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Ook 2021 wordt nog een verloren jaar voor event
professionals
Voor freelancers werkzaam in de evenementensector wordt ook 2021 door de coronacrisis nog een
verloren jaar. Naar verwachting valt de behaalde omzet wel iets positiever uit dan over 2020.
Tegelijk is die omzet dit jaar naar verwachting nog maar zo'n zestig procent ten opzichte van 2019. Ook verwachten de
freelancers hun omzet grotendeels buiten de cultuur- en evenementensector te behalen. Dat was in 2020 ook al het
geval. De event professionals zijn wel een stuk positiever over hun verwachtingen voor 2022.
De generieke steunmaatregelen zijn voor 65 procent van de event professionals niet toegankelijk. 46 procent is
inmiddels begonnen met bij- of omscholing.

Vereniging
Een en ander blijkt uit onderzoek van de Vereniging Voor Freelance Event professionals (VVFE), opgericht als reactie
op de coronacrisis. De vereniging, die opkomt voor de belangen van freelancers in de evenementensector, schreef in
januari 2021 een enquête uit onder de ruim vijfhonderd leden.
De cultuur- en evenementensector wordt enorm hard geraakt door de coronacrisis. Om ervoor te zorgen dat geen
volledige leegloop aan kennis en knowhow van de sector plaatsvindt, moeten ook freelancers beter worden
ondersteund, aldus de VVFE.
De vereniging stelt dat de sector goed is voor zo'n 30.000 arbeidsplaatsen. Een groot deel daarvan zijn freelancers die
seizoensgebonden opdrachten invullen.
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Minder omzet en personeel deurwaarderskantoren
door coronacrisis
Door de coronacrisis is het aantal deurwaarders vorig jaar ink teruggelopen.
Ook de omzet van hun kantoren viel lager uit. Dat meldt beroepsvereniging
van deurwaarders... 
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EU-leiders ondertekenen verklaring voor een socialer
Europa
De 27 EU-leiders hebben in de Portugese stad Porto een gezamenlijke
verklaring onderschreven waarin ze beloven actie te ondernemen voor een
socialere Europese Unie.... 
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Banken gaven ruim vijftig miljard euro
coronaleningen aan bedrijven
De Nederlandse banken hebben sinds het begin van de coronacrisis voor 51,1
miljard euro aan leningen gegeven aan ondernemingen. Daarmee werden zo'n
56.000 ondernemers... 
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Herstarten na corona
De coronatunnel is voor veel ondernemingen eindeloos lang en donker. Het kabinetsmotto 'nog even volhouden' is na
ruim een jaar van veelal verplichte sluiting van... 
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Corona maakt veel werkgevers een stuk flexibeler
Bijna vier op de tien mkb-bedrijven werkzaam in de zakelijke dienstverlening
investeren sinds corona meer in het welzijn van hun werknemers, die door de
pandemie... 

