
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Veel ondernemers in horeca en cultuur, sport en recreatie in de rode 
cijfers 

Bijna 70 procent van de horecabedrijven zegt 2020 in de rode cijfers te hebben afgesloten. Ook 

binnen de cultuur-, sport- en recreatiesector gaat meer dan de helft van de bedrijven uit van een 

negatief bedrijfsresultaat. Dat blijkt uit de conjunctuur enquête van het CBS die in de laatste editie 

een extra vraag opnam over het bedrijfsresultaat in 2020. Door de maatregelen tegen het 

coronavirus viel een groot deel van de omzet bij deze bedrijven weg. De segmenten 'Horeca' en 

'Cultuur, sport en recreatie' blijken het hardst getroffen in het overzicht van het CBS. 

https://pretwerk.nl/news/10748/veel-ondernemers-in-horeca-en-cultuur-sport-en-recreatie-in-de-rode-cijfers 

 

Recreatie en toerisme belangrijkste pijler in experimentele 
waardebepaling 'Natuur' 

Het CBS heeft de eerste resultaten gepresenteerd van een experimentele methode, waarbij de 

monetaire waarde wordt berekend van de ‘diensten’ die de natuur levert. Natuur-gerelateerd 

toerisme en recreatie is verantwoordelijk voor 67 procent van de totale waarde van 

ecosysteemdiensten in Nederland. 

https://pretwerk.nl/news/10743/recreatie-en-toerisme-belangrijkste-pijler-in-experimentele-waardebepaling-

natuur?actueel 

 

 

Nederlandse economie kantelt: de Randstad levert in, het oosten 
groeit 

Van ‘gedooggebied’ tot serieus te nemen speler: Oost-Nederland drukt een steeds groter stempel 

op de economie. Kansen te over, vooral in de voedingsindustrie. De regio kan zelfs dé voortrekker 

zijn als het gaat om het wereldwijd vullen van 10 miljard hongerige monden in 2050. ,,Je moet groot 

durven denken.’’. 

https://www.destentor.nl/dossier-het-beste-van-de-stentor/nederlandse-economie-kantelt-de-randstad-

levert-in-het-oosten-groeit~abca67c0/ 

 

KHN: Routekaart voor veilige heropening horeca 

Veel ondernemers bereiden zich weer voor op de heropening na de coronacrisis. Ook de 

horecasector snakt, na de lange lockdown, naar nieuw perspectief. Koninklijke Horeca Nederland 

(KHN) heeft een eigen routekaart ontwikkeld, waarmee zij de politiek benaderen. 

https://www.khn.nl/nieuws/khn-presenteert-horecaroutekaart-voor-verantwoorde-heropening-1 

Nieuwsupdate MarketingOost 

15 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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Wandelen steeds populairder 

Het straatbeeld in grote steden is niet meer wat het is geweest. Het zijn niet meer de buitenlandse 

toeristen die de straten van de stad overnemen, maar de stadsinwoners zelf die de benen strekken 

om hun huis te ontvluchten. Zo’n vier op de tien stedelingen vinden het lastig dat ze beperkt op 

pad kunnen. De benenwagen is voor hen momenteel dan ook het meest relevante ‘vervoersmiddel’ 

(60%). Het verplaatsingsgedrag is wel heel lokaal. Dit niet alleen omdat veel benodigde faciliteiten 

op loopafstand zijn, maar ook omdat men zo in beweging blijft en meteen een frisse neus kan 

halen. Zo is het te voet verplaatsen in de stad niet meer alleen een functionele bezigheid, maar ook 

een manier van plezier en vermaak. Horecaondernemingen spelen slim in op deze wandelgekte. Zo 

wordt in verschillende steden ‘De Stadswandeling’ georganiseerd: een culinaire wandeling langs 

verschillende horecaondernemingen voor een hapje en een drankje. Op deze manier worden die 

onrustige benen ingezet om de horeca door deze moeilijke tijden heen te helpen 

https://www.validators.nl/ 

 

 

Nieuws uit de regio 

Volle hotels en veel verkochte snert in Giethoorn, maar de vlag gaat 
niet uit: ‘Doekje voor het bloeden’ 

Met volle hotels en tentjes met koek-en-zopie voor de deur hebben door corona zwaar getroffen 

bedrijven in de Kop van Overijssel goede dagen gehad. De vlag gaat echter niet uit. ,,In vier dagen 

maak je niet acht gemiste maanden goed.” 

https://www.destentor.nl/steenwijkerland/volle-hotels-en-veel-verkochte-snert-in-giethoorn-maar-de-vlag-

gaat-niet-uit-doekje-voor-het-bloeden~a66b4a0d/ 

 

Nieuw vakantiepark Landal met 109 woningen in Blokzijl: ‘Goed voor 
lokale ondernemers’ 

Het vakantiepark bij camping Tussen de Diepen in Blokzijl komt er nu echt. Het plan is om in totaal 

109 woningen te bouwen aan de Duinigermeerweg. Landal gaat de vakantiewoningen verhuren. Het 

plan van de broers Jan en Gerard Veeneman kent al een hele geschiedenis. Het plan bestaat al 

sinds 2008, heeft verschillende vormen gehad, maar door de economische crisis ging dat plan van 

de baan. Nu is er eindelijk duidelijkheid en moeten de eerste 24 woningen er in juli 2022 staan en in 

de verhuur gaan.  

https://www.destentor.nl/steenwijkerland/nieuw-vakantiepark-landal-met-109-woningen-in-blokzijl-goed-

voor-lokale-ondernemers~a1ac80a4/ 

 

Drukte in schaatswalhalla Kop van Overijssel, toch is burgemeester 
Bats blij: ‘Schaatsers hebben hun verstand gebruikt’ 

Het was in het weekend druk in de Kop van Overijssel, het walhalla voor schaatsers die van 

natuurijs houden. ‘Blijf thuis!’ riep Steenwijkerland-burgemeester Rob Bats van tevoren, maar heel 

Nederland kwam. Toch is hij tevreden aan het eind van een weekend zonder grote incidenten bij de 

meren en grachten. ,,Een bepaalde drukte hadden we ingecalculeerd.” 

https://www.destentor.nl/steenwijkerland/drukte-in-schaatswalhalla-kop-van-overijssel-toch-is-

burgemeester-bats-blij-schaatsers-hebben-hun-verstand-gebruikt~aed54a78/ 
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Ook het heilige huisje dat kernwinkelgebied heet loopt langzaam 
leeg, tijd voor een heroverweging? 

De sfeer in Almelo laat zich dezer dagen lastig omschrijven. Een sprookjesachtige spookstad. 

Zoiets. Koning Winter zorgt voor een prettige ambiance die wat afleidt van de corona-ellende. 

Sneeuw en ijs brengen weliswaar overlast, maar zorgen vooral voor vermaak en ontspanning. Voor 

jong en oud. Tegelijkertijd ademt het stadshart louter troosteloosheid. Verlaten pleinen, dichte 

winkels, gesloten cafés, opgebroken terrassen. De lockdown en de avondklok hebben een 

vernietigend effect op de ambiance in de stad. Hopelijk ook op het virus. 

https://www.destentor.nl/almelo/ook-het-heilige-huisje-dat-kernwinkelgebied-heet-loopt-langzaam-leeg-tijd-

voor-een-heroverweging~affef16f/ 

 

Relevant voor ondernemers 

Gratis Webinar Get Your Group 

Get your Group is een wereldwijd reserverings- en planningssysteem voor touroperators.  

Op Get your Group kunnen touroperators eenvoudig een programma samenstellen door hotels en 

activiteiten te combineren. In samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en 

Congressen wordt een nieuwe interactieve website gecreëerd waarop touroperators en reisagenten 

hun programma naar Nederland kunnen samenstellen. De website is gericht op kleine groepen van 

8 - 15 personen enerzijds en reisgezelschappen van 16 personen en meer anderzijds. In de tool 

worden individuele diensten, hotels en complete programma's aangeboden. 

 Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten?  

Via Zoom zullen GYG en het NBTC u laten zien wat zij met het tool van plan zijn en hoe gemakkelijk 

het te gebruiken is. Schrijf je in voor een van de drie aangegeven tijden:  

16.2., 18.2. of 23.2. telkens van 11-12 uur via deze Link 

https://doodle.com/poll/6wrk6hxyzkaunms7?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

Oriëntatie en sales voor dagattracties stil. Nu binden! 

Lege achtbanen, speeltuinen en zwembaden tekenen het beeld. Zowel de ondernemer als de 

consument wacht op een betere periode. Wat zien we nu in de markt? En (hoe) zet je je 

marketingbudget nu in? 

https://pretwerk.nl/news/10738/orientatie-en-sales-voor-dagattracties-stil-nu-binden?insight 

 

Steun Q1 voor bedrijfsleven met extra aandacht voor de reisbranche 

Mkb-ondernemers die in het eerste kwartaal van 2021 geraakt worden door de maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen vanaf 15 februari 12:00 uur een aanvraag 

doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q1 2021). De regeling staat open voor alle 

sectoren. De uitbreidingen die op 21 januari door het kabinet zijn aangekondigd, zoals de 

openstelling van de TVL-regeling voor grotere bedrijven, verlaging van de vaste lasten drempel en 

het hogere subsidiepercentage, worden later doorgevoerd. De voorraadsubsidie voor verplicht 

gesloten detailhandel wordt verlengd en verhoogd. Voor de reisbranche wordt een eenmalige 

opslag toegevoegd om te helpen met het betalen van de annuleringskosten.  

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43624/steun-q1-voor-bedrijfsleven-met-extra-aandacht-voor-de-

reisbranche/?topicsid= 
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Cross-sectoraal 

Theatermakers bundelen krachten voor online kindervoorstellingen 

Jeugdtheaterorganisaties Bureau Vanaf2, Klein Amsterdam Producties en 2-ater Producties 

bundelen de krachten en lanceren Vakantietheater. Vanaf zaterdag 13 tot en met zondag 28 februari 

deelt dit vakantietheater dagelijks drie online voorstellingen voor kinderen van 2 jaar tot 12 jaar.  

https://www.destentor.nl/show/theatermakers-bundelen-krachten-voor-online-

kindervoorstellingen~a71db836/ 

 

'Dark kitchen': uit New York overgewaaid concept scoort in Almelo 

Horeca-ondernemers moeten slim zijn in deze coronatijden en nieuwe wegen inslaan. De 'dark 

kitchen' is daarom al een tijdje populair. Ze zijn te vinden in grote steden als New York, Londen, 

Amsterdam, Den Haag en... Almelo! 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1508558/Dark-kitchen-uit-New-York-overgewaaid-concept-scoort-in-Almelo. 

 

Waarom de evenementensector deze crisis overleeft 

Bijna geen sector is zo hard getroffen door de COVID-crisis als de evenementenbranche. Bij vele 

tienduizenden evenementen kon een streep door de editie van 2020 en veel ondernemers vrezen 

voor de (nabije) toekomst. Een voorzichtige analyse van de eerste fase van deze crisis toont echter 

ook de enorme veerkracht van de sector aan en maakt duidelijk dat innovatie, creativiteit en 

samenwerking nog meer dan voorheen ingezet worden om een toekomst te creëren. Mede hierdoor 

gloort er hoop aan de horizon. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43613/waarom-de-evenementensector-deze-crisis-

overleeft/?topicsid= 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc. 

Consumentengedrag verandert: 'Digitale tools en services worden 
meer dan ooit omarmd' 

Wie denkt dat de wereld van live communicatie compleet op de kop gezet zal worden en niets meer 

hetzelfde zal zijn, die zit er volgens ons naast. Wie denkt dat er helemaal niets verandert, ook. De 

eerste tekenen van verandering blijken onder meer uit een onderzoek van Reed Exhibitions. 'De 

pandemie versnelt de verandering in consumentengedrag.' Zien we dat ook terug in het 

bezoekersgedrag op beurzen en evenementen? 

https://www.eventbranche.nl/nieuws/consumentengedrag-verandert-digitale-tools-en-services-worden-

meer-dan-ooit-omarmd-22140.html 

 

https://www.destentor.nl/show/theatermakers-bundelen-krachten-voor-online-kindervoorstellingen~a71db836/
https://www.destentor.nl/show/theatermakers-bundelen-krachten-voor-online-kindervoorstellingen~a71db836/
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1508558/Dark-kitchen-uit-New-York-overgewaaid-concept-scoort-in-Almelo
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43613/waarom-de-evenementensector-deze-crisis-overleeft/?topicsid
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43613/waarom-de-evenementensector-deze-crisis-overleeft/?topicsid
https://www.eventbranche.nl/nieuws/consumentengedrag-verandert-digitale-tools-en-services-worden-meer-dan-ooit-omarmd-22140.html
https://www.eventbranche.nl/nieuws/consumentengedrag-verandert-digitale-tools-en-services-worden-meer-dan-ooit-omarmd-22140.html

