
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Horeca ziet nieuwe routekaart als eenrichtingsverkeer naar nergens 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is diep ongelukkig met de nieuwe routekaart die het 

demissionair kabinet dinsdag 2 februari presenteerde. Volgens KHN-directeur Dirk Beljaarts is de 

routekaart eenrichtingsverkeer dat nergens heengaat, zo zegt hij woensdag 3 februari. Feestcafés, 

discotheken en nachtclubs zijn al bijna een jaar dicht. En ook voor de rest van de horeca ontbreekt 

gezond perspectief. 

https://www.nu.nl/economie/6114071/horeca-ziet-nieuwe-routekaart-als-eenrichtingsverkeer-naar-

nergens.html 

 

Plannen voor bestellen en afhalen per 10 februari 

Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels per 10 februari 

mogelijk maken. Hierdoor zijn producten te bestellen en af te halen op een afgesproken afhaalpunt 

en op een afgesproken tijdstip. Niet essentiële-winkels blijven voorlopig gesloten. Wel wordt het 

bestellen en afhalen van producten bij winkels toegestaan. Producten worden nu veel online 

gekocht en thuisbezorgd. Dit legt een grote druk op de pakketdiensten. Daarnaast krijgen de 

ondernemers hierdoor meer perspectief. 

https://vrtwente.nl/actueel/plannen-voor-bestellen-en-afhalen-per-10-februari/ 

 

Barometer: 37% heeft zomervakantie geboekt 

Het lijkt erop dat de Nederlander na een jaar zonder een ontspannende zonvakantie in het 

buitenland duidelijk zin heeft om met vakantie te gaan. Dit blijkt uit onderzoeken die in januari zijn 

uitgevoerd door Corendon; enerzijds in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect en 

anderzijds onder haar eigen klanten. 65% van de Nederlanders geeft aan van plan te zijn om in 

Nederland of het buitenland op vakantie te gaan, waarvan 37% de vakantie al heeft geboekt. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43592/barometer-37-heeft-zomervakantie-geboekt/?topicsid= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

8 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. 
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Reisbranche doet er goed aan om Europese bestemmingen onder 
de aandacht te brengen 

December, januari en februari zijn normaliter de maanden waarin de vakantieplannen voor het 

nieuwe jaar gesmeed worden. Advertenties met vroegboekkortingen vliegen je normaliter ook om 

de oren. Dit jaar is het iets rustiger in vroegboekland. Na een op z’n zachtst gezegd tegenvallend 

2020 is alle hoop van de reisbranche op 2021 gevestigd. Het vaccinatieprogramma biedt in dat 

opzicht hoop, maar zien we dat ook terug in het boekingsgedrag? 

 

Een grote meerderheid (89%) heeft nog geen vakantieplannen gemaakt. Ruim twee derde van deze groep 

is afwachtend en weet nog niet wanneer ze zich wel met plannen gaat bezighouden. De onzekerheid over 

of hun vakantie wel door kan gaan is de belangrijkste reden voor de afwachtendheid, met name voor 

jongeren. Zij zijn gebaat bij duidelijke boekingsvoorwaarden en compensatieregelingen om deze barrière 

weg te kunnen nemen. 

 

Uit de Monitor Consumentengedrag blijkt dat slechts één op de tien Nederlanders al vakantieplannen heeft 

gemaakt. De plannen die zij maken zijn vooral voor de zomer. Europese bestemmingen zijn daarin het 

meest populair. Denk daarbij aan landen als Duitsland, Griekenland, Italië en Frankrijk, maar vooral ook 

thuisland Nederland. We zoeken het dicht bij huis. EuroParcs, een Nederlands familiebedrijf dat 

vakantieparken ontwikkelt en beheert, speelt hier met haar mediastrategie slim op in door in 

voetbalstadions te adverteren. Als hoofdsponsor van Feyenoord in combinatie met reclameborden langs 

de velden heeft het merk nu een potentieel groot bereik. Nog steeds kijkt namelijk een kwart van de 

Nederlanders meer televisie dan voorheen en met een bereik van zo’n 2,2 miljoen kijkers is Studio Sport 

Eredivisie de leider van de vooravond. 

https://www.validators.nl/2021/02/04/veranderd-koopgedrag-vraagt-om-andere-insteek-communicatie-en-

online-winkelbeleving/ 

 

Nieuws uit de regio 

ANWB: Flierefluiter in Raalte is opnieuw het ‘Leukste uitje van 
Overijssel’ 

Speel- en Recreatieboerderij de Flierefluiter in Raalte is opnieuw het ‘Leukste uitje van Overijssel’. 

Dat blijkt uit de ANWB-verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland 2021’. De Flierefluiter 

ontving tijdens een online bijeenkomst de gouden award. 

https://www.destentor.nl/raalte/flierefluiter-in-raalte-is-opnieuw-het-leukste-uitje-van-overijssel~ae715aef/ 

 

Corsogroepen Sint Jansklooster krijgen schadevergoeding van 
gemiddeld 4.000 euro per groep vanwege corona 

Na het vanwege corona niet doorgaan van het bloemencorso in Sint Jansklooster krijgen alle 

corsogroepen in het dorp gemiddeld 4.000 euro schadevergoeding per groep. De corsogroepen in 

Sint Jansklooster verbouwden wel gewoon hun dahliaknollen. Normaal gesproken werd er in de 

maanden augustus en september, onder regie van de Kloosterse bloemencommissie, wekelijks 

geplukt voor verschillende corso’s in het hele land. Vorig jaar lag de handel in dahlia's stil en dat 

betekende een forse schadepost. 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1505001/Corsogroepen-Sint-Jansklooster-krijgen-schadevergoeding-van-

gemiddeld-4-000-euro-per-groep-vanwege-corona 
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‘Zoek de zon op’: nieuwe podcast over toeristische trekpleisters in 
Overijssel 

‘Zoek de zon op’ is de titel van de nieuwe podcastserie van de IJsselacademie en het Twentehoes 

over het verleden van toeristische trekpleisters in Overijssel. Initiatiefnemer en maker Martin van 

der Linde (35) is blij het resultaat. „Met een podcast haal je het verleden dichtbij.” 

https://www.destentor.nl/enschede/zoek-de-zon-op-nieuwe-podcast-over-toeristische-trekpleisters-in-

overijssel~ad47c232/ 

 

Duizenden nieuwe (fruit-)bomen en struiken maken Bornerbroek en 
Almelo groener 

Tusveld wordt weer een paradijs voor planten en vogels. Dat kan haast niet anders, want de 

komende maanden gaan er rond achttien erven bijna 5500 bomen en struiken de grond in. 

Buurtbewoner en initiatiefnemer Jan Haarhuis is apetrots. 

https://www.destentor.nl/almelo/duizenden-nieuwe-fruit-bomen-en-struiken-maken-bornerbroek-en-almelo-

groener~a96cf8c5/ 

 

Relevant voor ondernemers 

Gezond eten tijdens Dagje Uit wordt steeds belangrijker gevonden 

In oktober 2020 publiceerde Gezond Uit, onderdeel van JOGG, de resultaten van haar onderzoek 

naar gezond eten tijdens een dagje uit. Meer dan 50% van de Nederlanders vindt het belangrijk om 

ook tijdens een uitstapje te letten op gezonde voeding. 

https://pretwerk.nl/news/10722/gezond-eten-tijdens-dagje-uit-wordt-steeds-belangrijker-gevonden?actueel 

 

Praktische hulp voor ondernemers om energie en geld te besparen 

Recreatie- en watersportondernemers kunnen vanaf nu gebruik maken van een praktisch 

hulpmiddel om te besparen op energie en geld. Daarmee kunnen ondernemers de kosten van 

bedrijfsvoering structureel verlagen. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/praktische-hulp-voor-ondernemers-om-energie-en-geld-te-

besparen 

 

Algemene informatie over NOW3 (vanaf 1 oktober 2020) 

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en 

overheidsmaatregelen daar tegen kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij 

kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en 

hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een 

flexibel contract doorbetalen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-

regelingen/now/algemene-informatie-over-now3-vanaf-oktober-2020 
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Nieuwe kans voor aanbodontwikkeling: MKB-voucher: één regeling 
voor alle ondernemers 

De MKB-voucher richt zich op ondernemers die zich voorbereiden op de toekomst door middel van 

innovatie, digitalisering en scholing. Een ondernemer kan hiervoor een bijdrage krijgen van 

maximaal 27.500 euro, afhankelijk van de gekozen activiteiten. Voor de vrijetijdsondernemer is dit 

een uitermate interessante regeling, gezien de uitdagingen die onze sector momenteel kent. 

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

alle-ondernemers/ 

 

Subsidie voor grensoverschrijdende productontwikkeling 
Hanzesteden 

Veertien Hanzesteden in de Duits-Nederlandse grensregio werken samen om de Hanze op de kaart 

te zetten. In de lead zijn de destinatiemarketingorganisaties Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, 

MarketingOost, en Niederrhein Tourismus. Het gezamenlijke doel is de Hanzebeleving bij zowel de 

bezoeker als de inwoner te versterken. Het project biedt kansen voor innovatie door ondernemers 

(accommodaties, horeca en andere toeristische bedrijven) en andere instellingen in het toerisme 

om nieuwe Hanzeproducten te ontwikkelen. Daarvoor is subsidie beschikbaar. 

https://www.toerismevan.nl/nieuws/subsidie-voor-grensoverschrijdende-productontwikkeling-hanzesteden/ 

 

Cross-sectoraal 

Mobiele foodconcepten in opmars in de recreatiebranche 

De coronamaatregelen vragen om de nodige creativiteit van ondernemers. Vooral rondom de 

foodservice zijn veel nieuwe concepten ontwikkeld. Multiwagon zag de afgelopen periode de vraag 

naar mobiele uitgiftepunten sterk stijgen. 

https://pretwerk.nl/news/10724/mobiele-foodconcepten-in-opmars-in-de-recreatiebranche?product 

 

Tips voor de horeca na de lockdown 

Terwijl gasten staan te trappelen om weer met elkaar het glas te heffen, blijft de horeca vooralsnog 

gesloten. Het coronavirus heeft een groot effect gehad op de branche. Wat is – na bijna een jaar 

COVID-19 – het perspectief voor de horeca? Tijdens Studio Food Inspiration op 3 februari, 

bespraken moderatoren Hans Steenbergen en Maaike de Reuver dit thema met verschillende 

horecaondernemers en financiële experts. De redactie zette vijf tips op een rij.  

https://www.foodinspiration.com/nl/5-tips-voor-de-horeca-na-de-lockdown/ 

 

Meer boeren met een tweede inkomstenbron: 'Verbreding versterkt 
de sector' 

Steeds meer agrarische ondernemers putten uit een aanvullende inkomstenbron. Vanwege hoge 

kosten en lage opbrengsten moeten ze op zoek naar manieren om het bedrijf toekomstbestendig te 

maken. Velen van hen beginnen een eigen winkel met streekproducten of verzorgen activiteiten 

voor toeristen. 

https://www.nu.nl/ondernemen/6113698/meer-boeren-met-een-tweede-inkomstenbron-verbreding-

versterkt-de-

sector.html?fbclid=IwAR3nFk1qrRhb5QAEv39ZbegaxdDNxjTNIdTDxc_fXVXGyFJkuzEdKryAMLI 
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Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc. 

Meer jongeren de natuur in tijdens en na corona 

Natuurbeleving wint aan populariteit onder jongeren. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door 

studenten van Breda University of Applied Sciences in opdracht van Van Gogh Nationaal Park. 

Ruim 46% van de jongeren, jeugd van 13 t/m 17 jaar en jongvolwassenen in de leeftijd 18 t/m 25 

jaar, geeft aan nu vaker een natuurgebied te bezoeken dan voor corona. Bijna 84% van hen geeft 

tevens aan dat zij de intentie hebben ook na corona vaker van de natuur te genieten. 

https://pretwerk.nl/news/10726/meer-jongeren-de-natuur-in-tijdens-en-na-corona?actueel 

 

Recreatie & Toerisme zullen meer wendbaar en innovatief moeten 
worden 

Nu de Corona crisis al ruim zeven maanden aanhoudt en de economische en operationele effecten 

ervan op de branche van recreatie en toerisme steeds duidelijker zijn, is het ook tijd om een visie 

op de toekomst te ontwikkelen. Binnen Breda University is de crisis op de voet gevolgd, is er veel 

informatie verzameld en bediscussieerd door docenten en studenten. De crisis laat diepe sporen 

na. Voor delen van de branche dieper dan voor anderen. Maar de vrijetijdsindustrie is hard geraakt. 

Een daling van bijna 75% van het inkomende buitenlandstoerisme, en ook het binnenlandse 

toerisme is dit jaar afgenomen met een derde. Veel bedrijven en organisaties bezinnen zich nu op 

de strategie voor de lange en korte termijn. Eén ding is zeker. De vrijetijdsindustrie moet 

wendbaarder en innovatiever worden. Overleven is een prioriteit op korte termijn een goede visie 

een aandachtspunt voor de lange termijn. Veerkracht is één van de kenmerken van de branche 

maar deze wordt wel maximaal belast door deze crisis. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43581/recreatie-en-toerisme-zullen-meer-wendbaar-en-innovatief-

moeten-worden/?topicsid= 

 

Promotie voor je regio? Denk aan je eigen playlist 

Ben je bezig met productontwikkeling en communicatie voor je regio. Denk dan voorbij de 

websites, agenda’s en de leukste winkelstraten. Breng je boodschap van je creatieve regio over 

door een playlist te maken. De Engelsen zijn er meesters in om film en muziek in te zetten voor 

regio’s. De Engelse kust pakt uit met muziek. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43589/promotie-voor-je-regio-denk-aan-je-eigen-playlist/?topicsid= 
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