
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket 

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en 

dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor 

ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel 

ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt. 

Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en 

herstelpakket een flinke extra impuls. 

 

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken 

op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de 

Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam 

via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl. 

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De 

regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige 

ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor 

belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/forse-uitbreiding-steun--en-herstelpakket 

 

MKB Nederland & VNO-NCW: 'Forse uitbreiding steun belangrijk 
voor banen en ondernemers' 

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verheugd dat het kabinet het steunpakket voor ondernemers 

fors uitbreidt na de recente aanscherpingen van de lockdown. De regeling tegemoetkoming vaste 

lasten (TVL) wordt flink geïntensiveerd; het vergoedingspercentage gaat naar 85%. Ook de 

loonsteun (NOW) gaat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 naar 85%. 

https://www.mkb.nl/nieuws/forse-uitbreiding-steun-belangrijk-voor-banen-en-ondernemers 

 

KHN: Overheid komt groot deel wensen KHN tegemoet 

21 januari hebben de ministers Koolmees, van ’t Wout en Hoekstra nieuwe aanvullingen op het 

steunpakket bekendgemaakt. Deze aanvullingen zijn voor de horecasector hard nodig. Een 

verruiming van het steunpakket met o.a. een verbetering van de NOW, de TVL-subsidie en een 

tegemoetkoming voor starters is dan ook meer dan welkom. KHN heeft de afgelopen weken een 

concrete lijst met verbeterpunten ingediend bij het kabinet, bewindspersonen en Tweede 

Kamerleden. Het is fijn om te zien dat de overheid nu voor een groot deel aan de wensen van KHN 

tegemoetkomt. 

https://www.khn.nl/nieuws/overheid-komt-groot-deel-wensen-khn-tegemoet 

Nieuwsupdate MarketingOost 

25 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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Lockdown zorgt voor minder verkeer naar bungalowparken 

Het doel van de coronamaatregelen is het contact tussen mensen te verkleinen zodat het 

coronavirus geen kans krijgt. De lockdown lijkt nu ook zichtbaar te zijn bij bungalow- en 

vakantieparken. Er worden namelijk een stuk minder binnenlandse vakanties geboekt, zo blijkt uit 

data van boekingsplatform BungalowSpecials. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43538/lockdown-zorgt-voor-minder-verkeer-naar-

bungalowparken/?topicsid= 

 

Zoover: Nederland ook dit jaar favoriet vakantieland voor 
Nederlanders 

Zoover verwacht dat ook dit jaar Nederlanders massaal in eigen land op vakantie gaan. Dat ziet de 

review- en boekingssite in het zoekgedrag op haar site. Net als in 2020 is ruim een derde van de 

vakantiegangers in 2021 op zoek naar bestemmingen in Nederland, met name in Limburg, 

Overijssel, Gelderland en Zeeland, al durven sommige weer over de grens te kijken. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43503/nederland-ook-dit-jaar-favoriet-vakantieland-voor-

nederlanders/?topicsid= 

 

Eerste meting Vakantie Sentiment Monitor 2021: behoefte om op 
vakantie te gaan blijft onverminderd groot, maar boekingen blijven 
achter door onzekerheid 

Nederland heeft in 2020 ruim 7 miljoen internationale gasten verwelkomd, een daling van 65 

procent ten opzichte van 2019. Daarnaast ontvingen Nederlandse hotels, campings en 

vakantiehuisjes gezamenlijk 19 miljoen gasten uit eigen land. Dit is ruim een kwart minder dan het 

jaar ervoor, zo blijkt uit recent NBTC-onderzoek. “Hoeveel bezoekers we dit jaar in Nederland 

kunnen verwachten is moeilijk in te schatten. We hebben daarom verschillende scenario’s 

doorgerekend,” vertelt Jos Vranken, algemeen directeur NBTC.  

 

Ook maakt NBTC vandaag de eerste cijfers van de Vakantie Sentiment Monitor 2021 bekend. Daaruit blijkt 

dat zeven op de tien inwoners uit Nederland en de belangrijkste kernmarkten België, Duitsland, Frankrijk, 

het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China, op vakantie wil dit jaar. Jos Vranken: “We zien dat 

mensen als gevolg van de huidige omstandigheden een enorme behoefte hebben om op vakantie te gaan. 

Dit geldt zowel voor Nederlanders, als voor inwoners van de andere landen. Men is door de huidige 

maatregelen echter zeer terughoudend en afwachtend in het vooruit boeken van vakanties en dat is 

zorgelijk voor de sector.” 

https://www.nbtc.nl/nl/home/newsroom/65-procent-minder-internationale-bezoekers-in-2020.htm 

 

In ‘Coronajaar’ 2020 waren er ongeveer 6 miljoen overnachtingen in 
Overijssel. 

Dit zijn er circa 1,2 miljoen minder dan in 2019.  Uit de vandaag door CBS gepubliceerde cijfers 

over de maand november blijkt dat er van januari tot en met november 14% minder overnachtingen 

hebben plaatsgevonden. 

https://www.kennisplatformoost.nl/in-coronajaar-2020-waren-er-ongeveer-6-miljoen-overnachtingen-in-

overijssel/ 
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Nieuws uit de regio 

Groot onderhoud Giethoorn vaart wel bij coronastilte 

Sinds eind november vindt er groot onderhoud plaats aan de bruggen en vonders in de populaire 

grachten van Giethoorn. Vier bruggen worden compleet vervangen, de tuin van de pastorie wordt 

tijdelijk gebruikt om een noodbrug aan te koppelen. Ook het Binnenpad wordt aangepakt in de 

vorm van nieuw asfalt. De aannemer is er tot april zoet mee.  

https://www.destentor.nl/kop-van-overijssel/groot-onderhoud-giethoorn-vaart-wel-bij-

coronastilte~a1d91c9b/ 

 

Veilig op groepsreis met de bus? Dit Heinose bedrijf denkt dé 
corona-touringcar te hebben 

Men neme een splinternieuwe touringcar, een luchtfilter en Uv-licht en je kan volgens ElboBus uit 

Heino veilig en ‘coronaproof’ de weg op. Zo simpel als het klinkt, zo simpel moet het ook zijn. 

ElboBus denkt het eerste Nederlandse busbedrijf te zijn dat via het samenbrengen van bestaande 

technologieën groepsreizen weer veilig te kunnen organiseren als het mag.  

https://www.destentor.nl/raalte/veilig-op-groepsreis-met-de-bus-dit-heinose-bedrijf-denkt-de-corona-

touringcar-te-hebben~aa47bd04/ 

 

Hoe rijker we zijn, hoe meer coronawandelingen 

Het vermoeden was er al. Statistieken, van Deventer bureau Dat.Mobility, staven het nu. De 

gemiddelde Nederlander is, in vergelijking tot vóór corona, massaal meer gaan wandelen. Vooral 

ook de ‘wandelmobiliteit’ van Gelderlanders en Overijsselaren steeg gigantisch. 

https://www.destentor.nl/deventer/hoe-rijker-we-zijn-hoe-meer-coronawandelingen~a68aa9a4/ 

 

Deze ondernemers staat het water aan de lippen: "Ik solliciteer om 
mijn zaak te kunnen betalen" 

Vanwege de lockdown zijn de meeste winkels en ondernemingen gesloten. Voor die bedrijven zijn 

er allerlei regelingen en financiële tegemoetkomingen. Of toch niet voor iedereen? In de sector 

persoonlijke verzorging vissen veel ondernemers achter het net. Net zoals kapster Joanna Spijker 

en schoonheidsspecialiste Monique van der Veer uit Zwolle. 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1499864/Deze-ondernemers-staat-het-water-aan-de-lippen-Ik-solliciteer-om-

mijn-zaak-te-kunnen-betalen 

 

Ondanks corona vorig jaar minder faillissementen in Overijssel 

Ondanks de coronacrisis gingen vorig jaar in slechts vier Overijsselse gemeenten meer bedrijven 

failliet dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1500328/Ondanks-corona-vorig-jaar-minder-faillissementen-in-Overijssel 
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Relevant voor ondernemers 

Deadline TVL aanvragen over vierde kwartaal 2020 op 29 januari 

Ondernemers die nog gebruik willen maken van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) over het 

vierde kwartaal van 2020 hebben nog tot 29 januari 2021 - 17.00 uur de tijd om hun aanvraag in te 

dienen. 

 

De TVL-aanvraag kan elke drie maanden worden aangevraagd. De deadline geldt ook voor de regelingen 

Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) of Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD), die in combinatie 

met de TVL kunnen worden aangevraagd. De aanvraag voor het eerste kwartaal van 2021 wordt begin 

februari opengesteld. 

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl 

 

Circulair Ondernemen Award Regio Zwolle 

Houdt uw onderneming zich bezig met het nuttig toepassen van gebruikte materialen? Of met het 

verlengen van de levensduur van onderdelen en producten? Of met het ontwikkelen van nieuwe 

producten of productiesystemen die mogelijk zijn zonder natuurlijke grondstoffen te gebruiken? 

Dan bent u wellicht de nieuwe winnaar van de Circulair Ondernemen Award van de Regio Zwolle! 

 

Deze wordt uitgereikt op 7 april door Eddy van Hijum (gedeputeerde van de Provincie Overijssel) en Trudy 

Huisman (voorzitter Economic Board Regio Zwolle) tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW 

Regio Zwolle en MKB-Nederland Regio Zwolle.  

 

Meld u aan vóór 5 februari aan via https://dorz.nl/aanmelden/ en krijg het een podium voor jouw 

onderneming en inspireer daarmee andere bedrijven. 

https://www.ondernemershuisvechtdal.nl/news/184/circulair-ondernemen-award-regio-zwolle 

 

Cross-sectoraal 

Ontslaggolf in de museumsector 

Voor het eerst blijken niet alleen tijdelijke, maar ook vaste banen verloren te zijn gegaan bij musea 

door de sterk gedaalde inkomsten. Maar bijna alle musea hebben 2020 alsnog doorstaan. 

https://pretwerk.nl/news/10677/ontslaggolf-in-de-museumsector?actueel 

 

Een van de grootste foodtrends van 2021: dark kitchens 

Dark kitchens worden ook wel ghost kitchens of cloud kitchens genoemd. Het zijn concepten 

zonder front of house die maaltijden produceren exclusief voor afhalen en bezorgen. De 

eerste dark kitchens kwamen in 2018 op. Marktonderzoekers van Euromonitor voorspellen dat de 

industrie in 2030 wereldwijd een biljoen dollar waard is. De geautomatiseerde productiekeukens 

zijn zowel een kans als een bedreiging voor reguliere restaurants en (bedrijfs)cateraars.  

https://www.foodinspiration.com/nl/een-van-de-grootste-trends-van-2021-dark-kitchens/ 
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Bij veel eventcateraars gaat het licht bijna uit 

Nederland zit op dit moment al vijf weken in de ‘harde lockdown’ en er volgen in ieder geval nog 

drie weken. Toch gaat de discussie nog niet over de beste manier om uit de lockdown te gaan, 

maar over verzwaringen. Michiel Meier Mattern vertelt dat veel cateraars op de laatste benen lopen. 

Hij is voorzitter van Officieel Netwerk Catering Events (ONCE), een belangenvereniging voor en 

door ondernemers in de party- en eventcatering. Hij legt uit hoe de situatie er nu voorstaat in de 

branche, en hoe ondernemers naar de komende maanden kijken. 

https://www.foodinspiration.com/nl/bij-veel-cateraars-gaat-bijna-het-licht-uit/ 

 

Minimaal 300 miljoen in garantieregeling voor evenementensector 

Naast een uitbreiding van het steunpakket, daarover morgen meer, komt er definitief een 

garantieregeling voor de evenementensector. Daar zou minimaal 300 miljoen euro voor 

gereserveerd zijn. De vraag vanuit de zakelijke eventmarkt bekeken die overblijft, is natuurlijk: is 

die garantie er ook voor beurzen en congressen? EventBranche.nl heeft de vraag over beurzen en 

congressen uitgezet en hoopt z.s.m. duidelijkheid te bieden. 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/minimaal-300-miljoen-in-garantieregeling-voor-evenementensector-

22101.html 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Natuur is noodzaak en moet uitbreiden 

Op de dag dat de eerste vaccinaties tegen het coronavirus worden aangekondigd door het 

ministerie van VWS, brengt Natuurmonumenten de gigantisch gestegen vraag naar natuur in beeld. 

Het is opeens goed verdienen in de natuur met kaarten, vignetten en nieuwe leden. Met een 

duidelijke oproep aan gemeenten, defensie en Rijkswaterstaat door directeur Van den Tweel: bied 

meer groen voor recreanten om van te genieten. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43471/natuur-is-noodzaak-en-moet-uitbreiden/?topicsid= 
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