoge-waardering-voor-museum-en-theater-in-coronajaar?actueel 
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Nieuws uit de regio 

Minder vaak in de file rondom Zwolle door corona 

Mede door de coronamaatregelen stond het verkeer op de wegen in en rondom Zwolle afgelopen 

jaar minder vaak in de files. In de spitsuren daalde de extra reistijd in Zwolle met bijna een kwart 

(24 procent), vergeleken met 2019. Dat blijkt uit data van TomTom. 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1496584/Minder-vaak-in-de-file-rondom-Zwolle-door-corona 

 

Voorbereidingen halve marathon Zwolle in volle gang, ondanks 
corona: ‘Lukt juni niet dan hopelijk in september’ 

De voorbereidingen voor de halve marathon in Zwolle zijn in volle gang, al is het twijfelachtig of het 

sportieve evenement door kan gaan op 12 juni. ,,We kijken ook naar een alternatieve datum in 

september’’, zegt de nieuwe voorzitter Johan Nieuwland 

https://www.tubantia.nl/zwolle/voorbereidingen-halve-marathon-zwolle-in-volle-gang-ondanks-corona-lukt-

juni-niet-dan-hopelijk-in-september~a5a9410e/ 

 

Relevant voor ondernemers 

Kansrijke cultuursubsidies voor aanbodontwikkeling  

De provincie Overijssel en diverse fondsen stellen middelen beschikbaar voor het Corona-proof 

maken van aanbod en het ontwikkelen van nieuw (cultureel) aanbod. We brengen 2 interessante 

regelingen onder de aandacht m.b.t. de sectoren cultuur en vrijetijdseconomie:  

 Kickstart Cultuurfonds – Steun voor theaters en musea om hun gebouwen Corona-proof te 

maken en (nieuwe) voorstellingen en tentoonstellingen te programmeren die in het ‘nieuwe 

normaal’ niet rendabel genoeg zouden zijn. 

 Verhaal van Overijssel 2.0. - Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, 

restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal. 

Op ons Kennisplatform hebben wij deze twee subsidiekansen uiteengezet middels hand-outs met meer 

informatie en voorbeelden. Wilt u sparren over uw idee voor aanbodontwikkeling of bent u op zoek naar 

ondersteuning in het proces? Neem contact met ons op om mogelijkheden te bespreken. 

https://www.kennisplatformoost.nl/kansrijke-cultuursubsidies-voor-ondernemers-en-aanbodontwikkeling/ 

 

 

Schulden lopen op, maar Groepsuitjes-ondernemer Marijn blijft 
strijden tegen onrecht SBI-codes 

Tijdens de eerste lockdown was er de TOGS, in het derde kwartaal gevolgd door de TVL-regeling. 

De TVL-regeling wordt toegekend op basis van SBI-codes, een op het oog objectieve standaard, 

die echter voor veel ondernemers totaal verkeerd uitpakt. Nog altijd. De Bredase ondernemer 

Marijn van Dijke plaatste er op LinkedIn een noodkreet over. 

https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/togs-tvl-sbi-wiebes-keijzer-groepsuitjes-breda~2741572 
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Cross-sectoraal 

Fieldlab Evenementen: 'Zelfs met de Britse variant kunnen test 
evenementen veilig plaatsvinden' 

Teleurstelling en begrip bij Fieldlab Evenementen over het uitstellen van de test evenementen. De 

angst en onzekerheid over de eventuele gevolgen van de oprukkende Britse variant heeft de 

overheid doen besluiten de eerste vier proefevenementen deze maand niet door te laten gaan. 'Ze 

gaan door', is in ieder geval een harde belofte zonder tijdsaanduiding van minister De Jonge. 

Guido Weijers vat het samen: 'Wie blijft verzetten, komt nergens.' 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/zelfs-met-de-britse-variant-kunnen-test-evenement-veilig-

plaatsvinden-22088.html 

 

Rode Kruis doet oproep: eventprofessionals zonder werk, we 
kunnen jullie goed gebruiken 

Een oproep op LinkedIn van Henk-Jan Kienhuis namens Rode Kruis Noord en Oost Gelderland: 

'Veel te hoge druk in de ziekenhuizen….Een groot aantal bedrijven in de horeca en evenementen 

branche die geen of weinig werk hebben. Graag zou ik in contact komen met de laatste twee 

groepen. Waarom?' Kienhuis legt uit dat er taken zijn die prima door eventprofs (betaald) gedaan 

kunnen worden. 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/rode-kruis-doet-oproep-eventprofessionals-zonder-werk-we-kunnen-

jullie-goed-gebruiken-22087.html 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Je gasten zelf laten inchecken met de Check-in kiosk 

De Check-in Kiosk speelt in op een corona-veilige bedrijfsvoering. Het is een oplossing waarmee 

de gastdoorstroom wordt bevorderd, en de receptie wordt ontlast, zonder dat de gastbeleving daar 

onder lijdt. 

 

Deze kiosk is ontwikkeld door Stratech en CAT Control in samenwerking met Camping Julianahoeve en 

onlangs in gebruik genomen. Door een toename van het aantal reserveringen gecombineerd met de 

beperkingen van de coronamaatregelen, ontstond hier de behoefte om de receptie te ontlasten. De gasten 

van dit vakantiepark kunnen vanaf nu receptieloos inchecken. 

https://pretwerk.nl/news/10662/je-gasten-zelf-laten-inchecken-met-de-check-in-kiosk?product 
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Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

VrijetijdsTrends 2021 

Ook in 2021 heeft het coronavirus nog een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. Zelfs nu in het 

begin van het jaar de vaccinatie begint, zal het zeker tot het najaar duren voor langzaam de ‘oude 

ontspan-economie’ weer begint te draaien. Tot die tijd creëren we onze minisamenleving thuis. We 

doen dit met thuisentertainment, uitgebreid koken, onze eigen kleine sportschool en traditionele 

bordspelen. Ook investeren we in de verbetering van ons eigen huis in sfeer of luxe. De grens 

tussen werk en vrijetijd wordt door meer online thuiswerken steeds kleiner. De crisis doet ons 

beseffen dat we intenser moeten genieten van momenten als eten (meer en luxere bestelopties) of 

live contact met vrienden en familie. Ook een live beleving, zoals een bezoek aan een pretpark, 

dierentuin, theater of concert, worden waardevoller. Zeker nu we door de digitale innovatie ook 

activiteiten die we vroeger live deden naar ons toe kunnen halen (de online pubquiz, escaperoom 

of danceparty). Dat schrijft Goof Lukken in zijn jaarlijkse VrijetijdsTrends. 

https://www.vrijetijdskennis.nl/ 
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