
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

UWV: Coronacrisis kost Nederland in twee jaar tijd 189.000 banen 

Door de coronacrisis verdwijnen er in Nederland in een periode van twee jaar waarschijnlijk zo’n 

189.000 banen. Volgens berekeningen van uitkeringsinstantie UWV is vooral bij uitzendbureaus, in 

de horeca en in de industrie een grote afname van de werkgelegenheid te verwachten. 

https://www.destentor.nl/werk/uwv-coronacrisis-kost-nederland-in-twee-jaar-tijd-189-000-

banen~ad9d4e5c/ 

 

KHN: Horeca is klaar voor verantwoorde opening 

Nederland zit door de huidige lockdown voorlopig tot 9 februari economisch op slot. Volgens een 

interne notitie in handen van NRC, werkt het kabinet aan een nieuwe routekaart om in vijf stappen 

uit de huidige lockdown te komen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pleit er sinds het begin van 

de strengere lockdown voor dat de horeca na de lockdown sámen met de retail als een van de 

eerste sectoren op een verantwoorde manier haar deuren weer wil openen. KHN is al maanden van 

mening dat horeca veilig open kan en de onderbouwing daarvoor ligt al sinds eind oktober bij het 

kabinet. Volgens de uitgelekte plannen van het kabinet wordt de horeca opnieuw achtergesteld; 

eerst de scholen, dan cultuur en restaurants. En als de positieve trend doorzet, dan mag in de 

volgende fase ook de natte horeca open. De overheid doet bij het vormgeven van de routekaart 

veel te weinig met de input van KHN en houdt vast aan haar starre beleid uit de eerste corona fase. 

Onbegrijpelijk, onacceptabel en wederom té laat volgens KHN. De horeca kan én wil sector breed 

op een veilige manier haar deuren openen zodra de lockdown wordt versoepeld. 

https://www.khn.nl/nieuws/horeca-is-klaar-voor-verantwoorde-opening 

 

HISWA-RECRON wil minister van Toerisme en 
Gastvrijheidseconomie 

Het is tijd voor een minister van Toerisme en Gastvrijheidseconomie. Dat is de kernboodschap van 

een manifest dat HISWA-RECRON inzet voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen en de 

kabinetsformatie. In het manifest worden vijf statements gemaakt die de basis vormen voor de 

watersport- en recreatielobby voor en na de verkiezingen van 17 maart 2021. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/hiswa-recron-levert-manifest-voor-tweede-kamerverkiezingen 

 

 

 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

1 februari 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. 

 

https://www.destentor.nl/werk/uwv-coronacrisis-kost-nederland-in-twee-jaar-tijd-189-000-banen~ad9d4e5c/
https://www.destentor.nl/werk/uwv-coronacrisis-kost-nederland-in-twee-jaar-tijd-189-000-banen~ad9d4e5c/
https://www.khn.nl/nieuws/horeca-is-klaar-voor-verantwoorde-opening
https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/hiswa-recron-levert-manifest-voor-tweede-kamerverkiezingen


 

Staatssecretaris: half februari duidelijkheid steun bruine vloot 

Vier maanden is HISWA-RECRON nu, samen met de BBZ en de FVEN, in overleg met de ministeries 

van Cultuur (OC&W) en Economische Zaken over de toegezegde 15 miljoen aan steun voor de 

bruine vloot. De problemen in de sector zijn door de coronacrisis zeer groot. Het jaar 2020 was heel 

slecht en er is nog geen zicht op verbetering in 2021. Nog altijd is er geen duidelijkheid wanneer de 

in september toegezegde steun van 15 miljoen nu eindelijk voor de noodlijdende schepen 

beschikbaar komt. Staatssecretaris Keijzer zegde dinsdag toe dat er voor half februari meer 

duidelijkheid komt over de aanvullende regeling. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/staatssecretaris-half-februari-duidelijkheid-steun-bruine-vloot 

 

 

Nieuws uit de regio 

Subsidie voor NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincie Overijssel 

investeren gezamenlijk bijna 600.000 euro in het ambitieplan om van Nationaal Park Sallandse 

Heuvelrug & Twents Reggedal een Nationaal Park (NP) van topklasse te maken. De diverse 

partners van het NP (waaronder gemeente Twenterand) die het ambitieplan gezamenlijk hebben 

opgesteld voor de komende jaren, kunnen nu aan de slag met het realiseren van de doelen. Zoals 

de aantrekkingskracht van het Park versterken; de kwaliteit van de natuur, ruimte en beleving 

verhogen; bijdragen aan transities voor landbouw, duurzame energie & klimaatadaptatie en het 

versterken van de verbinding natuur en samenleving. 

https://www.destentor.nl/reggestreek/reggedal-en-heuvelrug-moeten-nationaal-park-van-topklasse-

worden~a3491829/ 

 

Damito in Dalfsen stelt beurs uit en denkt na over de toekomst 

De geplande Damitobeurs, een evenement georganiseerd door ondernemers uit Dalfsen, gaat in 

maart 2022 niet door. Het bestuur heeft dat besloten vanwege de huidige onzekerheden als gevolg 

van het coronavirus én in verband met de veranderende situatie bij zorghotel Imminkhoeve, 

normaal gesproken het vaste goede doel van het evenement. 

https://www.destentor.nl/dalfsen/damito-in-dalfsen-stelt-beurs-uit-en-denkt-na-over-de-

toekomst~a793206d/ 

 

Week van de Circulaire Economie in Hardenberg 

In de Week van de Circulaire Economie (maandag 1 tot en met vrijdag 5 februari) worden ook in 

Hardenberg activiteiten georganiseerd. In opdracht van het Krachtteam Circulair Hardenberg en 

Hibertad maakten studenten van het Alfa-college Hardenberg een speciaal lesprogramma voor 

kinderen in het basisonderwijs, rondom circulaire economie. Daarnaast organiseert het 

Ondernemershuis voor het Vechtdal een webinar waarin wordt verteld wat circulair ondernemen is 

en welke kansen het biedt voor ondernemers. 

https://www.detoren.net/detoren/week-van-de-circulaire-economie-in-hardenberg 
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Leader subsidie voor verschillende initiatieven 

Het college van B en W van de gemeente Ommen heeft besloten om de aanvraag voor een 

LEADER- subsidie voor het initiatief van de Vechtfloat, het project Cultuurhistorisch Ommen en 

Vechtdal Proef te ondersteunen. 

https://www.detoren.net/detoren/leaders-subsidie-voor-verschillende-initiatieven 

 

Zwemlust in Vollenhove aan zee eerste aflevering in podcastserie 
over toeristische trekpleisters van weleer 

De podcastserie ‘Zoek de zon op’ van de IJsselacademie duikt in het verleden van bijzondere 

toeristische trekpleisters. De eerste afleveringen neemt de luisteraar mee naar paviljoen Zwemlust 

in de glorietijd tijd van Vollenhove als badplaats aan de Zuiderzee. 

https://www.destentor.nl/kop-van-overijssel/zwemlust-in-vollenhove-aan-zee-eerste-aflevering-in-

podcastserie-over-toeristische-trekpleisters-van-weleer~a138e006/ 

 

Bootje huren in Hasselt dit voorjaar, twee Hanzepunters in de 
gracht: 'We doen dit voor Hasselt’ 

Om het toerisme in Hasselt te bevorderen komen er twee Hanzepunters aan de passantensteigers 

in de Buitengracht tegenover de Kalkovens te liggen. Vanaf april zijn ze te huur voor wie Hasselt 

vanaf het water wil bekijken. Initiatiefnemers Job (26), Ronald (26) en Reinold (23): We doen dit 

voor Hasselt.” 

https://www.destentor.nl/zwartewaterland/bootje-huren-in-hasselt-dit-voorjaar-twee-hanzepunters-in-de-

gracht-we-doen-dit-voor-hasselt~aa89cfd9/ 

 

 

Relevant voor ondernemers 

Nieuwe kans voor aanbodontwikkeling: MKB-voucher: één regeling 
voor alle ondernemers 

Het Midden- en Kleinbedrijf is de motor van de Overijsselse economie. De provincie Overijssel 

investeert veel om het MKB voor te bereiden op de toekomst. Voor de vrijetijdseconomie staan er 

ook een aantal uitdagingen om onze mooie sector toekomstbestendig te maken. Digitalisering is 

een must om als bedrijf of organisatie te kunnen voortbestaan en groeien. Innovaties zijn nodig om 

mee te gaan in de energietransitie, de overgang naar een circulaire economie en het bieden van 

een aantrekkelijke leefomgeving door onder meer een veerkrachtige vrijetijdssector. En daar hoort 

uiteraard voldoende en goed opgeleid personeel bij. De provincie daagt ondernemers uit om te 

investeren in hun toekomst. Met de MKB-vouchers krijgen ondernemers hierbij financieel een 

flinke zet in de rug en kunnen ze actief bezig met het aanbodontwikkeling. 

https://www.kennisplatformoost.nl/nieuwe-kans-voor-aanbodontwikkeling-mkb-voucher-een-regeling-voor-

alle-ondernemers/ 
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Kansrijke cultuursubsidies voor aanbodontwikkeling open 

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/ 

 

Corona-investeringsregeling voor kleine culturele initiatieven in 
Overijssel 

Nu koren, (muziek)verenigingen, podia, musea en theaters voorlopig nog moeten inspelen op de 

coronamaatregelen, bieden provincie Overijssel en Cultuurfonds Overijssel een helpende hand. 

Per januari 2021 is de corona-investeringsregeling Kleine Culturele Initiatieven geopend. 

Stichtingen en verenigingen die werkzaam zijn op het gebied van cultuur in Overijssel én voldoen 

aan de algemene richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, kunnen 500 tot 2.500 euro 

aanvragen voor investeringskosten om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. 

https://www.detoren.net/detoren/corona-investeringsregeling-voor-kleine-culturele-initiatieven-in-overijssel 

 

Webinar: ‘Alles over korte voedselketens en evenementen’ 

Evenementen organisatoren bepalen in samenwerking met cateraars wat er op het menu staat voor 

de normaal jaarlijks miljoenen evenementenbezoekers in Nederland. Wat is een korte 

voedselketen? Waarom zou je daar nu mee aan de slag gaan? En hoe pak je dat aan? Neem op 11 

februari deel aan het webinar: Alles over korte voedselketens en evenementen. 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/webinar-alles-over-korte-voedselketens-en-evenementen-22117.html 

 

 

Cross-sectoraal 

Vanaf 15 februari pilot events: eerste test evenement is zakelijk 
congres met 500 gasten 

Daar is dan het definitieve groene licht: 15 februari wordt gestart met pilot events en test 

evenementen. Het eerste test evenement? Een zakelijk congres over de toekomst van de zakelijke 

evenementenbranche. Onder de titel Back to Live organiseert het Eventplatform een congres in het 

Beatrix Theater voor 500 bezoekers. Er is ook groen licht voor 2 voetbalwedstrijden, 2 indoor 

events en 2 outdoor festivals. 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/vanaf-15-februari-pilot-events-eerste-test-evenement-is-zakelijk-

congres-met-500-gasten-22111.html 
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Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Netflix’ voor thuiskoks heeft al topfans: ‘Mijn man eet nu zelfs liever 
thuis dan buiten de deur’ 

Nederlandse Topchefs hebben hun eigen kanaal: Cheflix. Via deze streamingdienst leer je koken 

van chefs met Michelinsterren zoals Jacob Jan Boerma, Joris Bijdendijk en Ron Blaauw. De 

streamingdienst heeft fans die er zeggen veel van te leren. 

https://www.destentor.nl/koken-en-eten/netflix-voor-thuiskoks-heeft-al-topfans-mijn-man-eet-nu-zelfs-

liever-thuis-dan-buiten-de-deur~a0dddf1c/ 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Nederland heeft meer grond voor recreatie nodig 

De Nederlandse bevolking blijft groeien. De behoefte aan recreatie buiten de deur ook. Zeker het 

laatste jaar. Maar de strijd om grond is in Nederland heftig. Groeit de hoeveelheid grond voor 

recreatie eigenlijk wel? 

https://pretwerk.nl/news/10696/nederland-heeft-meer-grond-voor-recreatie-nodig?insight 

 

Gezamenlijk werken aan toekomst Nederlands varend erfgoed 

NBTC werkt met de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland, Friesland en Utrecht, Vereniging 

van Zuiderzeegemeenten, BBZ, en Gastvrije Randmeren samen aan de toekomst van het 

Nederlands varend erfgoed. Het doel? De sector duurzaam ontwikkelen en versterken, zodat het 

varend erfgoed voor de langere termijn behouden blijft. De eerste stap is het formuleren van een 

gezamenlijke ambitie en doelstellingen. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43566/Gezamenlijk_werken_aan_toekomst_Nederlands_varend_erfg

oed/?topicsid= 

 

Holland is exit, welkom voor The Netherlands 

NBTC heeft op haar event NBTC Focus haar strategie voor 2021 bekend gemaakt. Tegelijkertijd 

werd het nieuwe NL-logo dat de Nederlandse overheid overal in het buitenland gebruikt ook voor 

NBTC gelanceerd. Het domein holland.com is nog wel het internationale platform maar op deze site 

is Holland overal ingeruild voor The Netherlands.  

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43544/holland-is-exit-welkom-voor-the-netherlands-/?topicsid= 
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