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Hebben we net een mooie 
Vakdag Zet je Regio op de 
Kaart georganiseerd met de 
Hanzesteden als winnaar van de 
Award in Roermond met zeventien 
sprekers, komt al de bijeenkomst 
Trendrapport Live er aan, op 
maandagmiddag 19 november 

bij het CBS. Staatssecretaris Mona Keijzer krijgt het 
eerste Trendrapport cadeau. Als abonnee of besteller 
van het Trendrapport kun je gratis deelnemen aan dit 
evenement. Kijk op www.nritmedia.nl/events/19/
trendrapport-live-2018 voor het programma en hoe je 
kunt inschrijven. We zijn heel benieuwd of Mona Keijzer 
nog anders tegen deelname van Economische Zaken 
in de sector toerisme aankijkt. Bij de presentatie van 
Perspectief 2030 in Deventer (zie pagina 6) in oktober 
hield ze het initiatief nog af. Op de redactie horen we 
veel reacties dat de overheid wel mee moet doen. 
Bedrijfsleven, overheden, onderzoekers, opleidingen 
wijzen allemaal op de faciliterende rol van de overheid 
voor de ontwikkeling van deze groeisector. De markt 
en lokale overheden kunnen veel bereiken maar 
inbreng van de nationale overheid wordt gezien als 
een onmisbaar ingrediënt. Aan die geluiden, met de 
onderbouwing, geven we meer ruimte in dit blad en 
online in de komende tijd.
Toerisme groeit, dat is duidelijk. Die groei is nog geen 
garantie voor succes blijkt wel uit het failliet gaan 
van reisorganisatie TravelBird. De gigant met ruim 
driehonderd medewerkers sloot op 31 oktober de 

verkoop van de reizen. Toen het in 2010 begon werd het 
door velen nog gezien als de slimste marketingmachine 
in de reiswereld. Hoe lastig ondernemen in toerisme is, 
blijkt wel dat na 7 miljoen verkochte reizen het bedrijf 
pas begin 2018 winstgevend werd. Grote verschillen 
tussen inkomsten en betalingen die zo kenmerkend zijn 
voor de reisindustrie brachten deze reisreus ten val.
De meeste steden en regio’s willen graag meer toeristen 
ontvangen maar de accenten worden wel verschoven. 
Het interview met Miriam Notten van Platform Toerisme 
Delft laat zien hoe achter de schermen de bedrijven 
beter kunnen samenwerken (pagina 18). Wil je nog 
meer praktijktips lezen, ga dan zeker naar pagina 36 
met de top 5 adviezen voor groepsaccommodaties. Als 
je wilt weten hoe je oude bungalows ombouwt tot een 
verantwoord groen verblijf ga dan naar pagina 58. Velen 
van jullie zijn actief in regionale samenwerking. Zuid-
Limburg laat zien hoe je een strategie kunt opzetten om 
tot een duurzame regio te komen (pagina 32). Regio’s 
en regionale samenwerking zijn super belangrijk bleek 
tijdens Vakdag Zet je Regio op de Kaart. Ondanks de 
locatie in Roermond, sprak ik ook Friezen, Utrechters 
en Noord-Hollanders. Zij herkenden de waarde van het 
complete programma en dan is opeens een locatie die 
verder weg ligt geen probleem maar een kans om de 
allerbeste voorbeelden te zien. In 2019 houden we zeker 
weer een Vakdag Zet je Regio op de Kaart.

Marc Gerlings
Hoofdredacteur Recreatie & Toerisme

editorial

Trends volgen elkaar 
snel op
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Mona Keijzer 
doe je mee?
Tijdens de eerste nationale ToerismeTop in Deventer op 10 oktober 2018 werd 
het duurzame Perspectief 2030, Bestemming Nederland, gepresenteerd. Het 
is een strategisch visiedocument op de duurzame ontwikkeling van destinatie 
Nederland. NBTC ontwikkelde het document op verzoek van het Ministerie 
van Economische Zaken en in het najaar van 2018 volgt parallel aan de 
afronding van het raadplegen van experts en vakgenoten een actieagenda. 
Maar doet staatsecretaris Mona Keijzer wel mee?

Een top heeft de betekenis in zich dat het leidt tot 
een akkoord en mogelijke oplossingen. Een akkoord 
ligt niet op tafel, wel een duurzaam perspectief 
op de ontwikkeling van Nederland als toeristische 
bestemming. NBTC presenteerde het Perspectief 2030 

in Deventer tijdens een bijeenkomst waar bijna 500 vakgenoten 
op afkwamen. Uiteindelijk zijn de regionale toeristische 
marketingorganisaties, provinciale overheden en gemeenten 
aan zet voor concrete acties en uitvoering. De vraag om mee 
te doen ligt nu bij deze verantwoordelijken in aanloop naar de 
actieagenda en die volgt in 2019. Pijnpunt in het proces is het 
Ministerie van Economische Zaken. De deur lijkt op een kier te 
staan omdat middelen zijn toegezegd. Echter staatssecretaris 
Mona Keijzer (Economische Zaken & Klimaat): meldde 
overduidelijk in haar toespraak: “De actie is aan u.”

De deur lijkt op een 
kier te staan omdat 

middelen zijn toegezegd

Was het opzet dat Mona Keijzer vóór de presentatie 
van Perspectief 2030 was geprogrammeerd? Ze ging 
niet inhoudelijk in op de visie. Bijzonder genoeg heeft 
de staatssecretaris zelf ervaring met overtourism, het 
onderwerp dat als een grijze deken over de top hing. Keijzer 
is afkomstig uit Volendam en vertelde dat regelmatig 
toeristen in de keuken stonden. De buitenlandse talen van 
de ongenode gasten maakten de ervaring nog vreemder. 

Staatssecretaris Mona Keijzer: “De aanhoudende groei van 
het toerisme biedt kansen voor alle ondernemers in dit land. 
Bij het benutten van die kansen moeten we rekening houden 
met de bewoners en hun omgeving. We kunnen de 17,9 
miljoen buitenlandse toeristen en 24 miljoen Nederlandse 
toeristen echter niet zomaar herverdelen, of voorkomen dat 
ze Amsterdam willen zien. We kunnen ze wel verleiden om 
naar andere plekken te gaan, die minstens even mooi zijn. 
Deze Nationale Toerisme Top is een belangrijk startpunt en 
nu is het aan ondernemers, gemeenten en provincies om 
in actie te komen om iedereen te laten profiteren van deze 
bloeiende sector.” In het tweede deel van haar presentatie 
liet ze foto’s zien van onder meer Edam, Schokland, 
Kampen, Zwolle en Leeuwarden om duidelijk te maken dat 
Nederland nog heel veel mooie toeristische parels heeft. “In 
Leeuwarden pakken ze daar goed door met de opvolging in 
het Rembrandtjaar en in een combinatie met ondernemers 
die kansen zien. Denk vanuit de toerist en werk van daaruit 
aan de visie op de toekomst. De Rijksoverheid heeft daar ook 
een rol in. Onder meer vanuit openbaar vervoer waarvoor de 
travel ticket voor buitenlandse bezoekers is ontwikkeld. Denk 
aan justitie, die ingrijpt in vakantieparken bij oneigenlijk 
gebruik. Cultuur en kunst, want al die prachtige musea 
komen mede tot stand vanuit de rijksbegroting. Ik wil een 
bijdrage leveren aan de visie. De actie is aan u. Ik ben daarom 
blij met al die gedeputeerden en wethouders in de zaal.”

5 strategische pijlers
Jos Vranken presenteerde Perspectief 2030 en dat sloot hij 
af met vijf strategische pijlers waarmee de betrokken aan de 
slag kunnen.

ToerismeTop 
2018 minder 

perspectief dan 
gehoopt
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Mona Keijzer: “We kunnen 
de 17,9 miljoen buitenlandse 
toeristen en 24 miljoen 
Nederlandse toeristen echter 
niet zomaar herverdelen.”
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1 “Breng de lusten en lasten in kaart. In 2030 is er meer 
drukte op toeristische plekken dan nu het geval is. Niet 
alle bezoekers zijn toeristen. Niet alle toeristen zijn 

buitenlanders. Dat vraagt om oplossingen met maatwerk. 
Dat geldt bijvoorbeeld net zo voor bezoekers in de natuur. We 
moeten kijken op stad, buurt- en straatniveau.”

2 “Er is een misverstand dat spreiding de oplossing is 
in overtourism. Dat is klinkklare onzin. Het gaat om 
het doorontwikkelen van steden op basis van hun 

eigen kracht. In Nederland is er sprake van veel onbenutte 
potentie. Nieuw aanbod kunnen we op basis van gedeeld 
belang ontwikkelen. Ontwikkelen en verleiden zijn het 
nieuwe spreiden.”

3 “Toegankelijkheid en bereikbaarheid. Onze 
mobiliteitscapaciteit raakt op. Het openbaar vervoer 
met aansluiting tot en met de laatste kilometer is een 

probleem. Een integrale benadering voor mobiliteit en voor 
het gedrag in mobiliteit is nodig. We kunnen voortborduren 
op de basis die is gelegd en daarbij biedt toerisme kansen 
voor pilots en best practices.”

4 “Verduurzaming moet. We moeten meer doen dan 
alleen het verlagen van de uitstoot, denk daarbij 
bijvoorbeeld ook aan het verminderen van zwerfafval. 

De sector heeft hierin een verantwoordelijkheid. Het is 
net de kans om de bezoekerseconomie in te zetten voor 
de versnelling van de verduurzaming. De trein kan een 
alternatief zijn voor toerisme voor al die Duitsers en Belgen 
die met de auto komen, als er een verbetering komt in het 
spooraanbod. Denk ook aan de versnelde elektrificatie van 
de auto en de fiets. Gebruik de opbrengst van een mogelijke 
vliegtaks voor de ontwikkeling van duurzaam vervoer en laat 
het niet in de schatkist verdwijnen.”

5 “Verbeter de gastvrije sector. We hebben nieuwe 
trots nodig in hospitality, gastvrijheid is een echt vak. 
Laten we er als sector voor betere voorwaarden en 

loopbaanontwikkeling zorgen. Er is een groot tekort aan 
goed personeel. Als sector denken we ook aan nieuwe service 
concepten die high touch en high tech verenigen.”

Jos Vranken: “Toerisme verdient 
beleidsprioritering”

“De impact van het toerisme verdient beleidsprioritering 
op Rijks, provinciaal en lokaal niveau. Er moet 
meer gebeuren dan nu het geval is. De spelers in de 
bezoekerseconomie moeten aan de bak in de organisatie 
voor dit vergezicht. De complexiteit vraagt om coördinatie 

op meerdere beleidsterreinen (…) Er komt een landelijke 
investeringsagenda vanuit gedeelde belangen. Een 
voorbeeld is de vraag naar de landelijke data alliantie. 
Met die data kun je de concurrentiekracht van steden 
ontwikkelen. CBS, CELTH en NBTC hebben onlangs een 
eerste data lab opgericht. Met dit lab kunnen we dmo’s 
voorzien in de behoefte naar betere data. Er komt hierdoor 
een betaversie van de staat van de bestemming Nederland, 
met daarin onder mee cijfers over bezoekersdruk en 
bezoekerstevredenheid. Da krijgen we een 360 graden blik op 
toerisme en dat is meer dan louter kengetallen.”

“Er komt een landelijke 
investeringsagenda 
vanuit gedeelde 

belangen”

Slechts zijdelings werden de destinatie marketing 
organisaties aangesproken terwijl zij waarschijnlijk als spil 
in het netwerk veel kunnen doen om Perspectief 2030 te 
realiseren. Pas in de paneldiscussie wees interim voorzitter 
van Gastvrij Nederland, Kees van Wijk direct op deze rol. “De 
dmo’s handelen in dit perspectief heel anders. De designers 
(van Perspectief 2030) zitten in de zaal en dat zijn de dmo’s. 
Zij moeten de samenbindende functie van proces en het 
koppelen van mensen aan elkaar uitvoeren. Zij hebben 
echter geen kassa’s, zij zijn niet van de regelgeving. Daar 
zit wel de schakelfunctie. Die rol nemen ze maar zonder 
die rol sterft het proces een zachte dood. Op het moment 
bijvoorbeeld dat we zeggen dat toerisme inclusive moet zijn 
en dat we als sector stappen zetten op de arbeidsmarkt dan 
moet de overheid niet korten op de rijkssubsidies voor de 
mbo’s. Daar is regie van de rijksoverheid voor nodig.”
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een misverstand dat 
spreiding de oplossing 
is in overtourism. Dat is 
klinkklare onzin.”
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Omdat oplossingen tegen overtourism maatwerk zijn, ligt de 
bal bij de lokale marketingorganisaties. Daarom vroegen we 
experts uit deze hoek naar hun reactie op de ToerismeTop 
2018 direct na afloop van het plenaire deel.

Reacties destinatie marketingorganisaties
Wilco de Jong, actief in regionale marketing bij de 
gemeenten Hof van Twenthe en Barneveld: “Het is een goed 
perspectief. Het klopt dat dmo’s nog niet zijn ingericht op 
een nieuwe rol. Daarvoor ontbreekt ook nog het geld. Ik 
heb een goede band met de provincie en zij staan achter de 
ontwikkeling om het perspectief van 2030 te ondersteunen. 
Ik verwacht hulp bij het ontwikkelen van acties vanuit 
de provincie om de duurzame destinatie te ontwikkelen. 
Bijzonder is dat ook het bedrijfsleven achter initiatieven 
staat om duurzaam toerisme te helpen. Daarbij denk ik met 
name aan de pluimveesector in Barneveld. Dat was tien jaar 
geleden nog ondenkbaar.”

In Brabant is er nog vrijwel geen negatieve impact van de 
wereldwijde groei in toerisme en dat wil VisitBrabant graag 
zo houden. Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant: “Het gaat 
niet om méér bezoekers, maar om de juiste bezoekers op 
de juiste plek. En over spreiding over de seizoenen en de 
locaties in Brabant. De Brabantbrede campagne ‘Brabant is 
Open’ is daar ook op gericht.”

Henk van Voornveld, directeur MarketingOost: “Wij hebben 
als dmo meegewerkt aan het Perspectief 2030. Ik ben heel 
blij met de plannen. Het is nog helemaal niet duidelijk hoe 
dmo’s zich moeten ontwikkelen maar het punt op de horizon 
vind ik aantrekkelijk. Provincies, gemeenten en bedrijven 
moeten zich inspannen om tot een duurzame ontwikkeling te 
komen. Ik zie heel veel kansen voor Overijssel. Mona Keijzer 
houdt de deur dicht. Het is beter als EZ meedoet want je 
hebt beleidsondersteuning nodig op landelijk niveau. Maar 
er is ook een uitdaging voor de sector. Toerisme is nog té 
verdeeld. We moeten ons sterker verenigen en ik denk dat 
daarbij een rol is weggelegd voor een sterkere functie van 
brancheorganisatie Gastvrij Nederland.”

Kees van Wijk, directeur VVV Nederland en interim directeur 
Gastvrij Nederland: “Je moet er voor zorgen dat dmo’s 
mede-eigenaar worden in de ontwikkeling van duurzame 
bestemmingen. Het is een gedeeld perspectief en daar 
moet iedereen bij aanhaken. Het gaat veel verder dan NBTC 
maar het is goed dat zij de handschoen hebben opgepakt. 
De regio’s en steden moeten het gaan doen. EZ moet 
meedoen. Het ziet er naar uit dat Mona Keijzer de deur 
dichthoudt maar er is ook een opening. Het kan niet zo zijn 

dat er geen ondersteuning vanuit het departement komt. 
Ik zie graag dat de kennis van de toeristische sector op het 
departement wordt vergroot. Nee, het gaat niet om geld, 
maar om ondersteuning met beleid en mensuren. EZ moet 
bij het proces betrokken blijven. Het kan niet zo zijn dat de 
opgedane kennis en infrastructuur in de ontwikkeling van 
duurzaam Nederland verbrokkelt.”

“EZ moet bij het proces 
betrokken blijven”

Michiel van der Schaaf, directeur RBT Heuvelrug & Vallei: 
“Onze rol van RBT zal volledig anders moeten. Ik ben blij met 
dit perspectief. Ik ben benieuwd naar de actieagenda die nu 
wordt ontwikkeld. Om uit te gaan van een druk Amsterdam 
en dat de rest een ondersteuning is van de hoofdstad vind ik 
een te eenzijdig verhaal. Voor het nieuws van het perspectief 
hoefde ik hier niet te komen. Voor het netwerk vond ik dit 
een uitstekende dag. We gaan als organisatie mee in de 
veranderingen. Er zit een uitstekende ploeg mensen bij 
de Heuvelrug die ook met andere opdrachten prima de 
Heuvelrug kan veranderen.” 

Voor meer informatie zie:  
www.perspectief2030.nl

■■ beleid
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AMSTERDAM PLAATS 4 BESTE 
UNIVERSITEITSSTAD
Veel Nederlandse steden trekken graag buitenlandse studenten 
aan. Deze studenten behouden vaak lang een band met de 
stad. Daarbij komen vrienden en familie op bezoek. Van de 
Nederlandse steden scoort Amsterdam goed met een 4e plaats 
in Europa. Andere Nederlandse universiteitssteden vallen buiten 
de top 20. Uit eerder onderzoek blijkt dat het keuzegedrag van 
studenten ten eerste wordt bepaald door de kwaliteit van een 
universiteit in relatie tot het collegegeld en ten tweede door de 

beschikbaarheid van passende huisvesting. Deze 
categorieën zijn dan ook het zwaarst gewogen in 
het onderzoek van denktank The Class of 2020. De 
kansen voor toeristisch succes lijken toe te nemen. 
“Meer dan ooit overwegen studenten studie in het 
buitenland, zowel in uitwisselingsprogramma’s als 
voor volledige opleidingen. Deze generatie bestaat 
uit digital nomads die gewend zijn om te vergelijken 
en te kunnen kiezen” aldus Jorick Beijer, Directeur 
van The Class. Het feit dat de Amsterdamse 
universiteiten goed, maar niet uitzonderlijk hoog 
scoren, wordt gecompenseerd door de hoge 
dichtheid aan voorzieningen en vertier. Een 
bedreiging voor de hoge notering is echter de 
schaarste aan passende studentenhuisvesting, in 
en rondom Amsterdam. Daarnaast resoneert in 
het buitenland het groeiende maatschappelijke 
sentiment tegen internationale studenten. 
Amsterdam staat nu onder de top 3: Berlijn, 
München en Lissabon.

berichten

APPIE FLY VERZORGT ONTBIJT 
NA VLUCHT TRANSAVIA
Een lege koelkast en een dichte supermarkt zijn grote dompers 

na terugkomst van vakantie, zo blijkt uit 
onderzoek. Luchtvaartmaatschappij 

Transavia en supermarktketen 
Albert Heijn zorgen daarom vanaf 1 
oktober 2018 met Appie Fly voor een 
oplossing. Met het concept ‘Appie 

Fly’ zijn zij de eerste supermarkt en 
luchtvaarmaatschappij in Nederland 

die een boodschappenservice voor 
vliegreizigers introduceren. Wanneer je 

terugvliegt naar Nederland kun je bij het online inchecken 
voor je Transavia vlucht een ‘Welkom Thuis Box’ van Appie 
Fly bestellen die direct na terugkomst op de luchthaven voor 
je klaar staat. Nadat je je bagage in ontvangst heb genomen, 
loop je door naar het Appie Fly ophaalpunt, dat zich in 
de aankomsthal van de luchthaven bevindt. De Appie Fly 
service richt zich in eerste instantie op ontbijt en is exclusief 
verkrijgbaar op Rotterdam The Hague Airport. De Welkom 
Thuis Box is voldoende voor twee personen en is verkrijgbaar 
in twee ontbijtvarianten à 12,50 euro.

vakantie             horeca             sport             retail             marketing             duurzaam             attracties             cultuur             evenementen             wellness             natuur             beleid             onderzoek             transport             reizen

LIST MET TURFSCHIP BREDA  
ECHT BELEVEN
Je kan er niet meer bij zijn maar herbeleven dat lukt wel. Breda werd 

in 1590 bevrijd van de Spanjaarden door 75 soldaten met een turfschip 

naar binnen te varen. Het verhaal van het paard van Troje leidde naar 

deze slimme militaire truc in Breda. Het vormde een van de kantelpunten 

in de tachtigjarige oorlog. Met augmented reality in een gratis app van 

Citymarketing Breda kan de toerist deze slimme zet herbeleven. Sinds 

vier oktober wordt de tour 

uitgevoerd. Dit is slechts 

een deel van de app. Onder 

meer komen in de app voor, 

de geheime catacomben 

van het Bredaase stadhuis 

en het renaissance paleis 

van Hendrik de 3e van 

Nassau-Breda.
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vakantie             horeca             sport             retail             marketing             duurzaam             attracties             cultuur             evenementen             wellness             natuur             beleid             onderzoek             attracties             reizen

VIJFSTERREN HOTEL GOED VOOR POSITIONERING STAD
Het hotel NH Collection Eindhoven Centre kreeg in september een 
vijfde ster van de sterrenclassificatie. Heeft een bestemming baat 
van een vijfsterren hotel? Bij de uitreiking van de extra ster was 
ook Peter Kentie aanwezig, directeur van marketingorganisatie 
Eindhoven 365. “Een vijfsterrenhotel heeft de status van de 
Champions League in het hotelwezen. In Eindhoven hebben 
we een goede mix aan hotels en bijzondere plekken voor 
betekenisvolle overnachtingen. Desondanks is voor een stad als 
Eindhoven de komst van een vijfsterrenhotel een must. Om te 
voldoen aan de groeiende eisen van bezoekers aan Eindhoven is 
dit een schitterende toevoeging aan het aanbod in stad en regio.”

     natuur             attracties             onderzoek             beleid             reizen

VRAAG NAAR MEETINGS STIJGT  
MET 5 TOT 10%
De vraag naar zakelijke vergaderingen en evenementen zal in 2019 
tussen de 5 en 10% toenemen. Tegelijkertijd zal regionaal het gemiddeld 
aantal deelnemers per evenement ook stijgen. Dit blijkt uit het 2019 
Meetings & Events Future Trends rapport van CWT Meetings & Events, een 
specialistische divisie van de wereldwijde zakenreisorganisatie Carlson 
Wagonlit Travel (CWT). “De wereldwijde meetings & events sector kan 
uitzien naar een dynamisch 2019”, aldus Kurt Ekert, President & CEO van 
Carlson Wagonlit Travel. “Naast de wereldwijd groeiende vraag verwachten 
we ook een mondiale prijsstijging in de hotelindustrie met 3,7% en een 
stijging van 2,6% voor de luchtvaart. Naast verbeterde technologie zal er 
een groeiende vraag zijn naar meer uitzonderlijke locaties en activiteiten, 
voornamelijk in de incentivemarkten in de VS en Europa. Leveranciers 
willen dat de ervaring blijft ‘hangen’. Hotels investeren in hun vergader- 
en evenementmogelijkheden met ongebruikelijke buitenruimtes zoals 
boomhutten, daken en zelfs kleine eilanden. Samen met de ‘festivaltrend’ 
zijn dit de belangrijkste tendensen voor 2019. Naar verwachting stijgen 
de luchtvaarttarieven in West-Europa wereldwijd het snelst, met 4,8% in 
2019. In Oost-Europa is het beeld compleet anders. Daar dalen de tarieven 
naar verwachting met 2,3%, en een vergelijkbare neerwaartse trend van 
2% wordt voorspeld voor het Midden-Oosten en Afrika. Volgend jaar 

stijgen de hotelprijzen in 
West-Europa waarschijnlijk 
met 5,6%, daarmee zijn zij 
wederom de snelste stijger 
van alle regio’s wereldwijd. 
In Oost-Europa dalen de 
hotelprijzen met 1,9%, 
terwijl voor het Midden-
Oosten en Afrika een daling 
van 1,5% wordt verwacht.

ROOMPOT START 
WENSWEKEN

Jaarlijks stromen er bij Roompot Vakanties 
duizenden wensen binnen. Van een verzoek van 
een school voor een gratis verblijf, tot de vraag om 
een financiële bijdrage voor een sportclub. Om 
een weloverwogen keuze te maken welke wensen 
worden ingewilligd, heeft Roompot de Wensweken 
in het leven geroepen. De eerste editie ging 
maandag 17 september van start. Elke week komen 
er gemiddeld vijftig wensen binnen bij Nederlands 
grootste aanbieder van vakantieparken. De helft 
van het prijzengeld is bestemd voor wensen van 
gasten van de parken, de andere helft voor die van 
medewerkers en eigenaren. 63 projecten werden 
geselecteerd. Tot de winnaars behoren onder 
andere een groep goochelaars die workshops 
geven aan kwetsbare kinderen, een mevrouw die 
boodschappen doet voor arme mensen uit haar 
gemeente, een EHBO-vereniging die nieuwe tassen 
nodig heeft en een stichting die uitstapjes voor 
ouderen organiseert, maar waarvan de bus aan 
vervanging toe is.
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berichten

WANDELROUTENETWERK  
ZUID-HOLLAND AF

Een wandelnetwerk 
is eigenlijk nooit af 
maar provincie Zuid-
Holland heeft het 
provinciedekkende 
wandelnetwerk 
opgeleverd op 27 
september. “470 
kilometers lange 
routenetwerk in de 
Hoeksche Waard 
sluiten we de keten 

aan routepaaltjes en informatieborden. Het is dan mogelijk overal in Zuid-Holland 
grote en kleine wandeltochten te maken over het wandelknooppuntennetwerk. 
De provincie Zuid-Holland is daarmee koploper op het gebied van uniform 
uitgezette provinciedekkende wandelroutemogelijkheden in Nederland,” meldt 
de woordvoerder. Bij de opening werden twee workshops gehouden, over 
de toekomst van routenetwerken in Zuid-Holland en wat wandelen voor de 
gezondheid doet. Daarnaast werden de talloze vrijwilligers bedankt voor het 
opzetten en in standhouden van de routes.

ERBEN WENNEMARS 
PROMOOT OVERIJSSEL
Erben Wennemars, vooral bekend vanwege zijn 
imposante schaatscarrière en als analist bij de 
NOS, is de nieuwe ambassadeur van VisitOost. 
De samenwerking maakt onderdeel uit van 
de nationale campagne van MarketingOost, 
waarmee Overijssel wordt gepromoot als 
toeristische bestemming. Wennemars is 
geboren en getogen in het Overijssels Vechtdal. 
De afgelopen maanden heeft Wennemars 
verschillende plekken in Overijssel bezocht 
en ervaren: Van kanovaren in Nationaal Park 
Weerribben-Wieden tot een statig bezoek aan 
Landgoed Twickel in Twente. Zijn verhalen en 
ontmoetingen zijn vastgelegd en gemonteerd 
tot compacte videoclips, die via de website en 
sociale media kanalen van VisitOost te bekijken 
zijn. Wennemars: “Zelfs als je hier je hele leven 
al woont ontdek je telkens nieuwe, prachtige 
plekken. Die afwisseling in landschappen, dat 
vind ik zo mooi aan deze regio. Het is voor mij 
niet moeilijk om enthousiast te worden over 
mijn Overijssel.” Bekijk de clips via: 
 www.visitoost.nl/erben

DERTIG SPROOKJES IN EFTELING 
SPROOKJESBOS
Efteling heeft groot en klein nieuws. Het grote nieuws is de vervanging van 

de populaire Bob baan in 2020 door de familieachtbaan Max & Moritz. De 

Bob is aan vervanging toe en dat type attractie wordt niet meer geleverd. 

Het kleine nieuws vind je in het Sprookjesbos. Het sprookje ‘De zes 

Zwanen’ wordt het nieuwe sprookje in het Sprookjesbos van de Efteling. 

Dit verhaal van de gebroeders Grimm krijgt een plaatsje tussen de grot van 

Sneeuwwitje en het huis van Assepoester. Bijzonder is dat het klassieke 

sprookjestafereel in het slot wordt gecombineerd met een mini vaartochtje 

voor de kleinste bezoekers. Dat gebeurde nog niet eerder. De zes Zwanen 

zwemmen hun rondjes 

vanaf het najaar 2019. Eind 

oktober wordt gestart met 

de bouwwerkzaamheden. 

Met de komst van 

De zes Zwanen telt 

het Sprookjesbos in 

Kaatsheuvel 30 sprookjes.
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ECOSYSTEEM IN 
TOERISME HARD NODIG
Een ecosysteem perspectief op innovatie in de toerismesector is 
noodzakelijk. Daarmee komt er veel meer aandacht voor de verschillende 
belanghebbenden van de innovatie. Zo krijg je een beter beeld van het lange 
termijn succes en de meerwaarde voor de klant, stelt prof. dr. Bas Hillebrand 
in zijn oratie. Dat heeft voor de nabije toekomst alles te maken met de 
acceptatie van toerisme.

Hij betoogt dat de toerismesector bij uitstek 
geschikt is vanwege de vele (digitale) innovaties 
binnen de sector en roept de industrie op 
om gezamenlijk onderzoek te doen naar dit 
perspectief. Hillebrand stelt dat we met de 

uitkomsten van dit onderzoek een beter begrip krijgen van 
de mate van innovatie van bedrijven, van de acceptatie van 
innovaties, van de benodigde vaardigheden én van de totale 
customer experience.

Dit zijn enkele onderwerpen die prof. dr. Bas Hillebrand 
aan de orde stelde in zijn inaugurele rede op woensdag 3 
oktober 2018. De rede is getiteld ‘Innovatie in toerisme; 
een ecosysteem perspectief’. Prof. dr. Hillebrand aanvaardt 
met het uitspreken van deze oratie de leerstoel Innovatie in 
Toerisme aan Nyenrode Business Universiteit. De leerstoel 
wordt gefinancierd door branchevereniging uit de reiswereld 
ANVR. De gedachte over het ecosysteem is ook op de 
recreatiesector van toepassing.

Innovatie, maar is het duurzaam?
“In een ecosysteem perspectief wordt rekening gehouden 
met alle stakeholders: actoren die in positieve of negatieve 
beïnvloed worden door of invloed kunnen hebben op een 
organisatie of innovatie”, stelt Hillebrand. Stakeholders zijn 
dus niet alleen de klant, maar ook bijvoorbeeld leveranciers, 
overheden, vakbonden en andere belanghebbenden.

“Airbnb krijgt zelfs te 
maken met verhuurders 
die zich niet durven 
te associëren met het 

bedrijf”

Bas Hillebrand: “Vaak slaan innovaties goed aan bij de 
klant, maar dat wil niet zeggen dat het een duurzame 
waardepropositie is.” Zo was de opkomst van Airbnb wel 
heel positief voor verhuurders en toeristen, maar er was 
niet voldoende rekening gehouden met de belangen van 
de lokale overheden en omwonenden die te maken kregen 
met overlast van toeristen, stijgende huizenprijzen en 
misgelopen toeristenbelastingen. Deze belanghebbenden 
beginnen zich steeds meer te keren tegen Airbnb en daar 
ondervindt het nu de gevolgen van. Airbnb moet nu niet 
alleen veel geld stoppen in het herstellen van de reputatie, 
maar krijgt zelfs te maken met verhuurders die zich niet 
durven te associëren met het bedrijf omdat ze door anderen 
steeds meer als een soort crimineel gezien worden.

Ecosystemen in reiswereld staan in de kinderschoenen
Wetenschappelijk onderzoek naar innovaties in ecosystemen 
staat nog in de kinderschoenen. Hillebrand roept de industrie 
dan ook op om gezamenlijk meer onderzoek te doen. Hij 
onderkent dat een ecosysteem perspectief het onderzoek 
lastiger maakt omdat er met nog meer actoren rekening 
gehouden moet worden. De opbrengst van dit perspectief 
brengt echter wel een beter inzicht in innovatie praktijk. 

NIEUWE WEG 
INSLAAN BIJ 

TOERISTISCHE 
CONCEPTEN
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Volgens Hillebrand “Verkrijgen we zo meer wetenschappelijke 
informatie en inzichten die meer begrip opleveren over de mate 
van innovativiteit van bedrijven, de acceptatie van innovaties, 
de benodigde vaardigheden van bedrijven en de customer 
experience in de gehele keten. Deze inzichten zullen leiden tot 
succesvollere innovaties en meerwaarde voor de klant.”

Nodig voor businessmodellen
Het onderzoek vindt plaats binnen het Center Marketing 
& Supply Chain Management van Nyenrode. De directeur 
van het center, prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer, is zeer 
blij met de onderzoeksplannen van Hillebrand: “Zijn 
onderzoek vormt een waardevolle aanvulling op het 
wetenschappelijk onderzoek in het Center Marketing & 
Supply Chain Management. Hierin staan (digitale) innovatie, 
waardeketens, klantgedrag en nieuwe businessmodellen in 
diverse sectoren centraal.”

Praktijkkennis is nodig
Hillebrand slaat niet de makkelijkste weg in want het 
betekent met nog meer partijen en uitkomsten rekening 
houden voor bedrijfsleven en overheden. “Gelukkig 
is mijn ervaring dat mensen uit de praktijk hier meer 
open voor staan dan wetenschappers. Vandaar dat ik 
hoop dat dit betoog niet alleen gezien wordt als een 
uiteenzetting van een onderzoeksprogramma, maar ook 
als een, enigszins lange, uitnodiging om samen met mij 
te kijken welke van bovengenoemde onderwerpen de 
meeste aandacht behoeven en om samen te werken aan 
het beter begrijpen van innovaties in ecosystemen. Want 
ik ben me er terdege van bewust dat zonder medewerking 
van de praktijk er geen nieuwe kennis gegenereerd kan 
worden: wat dat betreft zit ook ik als onderzoeker in een 
ecosysteem, waarbij het bedrijfsleven een belangrijke rol 
speelt.” 

■■ productontwikkeling

FOTO © BELINDA MEIJERS
Bas Hillebrand: “Vaak slaan innovaties goed aan bij de klant, maar 
dat wil niet zeggen dat het een duurzame waardepropositie is.”
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Trendrapport  
gaat online
Deze maand verschijnt de 37ste editie van het 
Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 
met de nieuwste trends en ontwikkelingen in de 
vrijetijdsindustrie. Het boek krijgt dit jaar ook een 
online versie waardoor het rapport actueel blijft 
en nog beter toegankelijk en toepasbaar wordt.

Waar onze branche tot voor kort vooral werd 
geassocieerd met plezier en positieve 
effecten op economie en werkgelegenheid 
van zowel ontwikkelde als opkomende 
markten, zaten we het afgelopen jaar ineens 

het beklaagdenbankje. De discussie over de schadelijke 
milieueffecten van reizen en grote drukte op populaire 
bestemmingen dwingen tot een herbezinning op de 
almaar toenemende groei van het toerisme. Tegelijkertijd 
mogen de criticasters niet vergeten dat toerisme ons naast 
economische voorspoed veel heeft gebracht in de zin van 
meer begrip voor andere culturen. Iets wat in deze tijd van 
polarisatie zeker zo belangrijk is. We hebben nog geen 
pasklare antwoorden maar wel de nodige bouwstenen 
voor een goede discussie die we samen met trends, actuele 
ontwikkelingen en statistieken in deze editie presenteren.

Waar we vorig jaar in het Trendrapport met een Trendvisie voor 
2017-2020 het voortouw hadden genomen, zagen we dit jaar 
dat andere partners deze visie weer verder hebben gebracht 
en hebben geconcretiseerd. In het rapport dan ook uitgebreid 
aandacht voor de position paper Bouwen aan bewuste 
bestemmingen van CELTH en vervolgens een samenvatting 
van Perspectief 2030 waarin NBTC samen met 120 experts een 
nieuwe visie heeft ontwikkeld op de bestemming Nederland 
ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders.

Trendrapport digitaal
Nieuw dit jaar is het online Trendrapport. Op een speciale 
website krijgen lezers van het rapport digitaal toegang tot 
alle content, inclusief de data achter alle tabellen en figuren. 
Daarmee hopen we de gebruikswaarde van het rapport sterk 
te vergroten en een eerste aanzet te geven tot een continu en 
actueel Trendrapport. 

Het rapport kwam ook dit jaar tot stand in samenwerking 
met de markt, het onderwijs en de overheid. Pleisureworld 
NRIT, NBTC Holland Marketing, CELTH (Centre of Expertise 
Leisure, Toerisme & Hospitality) en CBS hebben in een 
intensieve samenwerking dit rapport samengesteld. Het 
Trendrapport wordt afgesloten met een serie interessante 
en verdiepende artikelen die door diverse deskundigen van 
CELTH zijn geschreven.

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd is voor € 
137,50 te bestellen via de store van Pleisureworld NRIT (link: 
www.nritmedia.nl/store/49). U krijgt dan ook het hele jaar 
toegang tot het online Trendrapport. 

Mona Keijzer ontvangt eerste exemplaar
Op maandagmiddag 19 november 2018 ontvangt 
staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en 
Klimaat het eerste exemplaar van het Trendrapport tijdens 
het event Trendrapport Live. Je kunt je als lezer van het 
Trendrapport of besteller van het rapport gratis deelnemen 
aan Trendrapport Live (inschrijven via: www.nritmedia.nl/
events/19/trendrapport-live-2018). 

■■ inspiratie

Trends in tijd 
van voorspoed 

toerisme en 
kritiek op de 

sector

TON VERMEULEN
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DUURZAAMHEID VERWERKT IN 
RENTE VASTGOED
De makelaars van Maas recreatie bedrijfsmakelaardij zien de trend in de groei 
van financieringsinstrumenten. Daarbij spelen banken handig in op de trend 
naar duurzaamheid door de rente te koppelen aan groene bedrijfsvoering.

“Duurzaamheid is zeker echt een trend bij de 
recreatieondernemers. De een is daar heel 
bevlogen in en anderen zetten ook stappen 
omdat consumenten naar duurzame 
maatregelen vragen. In de achtergrond zien 

we duidelijk dat de strategie van banken om duurzaamheid 
te koppelen aan het rentepercentage werkt. Wie duurzaam 
zijn bedrijf runt, krijgt een kleine korting op zijn rente. Dat 
helpt zeker want de ondernemers genieten van groeiend 
toerisme maar per klant is de marge niet hoog. Als je dan de 
vaste lasten kunt verminderen is dat een welkome aanvulling 
op het rendement. Bedrijven worden aangezet tot duurzaam 
ondernemen en dan zie je dat later nog meer groene stappen 
volgen,” meldt Klaas van Erp van Maas.

Aandacht voor duurzaamheid neemt ook bij ondernemers 
in brede zin toe. Veel recreatiebedrijven grenzen aan natuur 
of veel gasten bezoeken natuurgebieden in de buurt. Natuur 
is onlosmakelijk verbonden met de vakantiebeleving. De 
relatie tussen natuur en het meedoen aan beheerplannen 
en financiering lijkt ieder jaar beter te worden. Vaak 
bij overdracht binnen familiebedrijven kijkt de nieuwe 
generatie met nog meer aandacht naar de relatie van 
het bedrijf en de natuur in de regio. De nieuwe generatie 
is vaak goed geschoold in business maar kent ook de 
lokale belangen van oudsher. De zorg voor een duurzame 
ontwikkeling van natuurgebieden lijkt daarmee iedere 
generatie meer te winnen.

Crowdfunding financiering door fans
Financiering koppelen aan een rentepercentage waar de 
ondernemer invloed op heeft. Het is een slimme zet van 
de banken want de concurrentie om vastgoed anders te 
financieren neemt snel toe. Met name crowdfunding blijkt 
goed te werken. In de beginjaren van crowdfunding was 
het een aanvulling op traditionele financiering. Inmiddels 
zijn al diverse kleinere toeristische bedrijven gestart met 
geld van fans. Met een sterk concept en een jonge generatie 
die goed kan omgaan met social media, traditionele media 
en netwerken kan het bedrijf in oprichting veel voor 
elkaar krijgen. Soms blijkt het ook een graadmeter hoe 
goed het bedrijf de introductie doormaakt. Al zijn daar 
geen garanties voor te geven. Daarnaast ziet Maas dat 
vaker de kans van aandelen onder het eigen netwerk van 
de ondernemer wordt aangegrepen. Benieuwd naar uw 
verkoopkansen van recreatief vastgoed? Neem contact op 
met Klaas van Erp. 

Maas recreatie bedrijfsmakelaardij 
Klaas van Erp MRICS RT 
www.maasrbm.nl

PA
RT

N
ER

CROWDFUNDING 
RECREATIEF 

VASTGOED 
GROEIT

■■ ondernemen

Klaas van Erp: “Duurzaamheid 
is zeker echt een trend bij de 
recreatieondernemers.”
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Strippenkaart voor 
samenwerking in Delft
Een simpele oplossing zoals een strippenkaart 
voor medewerkers waardoor je andere leisure 
bedrijven in Delft leert kennen, kan voor 
rendement in samenwerking zorgen. Dat zijn 
oplossingen waar Miriam Notten van houdt. 
De voorzitter van het Platform Toerisme Delft 
wil niet de marketingweg inslaan maar alle 
ondernemers zo gastvrij mogelijk maken. In 
november zetten de partners hun handtekening 
onder de samenwerkingsovereenkomst.

Interview 
Miriam Notten

DELFT MARKETING
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■■ samenwerken

Die taak ligt goed bij Miriam. Notten heeft een 
adviesbureau waarmee ze menselijk kapitaal 
en samenwerking bij elkaar brengt. Toen zij 
afgelopen zomer gevraagd werd om voorzitter te 
worden van het platform dat minstens tot 2020 

actief blijft, heeft ze volmondig ‘ja’ gezegd. In het platform 
zijn het Bestuurlijk Overleg Binnenstad, gemeente Delft, 
KHN afdeling Delft en de Toeristische Instellingen Delft 
betrokken. Delft Marketing geldt als adviserende partner. 
Het blijft niet bij mooie woorden over samenwerking in de 
vrijetijdseconomie. “Ik ben van het praktische. Het moet wel 
ergens toe leiden.” Op basis van de Visie Toerisme Delft 2017-
2020 is een actieprogramma opgesteld. Het eerste thema dat 
het platform bij de kop pakt is ‘gastvrij’. Delft heeft een lange 
historie in gastvrijheid maar alle betrokkenen voelen aan dat 
het veel beter kan. 

“Ik ben van het 
praktische. Het moet wel 

ergens toe leiden”

“Het idee waar we nu concreet aan werken is optimale 
gastvrijheid maar daar hoort ook bij dat iedereen in de stad 
ook kan aangeven wat bezoekers nog meer kunnen zien en 
beleven. Dat iedereen ook doorverwijst, van de winkel waar 
de bezoeker komt naar de attractie in de buurt. Delft is een 
prachtige stad waar je loopt tussen de oude gebouwen, 
met de mooie historie maar dat je ook wordt getipt over de 

Oranjes in de kerk. De aanpak van het Platform is een hele 
andere aanpak dan marketing want dat zit al goed bij Delft 
Marketing.”

Enthousiasmeren + coachen + storytelling
Miriam geeft vier duidelijke richtlijnen aan waarmee 
bedrijven tools in handen krijgen om het grote doel van 
stadsbrede gastvrijheid te verbeteren. “Enthousiasmeren, 
plus coachen, plus informeren, plus storytelling over 
Delft een plek geven tot in alle delen van het toerisme. Als 
eerste actie starten we nu met een strippenkaart zodat 
partijen en bedrijven bij elkaar op bezoek kunnen. Heel veel 
medewerkers zijn nog niet bij de Porceleyne Fles geweest. 
Maar we weten dat heel veel internationale bezoekers dat 
een prachtige attractie vinden. Eerst kijken bij de andere 
bedrijven wat daar te halen valt voor een bezoeker. Dan 
kijken of je je eigen bedrijf kunt verbeteren. De strippenkaart 
kan dat doen. Dit betekent ook gastvrijheid naar en onder 
elkaar en niet alleen maar naar de toerist. Het platform 
bouwt voort op de stadsmarketing kernwaarden Delfts 
blauw, Oranje en Vermeer. Creating history is de Delftse 
slogan. Dat betekent dat we ook nu geschiedenis willen 
schrijven. Om een voorbeeld in de samenwerking te geven 
hoe we dat invullen is het WestCord hotel een goede case. 
Om samenwerking invulling te geven in deze tijd wil je 
vernieuwend blijven en met technieken van deze tijd. 
Het WestCord Hotel is helemaal ingericht door IKEA. Het 
hotel geldt nog steeds als dé plek voor de internationale 
opleidingen van de winkelketen. Alles wat je daar oppakt en 
ziet is van IKEA. Het knappe aan de stylisten van IKEA is dat 
je het vaak niet doorhebt. Nu heeft dat hotel grote zuilen 
in de lobby. Aan de ontwerpers van de Porceleyne Fles is 
gevraagd om de transfers van Delfts blauw (het overbrengen 
van schilderingen op porselein, red.) groot over te brengen 
op de zuilen met kenmerkende patronen uit Delft. Dan geef 
je met partners smoel aan de stad. Je kan nu op deze plek 
als bezoeker al kennismaken met de Porceleyne Fles.” Als 
voorbeeld in de ontwikkeling noemt ze de Amerikaanse 
stad Memphis. Twee pijlers worden daar zwaar ingezet, ook 
voor conferenties. De beleving van de stad draait op Elvis 
en muziek. Zelfs de handhavers van het parkeerbeleid zijn 
veranderd tot gastheren- en dames voor de stad.

Gun elkaar meer bezoekers
Hoe ziet Miriam de optimale ontwikkeling van het platform? 
“Dat er veel gunning ontstaat. Dat er veel te beleven is 
in Delft, dat je kunt benoemen. Daarmee is het nog niet 
vanzelfsprekend dat je het deelt en elkaar meer gunt. Ook 
willen we als platform een bijdrage leveren aan het tot stand 
komen van nieuwe attracties.   

Miriam Notten: “concreet werken 
aan optimale gastvrijheid.”
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We kijken daarom ook om ons heen wat we kunnen leren 
van andere steden in Nederland. We willen graag onze regio 
sterker maken en we kijken dan ook graag hoe Den Haag, 
Rotterdam en Leiden dat doen. Welke attracties doen het 
goed bij de buitenlandse en binnenlandse toerist en waar is 
behoefte aan in Delft. We hebben al een afspraak staan met 
het hoteloverleg Leiden en de contacten daar zijn al erg delend 
over hun ervaringen. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt.”

Conferenties sterk in het hart van Delft
Delft heeft van oudsher veel conferenties en meetings. 
Het is een belangrijke markt voor de hotels maar ook voor 
de vele bijzondere locaties in de stad om meetings en 
evenementen te houden. Daarom willen we ook weten hoe 
Miriam het zakelijk segment bekijkt. Dat noemt ze positief de 
‘conferentietoerist’. “Het is niet alleen voor de conferenties in 
de stad belangrijk maar ook voor het verblijf. Wij willen met 
het platform natuurlijk dat de gasten nog een nachtje langer 
blijven. Waarschijnlijk willen meer steden dat. 

“Door de sterke 
onderzoeksector in 
Delft worden veel 
bijeenkomsten in en 

rondom de stad gehouden”

Mede door de sterke onderzoeksector in Delft worden veel 
bijeenkomsten in en rondom de stad gehouden. Dat zit in 
alle lagen van het onderwijs en in het bedrijfsleven. Dat 
komt door de aanwezigheid van de TU Delft, de Haagse 
Hogeschool, Inholland en veel mbo-opleidingen, van 
praktisch tot wetenschappelijk alles is te vinden in deze 
stad. De TU en de hogescholen trekken al veel conferenties 
naar zich toe en deze markt groeit nog steeds. Delft 
Conventionbureau werkt aan de groei in die markt met haar 
partners.”

“Gouden Eeuw is het 
thema voor 2019 en dat 
is echt groots voor de 

stad”

Praktisch maar ook groots uitpakken
Afgelopen zomer is Notten voor het eerst bij bijeenkomsten 
van het platform geweest. Waarschijnlijk door de praktische 
houding van Notten komen concrete zaken naar voren. In de 
Bonte Ossteeg zit een bekende street artist painting maar 
dat kunstwerk heeft onderhoud nodig. Voor de Kloksteeg 
ligt het plan om een nieuw kunstwerk te laten maken. 
De ondernemers stellen via het platform voor om beide 
opdrachten te combineren. Dat scheelt tijd en waarschijnlijk 
ook geld. “Het platform is een plek om met elkaar dingen te 
delen die je als professional ziet gebeuren,” meldt Miriam 
over de werkwijze. Dat zijn ook grote onderwerpen zoals het 
toeristisch thema voor volgend jaar. 

Voor Delft is niet Rembrandt het grote thema maar wel voor 
de beleving het gelijkwaardige Gouden Eeuw. “Gouden 
Eeuw is het thema voor 2019 en dat is echt groots voor 
de stad. Delft Marketing is in the lead en heeft een toolkit 
ontwikkeld voor de ondernemers. Als platform kijken we 
of we gouden lopers door de stad kunnen leggen. Het gaat 
over de bloeiperiode in de geschiedenis van Delft en dat 
doen we samen met o.a. Amsterdam, Middelburg, Leiden, 
Dordrecht en Enkhuizen. Het is een thema waarmee de 
internationale bezoeker verleid wordt om naar Nederland te 
komen. Delft bloeide door kunst en wetenschap. Het Delfts 
Blauw is toen ontstaan. Hugo de Groot werkte toen in de 
stad. Schilder Pieter de Hoogh beleefde zijn hoogtijdagen. 
De aftrap zal plaatsvinden bij de Porceleyne Fles. We 

‘Creating history’ is de slogan van Delft. Die spreuk krijgt onder meer 
invulling door Delfts blauw dat door de ontwerpers van de Porceleyne 
Fles wordt overgebracht op de zuilen van het WestCord hotel.
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zijn met het platform bezig om dit en nog heel veel meer 
evenementen te finetunen. Dat is ook een van de taken van 
het Toeristisch Platform, nu is er veel versnipperd maar 
door de samenwerking worden verschillende activiteiten op 
elkaar aangehaakt.”

Sleutelen aan attracties
Delft is een mooie stad maar daar is nog best ruimte voor een 
attractie. Een ware landmark, dat is waar de gedachten naar 
uitgaan door de gemeente, Delft marketing en het Platform 
Toerisme. Het platform is geen praatclub, de eerste kpi’s zijn 
al opgesteld. “In 2020 is de kpi dat het aantal overnachtingen 
(hotel, red.) 50% meer is gestegen dan het landelijk 
gemiddelde. Hoe komen mensen vaker? Hoe blijven mensen 
langer slapen in Delft? Dat zijn dingen die we willen weten. 
Een moeilijker kpi is dat de waardering voor Delft is gestegen. 
Dat is niet zomaar vast te stellen. Dat kun je onder meer 
doen door te kijken naar het aantal bezoekers dat anderen 
aanraadt om naar Delft te komen is gestegen. 

“In 2020 willen 
we twee nieuwe 

bezienswaardigheden 
die aansluiten bij het 
Delfts blauw, Oranje en 

Vermeer.”

Heel concreet, in 2020 willen we twee nieuwe 
bezienswaardigheden die aansluiten bij het Delfts blauw, 
Oranje en Vermeer. Dat kan op veel verschillende manieren. 
Dat kan een museum zijn of een virtuele manier, als zoiets 
maar echt een attractie is. Iets waar je wat van kan leren en 
Delft kan ervaren. We gaan eerst ideeën ophalen uit Delft 
maar ook uit Nederland of uit andere landen want we zijn 
benieuwd wat zij in Delft willen beleven.”

Van overtoerisme is geen sprake meldt Miriam. Toch zet Delft 
niet alleen in op ‘meer toeristen’ in kwantitatieve zin. Samen 
met Delft Marketing wordt gestuurd op de juiste bezoekers 
en op spreiding van toeristen in periode en locatie. Dat 
betekent specifieke doelgroepen verleiden tot een langer 
bezoek zodat zij niet alleen in het centrum wandelen maar 
ook de musea ingaan en genieten van het buitengebied van 
Delft. Delft richt zich op drie specifieke doelgroepen die in 

recente jaren voor groei zorgden in bezoekers naar de stad. 
Iedere groep kreeg een korte naam.

‘Adriaan’ staat met stip op nummer één in de groeikansen. 
In leefstijltaal is de omschrijving: ‘ingetogen aqua’. Het zijn 
hoog opgeleiden, die houden van musea, hotels en een goed 
glas wijn. Ze zijn rustig van karakter en weten wie zij zijn. 
Groeipercentage in de afgelopen jaren: 16%.

‘Pablo’ staat op nummer twee. Ondernemend paars, voor de 
kenners van de leefstijlen. Ook hoog opgeleid maar dan dol 
op galeries, kunst en cultuur. Wat minder vaak aan de wijn 
als Adriaan maar pakt dan wel een cocktail. Groeipercentage 
10%, maar deze groep komt minder vaak naar Delft.

‘Rosa’ staat op plaats drie. Dit is de leefstijlgroep ‘creatief 
rood’. Een groep die vaak nog niet genoeg weet wat er in Delft 
te doen is. Een ongeduldig karakter, zoekt elkaar graag op in 
hippe koffietentjes en wordt helemaal blij van festivals. Het 
hotel wordt liever verruild voor een b&b. Ze gaan liever aan 
het bier dan de wijn. Groeipercentage 7%.

Geen horecaplatform
Miriam Notten wil graag benadrukken dat het Platform 
Toerisme Delft géén horecaplatform is. Winkeliers, horeca, 
attracties, kunst en cultuur, alles is welkom. “Met elkaar 
kunnen we de stad Delft versterken. Ik hoop dat we iedere 
keer weer getipt worden over de beste ontwikkelingen.” 

Het Delfts Blauw is op meer plaatsen aangebracht in de lobby van het 
WestCord hotel, zoals op de kast in de lobby.AL
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IN JE TINY OFFICE  
IN DE NATUUR
Het is weer een aanwijzing dat werken, recreatie, inspiratie en verblijf 
samenvloeien. Droomparken gaf de opdracht aan bureau Chris Collaris 
Architects voor een klein kantoor voor een recreatiepark. Dat is Tiny Office ‘De 
Buitenpost’ en die vind je binnenkort op de parken in Halfweg en in Otterlo.

Op de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven presenteerde 
Droomparken op het Ketelhuisplein Tiny Office ‘De 
Buitenpost’. Tiny Office ‘De Buitenpost’ is een samenwerking 
tussen Chris Collaris Architects, Dutch Invertuals en 
Droomparken. Elk Tiny Office op de DDW is ingericht door 
een ander team designers, namens Dutch Invertuals.

De brain activity capsule en een gek ding
Tiny Office ‘De Buitenpost’ is een compacte ruimte waar 
je vrijelijk kunt dromen, presteren en recreëren. De brain 
activity capsule van de toekomst, meent de architect. Het 
haalt je naar behoefte weg uit het domein van ‘de anderen’ 
en biedt je niet alleen uitzicht op rustgevende natuur, maar 
ook de geestelijke ruimte voor inzicht in waar je ook mee 
bezig bent: het uitwerken van je dromen, het schrijven van 

dat boek of gewoon nog even aan het werk. Ideaal in een tijd 
waarin de grenzen tussen werken en vrije tijd vervagen en 
mensen hun werkflow op hun eigen manier willen managen.

De Tiny Office is zowel ‘een gek ding’ als een realistisch 
concept. Het is een compacte, hoge, ruimtelijke en lichte 
werkruimte die alles in zich heeft om het creatieve proces 
te ondersteunen. Eén zijde is volledig van glas voor een 
fraai uitzicht. De plaatsing in de natuur is gevoelsmatig 
zowel rustgevend als inspirerend. Architect Chris Collaris: 
“Behalve het glas is voor de buitenkant glimmende, golvende 
aluminiumplaat gebruikt. Dit maakt dat de omgeving 
terug te zien is in het Tiny Office, dat daarmee opgaat in de 
omgeving.”

Tiny Offices vervolg op het succes van Tiny Houses
Twee Tiny Offices worden geplaatst op Droompark 
Spaarnwoude in Halfweg en twee op Droompark De Zanding 
in Otterlo waar al een prototype staat. De Tiny Offices zijn per 
dagdeel boekbaar. Op Droompark De Zanding introduceerde 
Droomparken in 2016 als eerste recreatiebedrijf in Nederland 
Tiny Houses, een doorslaand succes meldt het bedrijf. Op een 
groot aantal Droomparken zijn de Tiny Houses inmiddels 
te boeken en te koop. We zijn als redactie benieuwd of 
de boekingen voor de opvallend kleine werkplekken ook 
succesvol verloopt. 
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■■ productontwikkeling
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NEDERLANDS UNWTO-
HANDBOEK BIEDT 
STEDEN HULP BIJ 
BEHEERSEN IMPACT 
OVERTOERISME
Een nieuw handboek van de World Tourism Organization 
(UNWTO) biedt ondersteuning bij het beheersen van de 
groeiende toeristenstromen in stedelijke gebieden en 
de impact hiervan op de betrokken steden en bewoners. 
‘Overtourism? Understanding and managing urban tourism 
growth beyond perceptions’, werd gelanceerd tijdens de 
zevende UNWTO Global Summit on Urban Tourism, in Seoul, 
Republiek Korea. Het handboek is het resultaat van de 
samenwerking tussen UNWTO, het Centre of Expertise in 
Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH), Breda University of 
Applied Sciences (voorheen NHTV Breda) en het European 
Tourism Futures Institute (ETFI) van NHL Stenden University 
of Applied Sciences.

ALBERT POSTMA: 
“PARIJS VOELT ER 

MEER VOOR OM 
HET TOERISME 
OP DE DRUKKE 

PUNTEN TE 
HOUDEN.”
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Albert Postma: “Toerisme doet veel voor de economie maar 
betekent ook veel voor de sociale verhoudingen.”



 Recreatie & Toerisme I november • 2018 I 25 

■■ marktontwikkeling

Ko Koens, Sandra Carvao (UNWTO, Market Intelligence 
and Competitiveness) en Albert Postma presenteerden 
‘Overtourism? Understanding and managing urban 
tourism growth beyond perceptions’, tijdens de zevende 
UNWTO Global Summit on Urban Tourism, in Seoul.
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Het handboek beschrijft de resultaten van onderzoek 
naar hoe toerisme in stedelijke bestemmingen beter 
gestuurd kan worden, ten voordele van zowel de toeristen 
als de plaatselijke bewoners. In het handboek worden elf 
strategieën en 68 maatregelen voorgesteld die bij kunnen 
dragen aan het doorgronden en beheersen van de groei van 
bezoekersaantallen.

Van 50% naar 70%
Dat een breed aantal instrumenten nodig is blijkt wel uit de 
complexiteit van het begrip ‘overtourism’. Toeristen kijken 
niet naar grenzen en zoeken buurten, regio’s en attracties 
op die bijzonder zijn. Menno Stokman, directeur CELTH, is 
van mening dat het straks niet alleen meer gaat om enkele 
grote steden. In het komende decennium zal iedere stad 
te maken krijgen met vragen rondom toenemende drukte 
en de noodzaak om toerisme duurzaam te kunnen (door)
ontwikkelen. Dat wordt ook onderstreept door het scenario 
dat de UNWTO afgeeft. UNWTO Secretaris-General Zurab 
Pololikashvili meldt in het handboek: “Meer dan de helft van 
de wereldbevolking leeft in stedelijke gebieden en er wordt 
geschat dat in het jaar 2050 dit deel groeit tot 70%. Daarbij 
komt het groeiend aantal toeristen dat steden bezoekt en 
deze bezoekers gebruiken natuurlijk grondstoffen, zorgen 
voor sociaal culturele invloed en veroorzaken druk op 
infrastructuur, mobiliteit en andere faciliteiten.”

In eerdere berichten van de UNWTO over overtourism werd 
vooral gekeken naar de groei van het toerisme en hoe je dit 
spreidt. Spreiding lijkt daarmee het probleem kleiner te 
maken maar overtourism is complex door de vele spelers 
die invloed hebben. Van digitale platformen, verhuurders, 
vervoer, overheden, attracties, inwoners, erfgoed, horeca, 
winkels en musea zijn allemaal van invloed. De toon 
van de UNWTO lijkt te veranderen nu het handboek is 
gepresenteerd op 18 september.

“Beheer is cruciaal. Het hoofd bieden aan de uitdagingen die 
gepaard gaan met stedelijk toerisme vandaag de dag is een 
veel complexere zaak dan algemeen wordt aangenomen. 
We moeten een duurzame roadmap voor stedelijk toerisme 
ontwikkelen en toerisme in een bredere stedelijke agenda 
plaatsen”, zegt UNWTO Secretaris-Generaal Zurab 
Pololikashvili. “We moeten ook proberen te bereiken dat 
plaatselijke gemeenschappen de positieve kanten van 
toerisme leren in te zien en ervan kunnen profiteren”, voegt 
hij toe. Pololikashvili heeft het niet alleen over goed beheer 
maar ook over goed bestuur van deze complexe materie.

Zurab Pololikashvili: 
“Toerisme in een bredere 

stedelijke agenda 
plaatsen”

De toenemende berichten over de beleefde drukte, 
geluidsoverlast en andere problemen onder de lokale 
bevolking tegenover bezoekers hebben geleid tot 
de verspreiding van termen zoals ‘overtoerisme’ en 
‘toerismefobie’. Door de recente groei van het toerisme in 
stedelijke gebieden is het noodzakelijk om tot duurzaam 
beleid en procedures te komen waarmee de negatieve 
effecten van het toerisme op de aanwezige natuurlijke 
hulpbronnen, de infrastructuur, de mobiliteit en congestie, 
de economie, de woningmarkt evenals de sociaal-culturele 
impact geminimaliseerd kunnen worden.

Geen one size fits all oplossing
Om bezoekersbeheer in stedelijke contexten beter te kunnen 
begrijpen - de verhoudingen tussen bewoners en bezoekers 
in het bijzonder – bevat het handboek een inventarisatie 
van de beleving van bewoners ten aanzien van toerisme 
in acht Europese steden: Amsterdam, Barcelona, Berlijn, 
Kopenhagen, Lissabon, München, Salzburg en Tallinn. Wat 
blijkt: “Er is geen kant en klare, standaard oplossing om met 
overtoerisme om te gaan. In plaats daarvan moet toerisme 
deel uitmaken van een stadsbrede strategie voor duurzame 
ontwikkeling”, geeft Dr. Ko Koens van CELTH en Breda 
University of Applied Sciences aan. “Dit handboek kan daar 
hopelijk bij helpen als een eerste stap van probleem- naar 
oplossingsgericht denken.” Iedere stad heeft andere percepties 
en dat vraagt om maatwerk in de oplossingen. Koens merkte 
grote verschillen in de acht onderzochte steden.
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Ko Koens: “Spreiding alleen 
is niet radicaal genoeg om 
overtourism aan te pakken.”
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Geen politiek besluit maar gedeelde 
verantwoordelijkheid
Het handboek beveelt een gemeenschappelijke strategische 
visie aan tussen alle betrokken belanghebbenden. Een visie 
waarmee bewoners en bezoekers worden samengebracht 
op basis van zorgvuldige planning met inachtneming van 
de capaciteitsbeperkingen en respect voor de specifieke 
eigenschappen van iedere bestemming. “De betrokkenheid 
en ondersteuning van omwonenden is essentieel voor 
het realiseren van duurzaam toerisme”, licht lector 
Albert Postma van CELTH en NHL Stenden University 
of Applied Sciences toe. “Het opbouwen van gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen belanghebbenden die direct of 
indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling van het toerisme 
is een sleutel voor het waarborgen van duurzaamheid op 
de lange termijn”, concludeert betrokken onderzoeker 
Bernadett Papp en verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het onderzoeksprogramma dat onder leiding staat van Ko 
Koens en coördinerende taken liggen bij Albert Postma.

Ko Koens: “Een eerste 
stap van probleem- 

naar oplossingsgericht 
denken”

4 mythes gekraakt
Bij overtourism heerst het beeld dat steden en regio’s vol 
raken doordat toeristen als een grote massa een locatie 
overnemen. Dat beeld klopt niet met de werkelijkheid. De 
onderzoekers kraken een aantal mythes en daarmee kunnen 
overheden en bedrijven aan de slag. Uit het handboek blijkt 
onder meer:

1 - Congestie door toerisme gaat niet alleen over het aantal 
bezoekers maar over de capaciteit om daar mee om te gaan.
2 - Congestie van bezoekers is meestal te herleiden tot enkele 
locaties in plaats van een probleem voor een gehele stad.
3 - Congestie door toerisme niet alleen een exclusief 
probleem door bezoekers.
4 - Technologische oplossingen of slimme oplossingen 
met techniek zijn belangrijk maar zullen niet het probleem 
oplossen van teveel drukte op locaties. Er is meer nodig.

Over SCITHOS: “Dat lijkt 
speels maar het is 

effectief”

Stakeholders aan tafel
Tijdens de bijeenkomst Trendrapport Live 2017 waarbij 
het Trendrapport werd gepresenteerd werd al bekend 
dat technologie veel kan doen. Goede verbindingen met 
inwoners, het samenbrengen van ondernemers, overheden 
en inwoners kan veel méér betekenen dan alleen inzetten op 
nieuwe technologieën. Inwoners willen ook gehoord worden 
en willen vaak ook meehelpen met oplossingen. Daarom 
ontwikkelt CELTH diverse tools om steden te helpen. Een van 
de projecten is SCITHOS, waar Ko Koens projectleider van 
is. Binnen SCITHOS worden stakeholders uitgenodigd om 
middels een spel en een computersimulatie tot oplossingen 
voor een duurzame ontwikkeling van toerisme in steden 
te komen. Dat lijkt speels maar het is effectief. De game is 
mede ontstaan op basis van ervaringen uit onderzoek en 
daardoor goed onderbouwd. In een veilige omgeving worden 
bestuurders, ondernemers en inwoners getraind hoe om 
te gaan met verschillende scenario’s, omdat oplossingen 
maatwerk zijn. Een gameomgeving kan dan helpen door met 
verschillende oplossingen te spelen en te zien wat er gebeurt. 
Menno Stokman licht toe: “Stel je beperkt het aantal dagen 
in de verhuur van kamers en huizen. Wat betekent dat 
dan? In deze omgeving kan je ervaren hoe de reacties zijn. 
We weten nu dat bewoners maar ook eigenaren reageren. 

WELKE EUROPESE STEDEN ZIJN 
ONDERZOCHT?

• Amsterdam 
• Antwerpen 
• Barcelona 
• Berlijn 
• Brugge 
• Gent 
• Kopenhagen 
• Lissabon 
• Leuven 
• Mechelen 
• München 
• Salzburg 
• Tallinn

■■ marktontwikkeling
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Tenslotte wil iemand die geïnvesteerd heeft in vastgoed ook 
rendement zien. Dat leidt tot spanningen als maatregelen 
zomaar worden genomen. Dat is nog maar één voorbeeld uit 
de game. Zo zie je hoe complex toerisme in een stad is.”

Methodiek past bij steden
De basis voor het huidige handboek is gelegd in 2013 door 
Albert Postma (ETFI en CELTH). In zijn promotieonderzoek 
vergeleek hij de perceptie van drukte door toerisme op 
eilanden. De methodiek bleek ook in steden te werken en 
dat legde de basis voor verder onderzoek. Het leverde eerst 
een eigen pilot op in Riga, Berlijn en Amsterdam. Daarna 
vervolgde het CELTH onderzoek in Amsterdam, Kopenhagen, 
Lissabon, Barcelona, Berlijn en München. Later werden 
Tallinn, Salzburg en nog vijf Vlaamse kunststeden toegevoegd. 
Albert Postma samen met Ko Koens presenteerden het 
huidige handboek bij de UNWTO Global Summit on Urban 
Tourism in Seoul. Albert ziet de overeenkomsten van steden 
in de ervaren druk maar vooral de denkwijzen over de 
oplossingen verschillen enorm. Gesprekken met een delegatie 
van Parijs leverde op dat de Franse hoofdstad niet zoveel trek 
heeft in spreiding. Albert: “Je merkt dat Parijs denkt dat als je 
toerisme spreidt, je het probleem verlegt naar andere delen 
van de stad. Ze voelen er meer voor om dan maar het toerisme 
op de drukke punten te houden.” Dit is in tegenstelling met 
de stad Linz, de derde stad van Oostenrijk. “In Linz wordt 
naar een brede spreiding gekeken. De stad zoekt daarvoor 
samenwerking met Passau en Wenen.”

Albert Postma: Van draagvlak in ruimte naar 
draagkracht bij bewoners
Postma roept steden op om goed te kijken naar het complexe 
probleem van overtourism. Vaak wordt alleen gekeken naar 

fysieke draagkracht. Anders gezegd hoeveel mensen ‘passen’ 
er in een bepaald gebied. Het probleem is ingewikkelder 
dan dat. Er zijn namelijk ook andere soorten draagkracht, 
bijvoorbeeld economisch, sociaal en psychologisch. Het 
gaat bijvoorbeeld ook om hoe bewoners toerisme beleven. 
Culturele verschillen tussen bewoners en bezoekers 
bevorderen het beeld van overtourism. Maar ook toeristen 
ergeren zich weer aan andere toeristen. “Bewoners die je laat 
meepraten. Projecten waarbij bewoners en toeristen elkaar 
ontmoeten, dat zijn strategieën die heel veel kunnen doen. 
Bewoners beseffen wel dat toerisme heel veel betekent voor 
hun stad. In de onderzoeken zie je vaak dat mensen toerisme 
goed vinden voor de economie, voor het in standhouden 
van erfgoed, of voor sociale en culturele voorzieningen. Het 
is aan bestuurders en managers dat ze de grenzen van de 
verschillende soorten draagkracht leren zien. Die grenzen 
moet je kennen voor toeristisch beleid om toerisme te 
verbeteren. Strategic foresight en scenarioplanning kunnen 
hier hun diensten bewijzen.”

Albert Postma: “Het 
is aan bestuurders 
en managers dat ze 
de grenzen van de 

verschillende soorten 
draagkracht leren zien”

Sinds de start van het onderzoek zijn uiteindelijk ruim 
3.000 bewoners in de deelnemende Europese steden via 
interviews enquêtes bevraagd. Als wetenschapper ziet hij de 
uitkomsten als representatief. Hij meent dat structureel de 
drukte in steden is veranderd maar roept ook op om het niet 
groter voor te stellen dan het is. “Maak het niet groter dan 
het is. Het is belangrijk dat we met elkaar tijdig anticiperen. 
Veel bewoners begrijpen de belangen van toerisme en de 
vele voordelen voor voorzieningen en erfgoed. Mensen zijn 
opvallend positief. Veel drukte in steden komt ook gewoon 
door de eigen bewoners,” meldt Postma tot slot.

Ko Koens: “Voor wie is de stad?”
Ko Koens maakt meteen duidelijk dat het erg moeilijk is om 
het probleem van overtourism te managen: “We zien door dit 
brede onderzoek dat heel veel wordt geprobeerd. Individuele 
maatregelen zijn echter niet genoeg om het probleem bij 
te sturen. Voor een echte impact is een combinatie van 
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Zurab Pololikashvili: “We moeten een duurzame 
roadmap voor stedelijk toerisme ontwikkelen en 
toerisme in een bredere stedelijke agenda plaatsen.”
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maatregelen nodig die de werkelijke pijnpunten in de stad 
aanpakken. Het gaat om ‘made to measure’, oplossingen 
die bij je stad passen. Overtoerisme moet niet als een 
exclusief toerismeprobleem worden gezien. De drukte die 
toenemende aantallen bewoners en forenzen veroorzaken 
moeten ook worden meegenomen. Dan telt ook de culturele 
verandering mee. De maatschappij verandert waardoor 
bewoners overdag meer in de stad zijn. Vroeger was je op 
je werk maar nu ben je vaker in de stad. Nu bezoeken we 
allemaal koffiebarretjes om te werken en voor ons plezier en 
is er meer contact in de stad. Mensen komen veel meer in 
contact met bezoekers.”

Radicale oplossingen kiezen
Koens: “Om tot echte oplossingen komen moet je niet bang 
zijn om radicale oplossingen te zoeken - durf de stad om 
te gooien. Sommigen noemen dit een transitie, anderen 
hebben het over een transformatieve aanpak maar de basis 
is een structureel her-evalueren van de rol van toerisme in 
het stedelijk systeem. We moeten in steden samen nadenken 
over de stad om tot geïntegreerde oplossingen te komen. 
Veel politieke processen zijn echter kortdurend en dan is het 
lastig om een langetermijnvisie op toerisme uit te voeren.”

Spreiding is niet de oplossing in de sector
Er lijkt in de toeristische sector op dit moment maar één 
antwoord te zijn op overtourism en dat is spreiding. Dat is 
slechts een deel van de oplossing en in sommige gebieden 
werkt het helemaal niet. De mythe van het ongebreideld 
spreiden van toerisme moet ontkracht worden. “Steden 
spreiden nu graag toeristen maar dat is met name ook om 
de buitenwijken economisch te ontwikkelen. Het reële 
risico is er dat ook de problemen meegaan met de spreiding. 
Daarnaast speelt gewoon menselijk gedrag mee. Toeristen en 
bezoekers gaan eerst naar de grote highlights van een stad. 
Daarna is spreiden goed maar het kan ook leiden tot overlast 
in buitenwijken. Als je spreiding toepast zonder overleg met 
de bewoners, krijg je problemen. Spreiden kan helpen maar 
het is niet dé oplossing. Ook andere oplossingen zijn nodig, 
zoals die in het handboek staan genoemd.”

Rurale gebieden, pas op
Koens en Postma willen af van het beeld dat overtourism 
direct is verbonden aan grote steden. Ko Koens: “Heel veel 
bestemmingen, en regio’s krijgen te maken met overtourism. 
Het speelt ook in rurale gebieden. Soms speelt het daar 
zelfs heftiger omdat de draagkracht voor toeristen kleiner 
is dan in een stad.” Sectorbreed moet nagedacht worden 
over bestemmingen en hoe om te gaan met de problemen 

die de groei van toerisme kan brengen. Ondanks dat er hard 
gewerkt wordt en er vele innovatieve oplossingen worden 
bedacht, moeten er nog behoorlijk wat stappen zetten om 
overtourism echt te kunnen bijsturen.

Handboek zet kennis en praktijkontwikkeling in gang
CELTH en haar partners Breda University of Applied 
Sciences, HZ University of Applied Sciences en NHL Stenden 
University of Applied Sciences zijn volop bezig met het 
ontwikkelen van middelen om overtourism aan te pakken. 
Daarom zijn onder meer de volgende samenwerkingen 
en projecten in gang gezet. Deze moeten bedrijven en 
overheden de juiste handvatten bieden om van problemen 
rondom overtoerisme toe te werken naar oplossingen voor 
een duurzame aanpak en ontwikkeling van aantrekkelijke 
steden en gebieden, voor inwoners en bezoekers. Een 
overzicht van 5 ontwikkelingen die met elkaar verband 
houden. Binnenkort volgen meer projecten en onderzoeken.

“Heel veel bestemmingen, 
en regio’s krijgen te 
maken met overtourism”

Position Paper ‘Naar bewuste bestemmingen’ – visie op 
bestemmingsontwikkeling vanuit populair wetenschappelijk 
perspectief, wat betekent dit voor bestemmingen anno 2019?
Handboek UNWTO-CELTH-Breda University of Applied 
Sciences-NHL Stenden University of Applied Sciences 
‘Overtourism? Understanding and managing urban tourism 
growth beyond perceptions’ – de gereedschapskist met 
maatregelen.
Project Smart City Hospitality (SCITHOS) – de beschrijving/
handleiding en game om regie op een bewuste duurzame 
ontwikkeling van toerisme in steden te faciliteren.
Data & Development Lab Bestemming Nederland, 
samenwerking NBTC, CBS en CELTH. Een proeftuin om 
door middel van dataontwikkeling en -ontsluiting en het 
onderzoeken en formuleren van ontwikkelstrategieën, 
bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de 
vrijetijdseconomie van de Bestemming Nederland.
Project ‘Kansenkaart voor attractieontwikkeling in de MRA’, 
samenwerking Metropoolregio Amsterdam, CELTH en 
Inholland voor de ontwikkeling en toepassing van een model 
om nieuwe attracties toe te voegen aan de Metropoolregio 
Amsterdam en daarmee de druk op de Amsterdamse 
binnenstad te verlagen. 

■■ marktontwikkeling
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GELDERLAND 
INTERNATIONAAL 
FIETSLAND?

Van zaterdag 6 tot en met dinsdag 9 oktober bezochten meer dan 80 
reisorganisaties op het gebied van fietsvakanties de Cycle Summit in 
Gelderland. De meeste fietsbeurzen trekken Nederlands publiek en 
internationale destinaties. Nu was het omgekeerd, de touroperators kwamen 
zaken doen.

Het is voor de eerste keer dat dit grootste evenement 
voor fietstouroperators ter wereld in Nederland 
wordt georganiseerd. Andere Europese 
gastlanden waren tot nu toe Duitsland, Spanje 
en Italië. De organisatie heeft dit jaar de Veluwe, 

Arnhem en het Rijk van Nijmegen uitgekozen. De Cycle 
Summit biedt de regio daarmee de mogelijkheid zich te 
presenteren aan een grote groep fietstouroperators uit 
20 verschillende landen. Het doel is om ze kennis te laten 
maken met de toeristische highlights in Gelderland en 
ervoor te zorgen dat deze wereldwijd worden opgenomen 
in (georganiseerde) fietsvakanties. Herre Dijkema, 
directeur RBT KAN/VisitVeluwe: “Cycle Summit biedt een 
geweldige kans om de regio in de etalage te zetten bij de 
fietstouroperators. Ze zullen door het veelzijdige programma 
dat hen wordt aangeboden zeker geïnspireerd worden. Ook 
ligt het gebied zo centraal dat het als perfecte uitvalsbasis kan 
dienen voor een bezoek aan Amsterdam of andere regio’s in 
Nederland. Dat willen we ze graag laten zien en ervaren.”

Thema’s en samenwerking
Het vierdaagse programma, dat in nauwe samenwerking 
met het toeristisch-recreatief bedrijfsleven tot stand 
is gekomen laat de diversiteit van landschappen, 
erfgoed, belevingen en gastvrijheid in Gelderland zien. 
De deelnemers maken onder meer een historische 
stadswandeling door Arnhem, fietsen door het Nationale 
Park de Hoge Veluwe en brengen een bezoek aan het 
Kröller-Müller Museum, genieten van een wijn- en 
kaasproeverij in wijndorp Groesbeek en een krijgen een 
rondleiding en diner in Kasteel Doorwerth. Andere NBTC-
verhaallijnen, naast de Nederlandse kastelen, kwamen aan 
bod. Ook de fiets infrastructuur in Gelderland, met ruim 
5.000 kilometer aan fietspaden en de vijfsterren-waardering 
voor het Gelderse fietsknooppuntennetwerk, kreeg veel 
aandacht tijdens het programma.

Bastiaan Overeem van Visit Veluwe zorgde er voor dat de 
summit naar Gelderland kwam. “Het begon met Frank 
Houtstra, de eigenaar van Dutch Bike Tours. Hij wilde 
internationaal de naam van Nederland als fietsland 
verstevigen. De Cycle Summit bleek nog nooit in Nederland 
te zijn gehouden. Het is een netwerk van gespecialiseerde 
touroperators en dat past goed bij Gelderland. Internationaal 
kennen fietsers Amsterdam en de kust maar de Veluwe 
is nog onbekend. Dat kan anders want we hebben het 
fietsnetwerk drietalig gemaakt en de ondernemers 
staan achter het fietstoerisme. Nu deze touroperators de 
Veluwe en Gelderland kennen, kunnen ze makkelijker 
klanten adviseren. Of ze nemen het eerder op in langere 
fietsvakanties. Plus de hotels uit de regio lieten zich zien. 
Dat past bij de ontwikkeling. Deze touroperators bedienen 
veel verschillende soorten vakanties maar het wordt in het 
algemeen wel wat luxer.” 

GELDERLAND 
PROFILEERT 

ZICH MET CYCLE 
SUMMIT

■■ marketing
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Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel 
toerisme maatschappelijk steeds belangrijker. Voor 
velen was deze sector nieuw en men beschouwde het 
werken in de vrijetijd daarom al gauw als een apart 
‘vak’. Als gevolg hiervan werden vanaf de jaren zestig 
overal, ook in Nederland, opleidingen voor toeristisch 
management opgezet. Die opleidingen hadden veel 
succes bij jongeren die zich voelden aangetrokken 
door deze industrie, die men associeerde met leuke 
activiteiten als reizen, sport en evenementen. Ikzelf 
heb in die tijd gestudeerd aan het NWIT en ook nu 
ben ik als parttime lector aan de NHTV nog steeds 
betrokken bij het toeristisch onderwijs. Er wordt mij 
daarom weleens gevraagd waaraan het curriculum 
van de toeristische managementopleidingen anno 
2018 zou moeten voldoen om beter aan te sluiten bij 
de behoefte van het werkveld (lees: de werkgevers 
in toerisme en recreatie). In dat kader heb ik me 
onlangs weer eens verdiept in de belangrijkste 
ontwikkelingen waarmee toeristische ondernemers 
anno tot 2025 worden geconfronteerd en welke 
competenties voor toeristisch management 
doorslaggevend voor succes gaan worden. Op 
de eerste plaats denk ik aan de effecten van de 
toenemende mondialisering en internationalisering. 
Zowel arbeidskrachten als gasten komen uit steeds 
meer landen en dito culturen en dat vraagt van de 
ondernemers een flexibele en open houding. De 
manager moet in de toekomst waarschijnlijk met 
nog veel meer culturen communiceren dan nu en 
dat geldt voor zowel mensen binnen als buiten het 
bedrijf. De tweede factor van belang is en blijft het 
internet. Hierdoor is de markt in potentie immens 
groot, maar ook zo transparant dat bijna overal 
de prijzen voortdurend onder druk lijken te staan. 
Deze digitale revolutie heeft dus als gevolg dat 
managers niet alleen kennis moeten hebben van 
online marketing, maar ook van instrumenten en 
methodes om doelmatiger en goedkoper te werken 

(terwijl de huidige efficiencygraad in hun eigen 
perceptie vaak al optimaal is). In dit kader moeten 
we ook de opkomst van de virtuele onderneming 
begrijpen. Luchtvaartmaatschappijen, zoals Ryan 
Air, hebben nagenoeg niemand in dienst, maar 
‘huren’ hun piloten via speciale contractors. Zij 
bezitten ook geen vliegtuigen meer, maar leasen 
deze van financiële instellingen. Deze trend zien 
we ook bij de grote ketens in de bungalowsector: 
Roompot, Landal en Center Parcs willen vooral geen 
eigenaar zijn van de huisjes of de infrastructuur. 
Net als de grote hotelbedrijven concentreren 
zij zich op boekingen en service: gastheer zijn, 
zonder de ballast van grote investeringen. Als je 
dit speelveld overziet, zou je gemakkelijk kunnen 
concluderen dat recreatieondernemers dus 
eigenlijk vooral generalisten worden. Ik zie dat toch 
genuanceerder: de betere toeristische managers 
zijn in mijn visie toch bovenal specialisten op het 
gebied van de vrijetijdsbesteding: zij begrijpen de 
wensen van de consument en zijn in staat voor 
alle gasten een aangenaam verblijf te organiseren. 
Die kennis en vaardigheid is een bijzonder vak 
met onderscheidende competenties, waarover 
de general manager van de koekjesfabriek of 
bouwonderneming beslist niet beschikt. Niet het 
uitvoeren van operationele werkzaamheden, maar 
het kneden van het juiste eindproduct binnen de 
juiste kostprijs maakt immers het onderscheid. 
Al moet je wel een beetje generalist zijn om alle 
uitbestedingen goed en kostenbewust te organiseren. 
Misschien is de recreatieondernemer daarom wel een 
gespecialiseerde generalist oftewel een ‘schaap met 
vijf poten!’ Maar dat wist u waarschijnlijk al wel uit 
eigen ervaring. 

column

Han Verheijden ontwikkelt en toetst concepten in de vrijetijdseconomie. 
Hij biedt opdrachtgevers een frisse, nuchtere kijk op een businessplan.  
info@hanverheijden.nl

Recreatieondernemer: 
generalist of specialist? 
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Limburg slaat 
duurzame 
weg in
Bezoekers van een congres gaan vaak na het 
evenement weer door met de dingen die ze 
altijd al deden. Niet in Zuid-Limburg. Na een 
provinciaal congres over duurzaam toerisme wil 
de regionale toeristische organisatie zelf aan de 
slag met de GREEN-strategie. Het bundelen van 
ondernemerservaringen en een pilot staan op de 
wensenlijst. Hoe pakken ze dat aan?

In de toeristisch-recreatieve sector speelt 
verduurzaming een steeds grotere rol. Vanwege de impact 
van toerisme op de leefomgeving, maar vooral omdat 
er een de markt voor duurzaam toerisme groeit. Ook 
in Zuid-Limburg doen zich kansen voor om in te spelen 

op de toenemende behoefte aan duurzame, kwalitatief 
hoogwaardige vakantiebestemmingen. Maar om die kansen 
te benutten, is er wel een gezamenlijke, programmatische 
aanpak nodig, klinkt het uit de sector. “Een pilot zou een 
mooie eerste stap zijn” aldus Anya Niewierra, algemeen 
directeur VVV Zuid-Limburg.

Duurzaam: shift van goedkoop naar kwaliteit
Voor de Inspiratiesessie Duurzaam Toerisme van de VVV 
Zuid-Limburg, kwamen in de tweede week van september 
in Heerlen bestuurders en beleidsmakers bij elkaar. In 
diverse presentaties stonden de mogelijkheden én de 
uitdagingen centraal van duurzaam toerisme voor Zuid-
Limburg. De groeiende markt van duurzaam toerisme laat 
zien dat ‘het groener worden’ van de sector niet alleen een 
maatschappelijke of klimaatgerelateerde noodzaak heeft. 
Uit onderzoek blijkt namelijk – zo vertelde Albert Salman 
van Green Destinations in zijn presentatie – dat al 11 
procent van de Europese vakantiegangers kiest voor een 
duurzame bestemming. Groene verblijfsaccommodaties 
krijgen bovendien overwegend meer positieve 
waarderingen van gasten. 

Pilot in duurzaam 
toerisme moet meer 

praktijkervaring 
bundelen
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■■ duurzaamheid

Samenspel van 
authenticiteit, respect 

voor de omgeving, 
duurzame verdienmodellen 

en milieu- en 
klimaatvriendelijk 

handelen

Salman benadrukt, duurzaam toerisme is beter voor de 
regio: het accent verschuift van massaal, snel, goedkoop en 
belastend naar een langzamere, kwalitatief hoogwaardige 

vorm van toerisme. Een die bovendien veel aangenamer 
is voor de inwoners. ‘Groen’ is volgens Salman meer dan 
alleen een milieuvriendelijk predikaat: het is het samenspel 
van authenticiteit, respect voor de omgeving, duurzame 
verdienmodellen en milieu- en klimaatvriendelijk handelen.

Duurzaamheid naar ondernemers brengen
Maar hoe zorgen we ervoor dat deze visie gemeengoed 
wordt en daadwerkelijk landt in de dagelijkse praktijk 
van ondernemers, vroeg wethouder Marion van der Kleij 
(Gulpen-Wittem) zich af. “Bewustwording is het startpunt. 
En laten we vervolgens alle goede ideeën die er zijn, met 
elkaar verbinden en gezamenlijk, vanuit één aanpak, naar 
een hoger niveau tillen. Want er zijn veel goede initiatieven 
in Zuid-Limburg, maar we moeten ondernemers ook helpen 
om deze ideeën daadwerkelijk te realiseren.” Ivo Gelsing 
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van brancheorganisatie RECRON signaleert eveneens dat 
toeristische ondernemers al graag willen verduurzamen. 
“Maar het kostenplaatje voor hen is vaak hoog. Hoe kun je 
dan toch duurzaamheid naar kleine ondernemers brengen?”

RECRON: “Hoe kun je 
dan toch duurzaamheid 
naar kleine ondernemers 

brengen?”

Praktijkvoorbeeld Slovenië
In Slovenië ligt er al een gezamenlijke, programmatische 
aanpak op het gebied van duurzaam toerisme. Ondernemers, 
branche- en serviceorganisaties en de overheid zijn daar 
samen aan de slag te gaan om ‘groen’ centraal te zetten 
in de toeristische visie van het land. “Slovenië bestaat 
voor 60 procent uit bossen, dus ons land ís groen. Maar 
daarnaast handelen we groen en promoten we dat we 
groen zijn. Dat is de onderliggende filosofie”, legt Jana Apih 
van het Sloveense toeristenbureau GoodPlace uit. “Op 
basis hiervan zijn vervolgens drie pijlers ontwikkeld: een 
nationaal ontwikkelingsprogramma, dat helpt om de sector 
te verduurzamen; een certificeringsprogramma, om een 
kwaliteitsstandaard neer te zetten, én een label, dat als merk 
dient voor aanbieders en herkenbaar is voor het publiek.” 
Met resultaat: De totale toeristische bestedingen van gasten 
in Slovenië stegen in 2017 met 9 procent ten opzichte van het 
jaar daarvoor, naar meer dan 2 miljard euro.

Limburgse heuvels op UNESCO 
Werelderfgoedlijst?

Directeur Anya Niewierra van VVV Zuid-Limburg is zeer 
geïnspireerd door haar Sloveense collega. Volgens 

Niewierra is een gezamenlijk DNA het nog ontbrekende 
fundament voor de ontwikkeling van een duurzame 
toeristisch-recreatieve sector in Zuid-Limburg. Ze 
geeft daarom alvast enkele voorzetten: “Denk aan een 
gezamenlijk distributiecentrum voor streekproducten, 
zodat we echt van ons land gaan eten. Denk aan het 
nóg meer inhoud geven aan het predikaat Cittaslow, 
dat enkele gemeenten al mogen dragen. Of aan meer 
aandacht voor onze taal en tradities, ons rijke verleden, de 
Maas en natuurlijk ons internationale, Europese karakter.” 
Niewierra ziet de kandidaatstelling van het Zuid-Limburgse 
Heuvelland voor de UNESCO Werelderfgoedlijst, dan ook 
als een geweldige kans: “De weg daar naartoe is de ultieme 
verkenning van ons DNA.” Maar een pilot zou al een eerste 
stap zijn naar een verduurzaming van de Zuid-Limburgse 
toeristisch-recreatieve sector. “Bijvoorbeeld in één van de 
CittaSlow-gemeenten. Dat zou mooi zijn.”

UNESCO 
kandidaatstelling: “De 
weg daar naartoe is de 
ultieme verkenning van 

ons DNA”

Samen toekomst maken
Gedeputeerde toerisme van de provincie Limburg Eric Geurts 
ziet daarom aanleiding voor de start van een gezamenlijk 
proces, dat heel Limburg “toekomstvast” moet maken, 
zoals de bestuurder het omschrijft. “En dan gaat het om het 
toerisme, onze economie én onze leefbaarheid”, benadrukt 
Geurts. “Hoe maken we goede kaders om respectvol met 
ons landschap om te gaan? Hoe ontwikkelen we nieuwe 
verdienmodellen voor boeren en andere mensen die voor 
ons landschap zorgen? En, hoe vinden we de ‘handjes’ 
die dit allemaal mogelijk moeten maken?” Hoog tijd voor 
partijen om bij elkaar te komen, vindt de gedeputeerde. “De 
toekomst maken we samen. En daar willen wij als overheid 
een leidende rol in nemen.”
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Door naar een actieplan?
Aan Anya Niewierra de vraag of er een plan of speerpunten 
zijn als het om duurzaam toerisme gaat?
“Ja, wij hebben onze gedachten al eerder geuit richting 
onze overheden en in een visiepresentatie verwerkt die we 
naar alle overheden hebben gestuurd. Daarnaast waren wij 
partner in het ETIS programma van de Europese Commissie. 
Zuid-Limburg is al best ver op het vlak van duurzaam 
toerisme. Niet voor niets won Parkstad in 2016 de WTTC 
Tourism voor Tomorrow Award en niet voor niets waren we 
de eerste Nederlandse niet-kust bestemming die in 2016 in 
de wereldwijde Duurzame Top 100 terecht kwam. Echter, met 
ons initiatief hopen wij als VVV dat wij als gehele regio één 
visie kunnen ontwikkelen om met alle gemeenten samen te 
werken aan onze lange termijn GREEN filosofie. GREEN staat 
daarbij voor:

● Genuine and authentic
● Respectful and Responsible
● Economically sustainable
● Environmentally sustainable
● Nature & scenery friendly

We hebben een visie op ieder van het bovenstaande GREEN 
onderdeel. We willen dus in Zuid-Limburg een beweging tot 
stand brengen, zoals die ook in Slovenië is gerealiseerd.”

Onderzoek hoe Limburgse 
Cittaslow gemeenten zich 
verhouden tot de Green 
Destination Standard

Hoe ziet de eerste pilot er uit?
“Graag zouden wij een start willen maken met 3 of 4 
gemeentes die duurzaamheid al omarmen in hun plannen 
en hebben aangegeven dit met ons te willen oppakken. We 
denken daarbij aan onze vier Cittaslow gemeenten. We willen 
in die gemeenten allereerst een start met onderzoek hoe 

ze zich verhouden tot de Green Destination Standard. Dit 
meetsysteem voor bestemmingen is erkend door de Global 
Sustainable Tourism Council (zie: www.gstcouncil.org) en 
heeft daarmee een formele erkenning van de UNWTO. Dus 
het staat ergens voor. Daarna willen we met deze gemeenten 
een operationeel beleidsprogramma ontwikkelen dat 
aansluit op de GREEN filosofie.

Kwamen meer punten uit de bijeenkomst die 
jullie gebruiken voor de nabije toekomst?

“Ja, dat we de vele goede duurzame initiatieven die er 
al zijn in onze regio moeten bundelen en hierover nog 
nadrukkelijker moeten gaan communiceren. Dus be good 
and tell it. Enerzijds ontstaat daardoor trots bij onze 
inwoners, anderzijds worden ondernemers gestimuleerd 
om duurzame stappen te ondernemen en last but not 
least interesseren we hiermee de Bildung-toerist voor Zuid-
Limburg. Ook is het belangrijk dat een partij het voortouw 
neemt in het verduurzamen van toeristisch Zuid-Limburg, 
omdat er veel tijd gaat zitten in de begeleiding van dit GREEN 
proces. In Slovenië was dit de Tourist Board en is er zelfs een 
speciaal label ontwikkeld namelijk ‘Slovenië Green’, hier 
kunnen wij als Limburg ons voordeel mee doen. Wij willen dit 
traject graag gaan trekken als VVV Zuid-Limburg.” 

CITTASLOW PLAATSEN IN LIMBURG
• Vaals 
• Echt-Susteren 
• Eijsden-Margraten

■■ duurzaamheid
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TOP 5 ADVIEZEN VOOR 
GROEPSACCOMMODATIES
Als er een sector is die in verblijfsrecreatie een stormachtige ontwikkeling 
doormaakt, dan is dat wat mij betreft die van de groepsaccommodaties. Was 
het niet zo in een grijs verleden dat een groepsaccommodatie meestal gelegen 
was in het buitengebied met een soort schuur met daarin voorzieningen als 
een slaapzaal met een gemeenschappelijke huiskamer en een grote keuken? 
De markt verandert sterk, daarom 5 praktische adviezen voor eigenaren van 
groepsaccommodaties.

Het afgelopen jaar hebben wij in opdracht van enkele 
gemeenten in de Provincies Drenthe, Limburg en Brabant 
een opdracht uitgevoerd als expert om zelfstandige 
exploitanten van groepsaccommodaties te helpen 
hun bakens te verzetten. Daarbij hebben wij in de 
afgelopen maanden voor diverse organisaties zoals De 
Stergroep, Groepen.nl en Groepsaccommodaties Nederland 
- Drenthe een presentatie verzorgd of inspiratiebijeenkomst 
georganiseerd als leidraad voor de ondernemers zich 
te kunnen spiegelen aan de ontwikkelingen binnen en 
buiten hun branche.

Meer kapers op de kust door veranderend 
consumentengedrag
Het aanbod zal door invloeden van het veranderende 
speelveld, waarin wij steeds meer maar ook anders onze 
vakanties, groeps- en zakelijke activiteiten gaan beleven, 
moeten aanpassen. Het traditionele gezin is niet meer en 

een gemiddeld gezelschap bestaat uit een samengesteld 
gezin, een stiefzoon en, of moeder, een opa of oma erbij met 
een rollator en een ex-man of vrouw die omwille van de 
lieve vrede ook nog mee mag. Het moet allemaal kunnen 
en je moet niet verbaasd staan dat je straks ook nog een 
extra toilet met neutrale voorziening moet installeren voor 
de opkomende genders. En laten we niet vergeten dat we 
met al die allergieën ook nog eens een keukenprinses naar 
binnen moeten halen en dat we het liefste onze groenten 
zelf willen plukken. Ook de kamers moeten voorzien 
worden van een hotel luxe omdat we de gasten hebben 
opgevoed om voor een € 10.- via de hotelkameractie van 
de Fletcher Hotelgroep of de tientjesactie van de Kruidvat 
een hotelervaring kunnen beleven. Ook de hotelketens 
bieden allemaal groepsarrangementen aan en het zijn de 
opa’s en oma’s die de portemonnee trekken en de voorkeur 
geven aan een familiehotel. Of wordt het een bungalow 
op een van de vele parken van Landal of Roompot, die 

REACTIE VAN 
ROB ANSEN OP 
DE 5 ADVIEZEN

HANS VAN LEEUWEN

Vraag van jongeren om eigenaren  
groepsaccommodaties  

die tegen een stootje kunnen.
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markt zagen in een hogere opbrengst en bezetting in 
rendement voor de groepsbungalow? In de bezetting van 
de traditionele 4-persoonsbungalows is op alle parken 
nog steeds een dalende trend waarneembaar. Nu ook de 
chalet ketens als EuroParcs, Top Parken en Droomparken 
groepsaccommodaties aanbieden in dubbele chalets, lijkt de 
markt wel helemaal op hol geslagen. Je vindt bij Landal De 
Schatberg een groepsaccommodatie voor wel 40 personen 
die tevens als afzonderlijke 2-persoons hotelkamer te boeken 
zijn!  Maar dan zijn we er nog niet want ook de betere 
recreatie- en vakantieparken bieden allemaal traditioneel 
gebouwde familiebungalows of groepssafaritenten aan. 
Zelfs de Efteling heeft op zijn laatste nieuwe Bungalowpark 
‘Het Loonsche Land’ groepsaccommodaties. En als we dan 
niet genoeg mogelijkheden kennen, dan doet Airbnb er wel 
een schepje boven op, samen met Booking.com als grote 
touroperator die alleen de provisie afromen en niet van 
toegevoegde waarde zijn voor de sector.

De boot gemist en de aanpassingen zijn niet genoeg 
Zoals je hebt kunnen lezen in de vorige alinea, zijn er 
vele aanbieders op de markt gekomen: bungalowparken 
– vakantieparken – chaletparken – Campings - familie- 
en zakenhotels – Pretparken – Bruine Vloot – en niet te 
vergeten het buitenland! Maar het aantal doelgroepen dat 
er “gezamenlijk” op uittrekt voor een groepsovernachting is 
ook enorm toegenomen.
De zakelijke markt heeft haar aanbod aangepast, biedt 
meer kwaliteit en speelt in op het groepsgebeuren door 
een veranderende propositie. Aan de basis staan de 
ontwikkelingen dat we graag vaker op vakantie willen 
en zie daar de opkomst van de short-stay. Een van die 
betreffende vakanties is dat we mede door de veranderende 
samenstelling ook een keer per jaar een groepsboeking 
meemaken in familiesfeer of via het werk. Allemaal nieuwe 
doelgroepen. De verenigingen en scholen trekken er 
regelmatig nog op uit maar daar ligt het eisenpakket meer 

op de betaalbaarheid, waarbij beleving, luxe en comfort ook 
steeds belangrijker worden. Voor de nieuwe doelgroepen 
is de toegevoegde waarde, “Wat valt er te beleven”, een van 
de belangrijkste overwegingen. Als het al niet bijzonder 
gemaakt kan worden, dan blijft er slechts de prijs over 
die bepalend is voor de keuzes die gemaakt worden. Via 
enkele innovatievoucher trajecten heb ik enkele hopeloze 
accommodaties mogen bezoeken waar men een tarief 
hanteert van € 10,- per persoon per dag! Hetzelfde als bij een 
hotel? En dan hebben wij het nog niet gehad over de totale 
entourage. Uiteraard is dit niet representatief voor de totale 
sector want de moderne groepsaccommodatie kan zich 
meten met een 3 sterrenhotel, met uitschieters naar een 4 
sterren hotel classificatie. 

Nieuwe koers door verandering, verdieping of 
verbreding
De markt van aanbieders heeft zich in de afgelopen jaren 
al behoorlijk losgemaakt van het stoffige imago. Dat de 
markt zich duidelijk roert en zichtbaar een nieuwe unieke 
positie weet te heroveren op de Groepenmarkt zien wij 
aan de imagocampagne van Groepen.nl. Daar vind je 
de meest bijzondere accommodaties met een volledig 
aanbod uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Zij 
hebben tevens gemeend ook te starten met een kennis- en 
opleidingsprogramma door ondernemers te ondersteunen 
in hun marketing activiteiten. Datzelfde zien wij ook 
gebeuren bij het onderlinge samenwerkingsverband 
Stichting Marketing Groepsaccommodaties en Stichting 
Groepsaccommodaties Nederland die onlangs -tot 
verbazing- een gedeelte van de failliete portal Elkeplek.
nl heeft overgenomen, namelijk Elkegroep.nl. De sector 
groepsaccommodaties blijft zich maar opsplitsen doordat er 
steeds meer aanbieders op de markt komen. Jammer! Op 4 
oktober was er een informatiebijeenkomst over ElkeGroep.
nl. Ook de traditionele aanbieders zoals de SterGroep hebben 
een meerjaren programma voor kwaliteitsverbetering. 
Opvallend is dat bij Groepen.nl het aantal aanbieders van 
groepsaccommodaties uit de hoek van de bungalowketens 
en vakantieparken al extreem is gestegen, maar gezien 
het totale aanbod nog is achtergebleven. En andersom: de 
doelgroepen die deze accommodaties boeken, hebben nog 
onvoldoende de weg weten te vinden naar de traditionele 
markt van groepsaccommodaties.

Groepsaccommodatie een decor van belevenissen
Tijden veranderen. Niet alleen voor de traditionele 
groepsaccommodatie, maar voor de totale markt in de 
verblijfsrecreatie. Niet de 4 of 9 leefstijlen die onder regie 
van de RECRON gelanceerd werden zijn de oplossing voor 
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de branche. In de kern bedoelen wij natuurlijk niet dat je 
allemaal een soort pretfabriek moet worden. De strekking 
van het verhaal is dat je heel goed moet kijken naar jouw 
“eigen” DNA, de locatie en regionale inbedding van jouw 
bedrijf die je moet zien als een decor waar je bijzondere 
belevenissen kunt ervaren. Iedere eigenaar zal zich moeten 
afvragen of men wel op tijd zijn bakens heeft weten te 
verzetten. Ook wordt de markt steeds internationaler 
en het product- en dienstenaanbod steeds groter. Je zal 
daardoor steeds breder op deze ontwikkelen en kansen in 
de markt moeten inspelen. Dat geldt niet alleen voor zijn 
productaanbod maar ook voor de marketing. Zo hebben 
wij afgelopen jaar een vakantiepark geadviseerd een aantal 
landingspagina’s in het chinees te vertalen, speciaal voor hun 
groepsaccommodatie. En warempel hebben zij rechtstreekse 
boekingen ontvangen. Zie hier de kracht van internet. 
Een andere niet onbelangrijke inkomstenbron komt uit de 
regio zelf. Groepsaccommodaties hebben te vaak het bordje 
‘gesloten’ hangen en zien er soms verlaten uit als er geen 
gasten zijn. Waarom biedt een vergelijkbare aanbieder, 
zoals een pretpark of bungalowpark, wel een gezellige 
ambiance door de hele week? Zie daar het verschil in aanbod 
van een traditioneel bedrijf naar een meer dynamische 
bedrijfsvoering.

Groepsaccommodatie Kasteel de Berckt. brengt lessen 
in praktijk
Een wel heel speciaal geval is bijvoorbeeld Kasteel 
de Berckt. Een groepsaccommodatie waar men beschikt 
over een sfeervolle locatie, een theater gebaseerd op een 

architectonische uitstraling, diverse zalen met cocktail bar, 
à la carte restaurant als dat nodig moet zijn en meerdere 
hotelkamers die allemaal onder unieke architectuur 
gebouwd zijn. En het grasveld van vroeger met een 
voetbaldoel en volleybalnet is er natuurlijk ook nog. Het 
is niet alleen een locatie voor grote groepen, maar ook 
het decor voor vergaderen en bedrijfsfeesten, studenten 
gala's en spirituele groepen. Meerdaagse evenementen, 
productpresentaties en een kunstexpositie kunnen 
ook. Ook biedt het kasteel package deals aan zoals kort 
weekend – klasse weekend – klasse midweek en verblijf op 
maat. De presentatie en interactie leverde 5 tips voor de 
verblijfsrecreatie in de groepsaccommodaties 
 
1. Package Deals & Dynamic Pricing komt er aan!
Neem afstand van de traditionele tarievenkaart. Wie alleen 
nog de accommodatie beschikbaar stelt, kan net zo goed 
via Airbnb of Booking.com dit op de markt zetten zodat je 
zeker weet de laagste prijs te moeten aanbieden. Kies voor 
een meer gevarieerd aanbod dat inspeelt op een bredere 
markt propositie.

2. Dagrecreatie nieuwe inkomstenbron 
verblijfsrecreatie
Wat nu nog nauwelijks wordt toegepast, is door 
verbreding met dagrecreatie de totale openstelling van de 
groepsaccommodatie op zijn kop te zetten. Kinderfeestjes en 
andere leuke daguitjes zijn op veel locaties een nieuwe bron 
van inkomsten. Gebruik je locatie voor nieuwe activiteiten 
en kies daarvoor bewust de regio als vertrekpunt.

3. Eten is het nieuwe geluksmomentje
Het verschil kan je maken met een High Tea,  een Luxe 
Wereld restaurant of biedt een Butler en/of Hotel Service 
aan. Zelf koken kan altijd nog. En waarom geen ontbijt? 
Een FoodTruck Festival is toch ook leuk?
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Accommodaties bij Dormio Resort (Zuid-Limburg).

Legioen zaal van kasteel de Berckt, 
geschikt voor evenementen
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4. Maar wel met hotelservice
Bedden opmaken is een standaard voorwaarde, zonder 
daarvoor een hoger basistarief te rekenen. Je dient het 
totale aanbod te herpositioneren en de wijze waarop 
het product wordt aangeboden vanuit de beleving 
en toegevoegde waarde. Vergeet ook niet op tijd 
het Wellness en Hospitality concept te integreren.

5. Doelgroepen verdwijnen
Ja, al eerder hebben wij laten weten het niet zo te hebben met 
die leefstijlen. Kijk naar de mogelijkheden van jouw locatie 
als decor en wat je er allemaal aan activiteiten, events en 
bijzonderheden kunt toevoegen. Zet dat vervolgens op de 
kaart als uniek aanbod en speel in op een bredere markt.

Wat vindt expert Rob Ansen?
Wij vroegen Rob Ansen van Groepen.nl om zijn reactie 
over onze 5 innovatie tips voor de bij hen aangesloten 
groepsaccommodaties?

Rob Ansen: ‘’Die handschoen pak ik graag op!’’
1 “Je noemt het in je 1e tip Dynamic Pricing. Wij zeggen: 
hanteer nachtprijzen! Dit komt op hetzelfde neer maar 
past beter bij de sector. Het gevolg van nachtprijzen is een 
hogere bezetting en daardoor een beter rendement. Gasten 
willen nou eenmaal niet meer vastzitten aan een traditionele 
weekend, midweek of week verhuur. Flexibiliteit in 
aankomst en vertrek is heden ten dage een must. Dit vraagt 
echter ook een flexibele houding van de ondernemer (en zijn 
medewerkers). Gewoonte(s) als: “wij maken altijd schoon op 
maandag en vrijdag” zullen overboord moeten.” 

Regio biedt kansen voor de zakelijke markt
2 “Mee eens. De regio biedt kansen voor de zakelijke 
markt. Stel samen met andere ondernemers in de buurt 
een groepsarrangement voor je gasten, dit om de beleving 
te vergroten. Vergeet echter niet dat veel eigenaren van 
oorsprong een groepsaccommodatie exploiteren als 
tweede bron van inkomsten. De noodzaak voor een extra 
inkomstenbron is niet altijd aanwezig.” 

Kracht in zelfverzorging?
3 “Het aanbieden van ‘verzorgingsmogelijkheden’ en 
‘activiteiten in de omgeving’ is iets wat door de consument 
bijzonder op prijs wordt gesteld, dat klopt. Het merendeel 
van de consumenten kiest echter nog steeds voor 
‘zelfverzorging’ en vindt bijvoorbeeld een ouderwetse 
spelletjesavond juist de kracht van het huren van een 
groepsaccommodatie. Die zitten juist niet te wachten op 
de pret- of vreetfabriek! De pay-off van Groepen.nl is niet 

voor niets tijd voor elkaar. In onze hectische maatschappij 
ontbreekt het daar (helaas) nogal eens aan!”

Mix in aanbod
4 “Wij zijn van mening dat de mix van accommodaties die 
‘hotelservice’ en basis zelfverzorging bieden het beste voor 
de sector is. De keuze is aan de klant! Beddenopmaak kost 
nou eenmaal tijd en geld. Dat zal terugverdiend moeten 
worden en dus prijsverhogend werken. Zoals jij meldt, staan 
de prijzen voor het huren van een groepsaccommodatie al 
onder druk door de concurrentie vanuit de low budget hotels 
à la Fletcher. Ondanks dat de gemiddelde huurprijs van een 
groepsaccommodatie op dit moment  € 23,35 per persoon. is, 
moet voor onze hoofddoelgroep familie en vriendengroepen 
de portemonnee door een beperkt aantal personen, onder 
andere door opa en oma, getrokken worden. En dan lopen 
de uiteindelijk te betalen  huurprijzen toch aardig in de 
papieren!”

Pas je bij de marktvraag?
5. “Schoenmaker houd je bij de leest! Belangrijker is dat 
je een groep ontvangt waar jij je prettig bij voelt. Op dit 
moment is er een extreme behoefte aan accommodaties, 
die jongeren tussen de 18 en 25 jaar als doelgroep willen 
ontvangen. Die zoeken accommodaties, een omgeving 
maar vooral eigenaren of beheerders die tegen ‘een 
stootje’ kunnen. En...heel bijzonder: Geld speelt daarbij 
geen rol meer! ‘We delen de kosten, dus dan is € 100,- per 
persoon nog niks’, is de gedachte. Levert deze doelgroep 
jou ‘stress en rode vlekken op? Dan moet je elkaar vooral 
niet in de weg zitten. De leefstijlen gids zorgt er in ieder 
geval voor dat ondernemers bewust bezig zijn met hun 
accommodatie. ‘Kleur bekennen’ qua doelgroepen geloven 
wij ook niet zo. We zien liever dat accommodaties letterlijk 
meer gestyled worden en kleur krijgen!. Voor mijn part 
‘Ingetogen Aqua’, ‘Inspirerend Rood’, ‘Gezellig Lime’ of 
‘uitbundig geel’! 

Voor meer informatie:  
www.Groepen.nl  
www.denieuweklasse.nl  
  
Hans van Leeuwen; Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie 
& Toerisme.

Moderne groepsaccommodatie bij Lollum. PL
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DE KRACHT VAN VERDIENDE 
AANDACHT
In mijn vorige column schreef ik over  de stap van marketing 
naar ‘mattering’. Daarbij gaat het niet om het verkopen van 
een product of dienst, maar om het vervullen van een veel 
diepere klantbehoefte: zingeving. Ik schreef vanuit mijn 
ervaring bij Culturele Hoofdstad, waar ik ‘mattering’ als 
rode draad en als succesfactor heb ervaren.  Het Culturele 
Hoofdstadjaar is bijna afgelopen en inmiddels ben ik aan een 
nieuwe uitdaging begonnen!

Afgelopen week ben ik gestart in mijn nieuwe 
baan als Senior Lecturer Marketing bij de 
opleiding Creative Business (voorheen Media en 
Entertainment Management) bij NHL/Stenden. 
In mijn eerste werkweek maakte ik kennis met 
collega’s, woonde ik gastcollege’s en werksessies 
bij. Wat me opviel is de enorme gedrevenheid 
van mijn nieuwe collega’s. Maar ook dat hun 
marketingkennis erg up to date is. Zo is er dit 
studiejaar een nieuwe masteropleiding Content 
en Media Strategie van start gegaan. Uniek in 
Nederland en voor marketeers een erg relevant 
onderwerp.

Dat bracht me op het idee om te schrijven over 
de kracht van verdiende aandacht (earned 
attention) en de ervaringen die ik daarmee opdeed 
bij Culturele Hoofdstad. Maar wat is verdiende 

aandacht dat precies, vraag je je vast af? De 
verspreiding van content kan op drie manieren: 
via je eigen communicatiekanalen, tegen betaling 
via kanalen van externen of gratis via kanalen van 
externen. Dit noemen we ook wel het POEM-model 
(paid, owned en earned attention).

Verdiende aandacht (earned attention), is de 
aandacht voor je merk of bedrijf geproduceerd 
door derden. Dat kunnen journalisten, bloggers, 
vloggers, maar ook gasten, bezoekers, of klanten 
zijn.  Het is alle media-aandacht waar je niet 
voor hoeft te betalen, maar die door anderen 
‘gratis’ voor je wordt gecreëerd. Een klant die 
uit eigen beweging een tweet van je retweet, 
jouw Youtube-filmpje deelt met zijn vrienden 
op Facebook of een review schrijft op een 
vergelijkingssite. 

ACHT 
CONCRETE TIPS 

OM ANDEREN 
RECLAME VOOR 

JE TE LATEN 
MAKEN
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8x tip meer verdiende aandacht
Op ‘verdiende aandacht’ heb je minder controle 
dan op je eigen communicatiekanalen of op 
ingekochte advertenties, maar doordat het 
verhalen zijn van ‘echte mensen’  is de waarde 
ervan vele malen hoger. Maar hoe zorg je nu voor 
zoveel mogelijk verdiende aandacht? En heb je 
daar eigenlijk invloed op? Ja, ik denk het wel. Graag 
deel ik een paar mooie voorbeelden.

1 Afgelopen week was ik spreker in Roermond, 
op de vakdag ‘Zet je regio op de kaart’ van 
Pleisureworld NRIT. Daar gaf ook Elisabeth 

Pilat een lezing. In diverse regio’s heeft ze 
inmiddels ervaring opgedaan met het organiseren 
van bloggers-reizen. Door een gerichte selectie te 
maken van bloggers met voldoende (en relevante) 
volgers en ze uit te nodigen op je bedrijf of in 
je regio, krijg je hele goede en geloofwaardige 
reclame.

2 In plaats van bloggers-reizen, kun je 
natuurlijk ook inzetten op  traditionele 
persreizen, mocht jouw doelgroep 

meer gericht zijn op print media. In het 
Culturele Hoofdstadjaar organiseerden we 
diverse persreizen, waarbij we journalisten in 
groepsverband of individueel uitnodigden om bij 
evenementen of openingen van tentoonstellingen 
te zijn. Dat leverde de mooiste verhalen en veel 
‘verdiende aandacht’ op.

3 Een andere manier om ‘verdiende 
aandacht’  te krijgen is ervoor te zorgen 
dat je gasten je ambassadeur gaan worden. 

Beloon je gasten voor het plaatsen van reviews. 
Vraag ze in ieder geval om het te doen. Bij het 
zoeken naar een leuke bestemming of passende 
accommodatie vormen vergelijkingssites zoals 
Zoover en Tripadvisor een belangrijke bron van 
informatie.

4 Zorg voor mooie rechtenvrije foto’s en 
video’s van je bedrijf, stad of regio. Mensen 
zijn meer en meer visueel ingesteld en 

een mooie plaat zegt meer dan duizend woorden. 
Zorg ervoor dat de foto’s en video’s rechtenvrij en 
makkelijk deelbaar zijn. Bij Culturele Hoofdstad 
hebben we van diverse evenementen een 
aftermovie gemaakt, dat werkte erg goed. 

5 Maak gebruik van een hashtag (#). Het 
communiceren van de # werkt vaak al 
stimulerend om iets te posten. Daarnaast 

kunnen anderen de verhalen over je bedrijf ook 
weer makkelijker vinden en delen. Het werkt als 
een soort bindmiddel voor je volgers. Zorg voor 
een korte, simpele en logische hashtag en zet die 
prominent op al je communicatiemiddelen. En 
wissel vooral niet te vaak van hashtag.

6 Doe met je bedrijf of regio mee aan 
prijsvragen of probeer een Award of 
nominatie te winnen. Friesland won dit 

jaar een top-3 nomimatie in Lonely Planet.  Eerder 
won Friesland de prijs voor ‘Mooiste provincie 
van Nederland’. Een daarvoor de prijs als ‘Beste 
Fietsprovincie’. Het winnen van een prijs kan veel 
publiciteit opleveren. 

7 Organiseer een fotowedstrijd. Je kunt je 
gasten stimuleren om content te maken 
en te verspreiden door een fotowedstrijd 

te organiseren. Zorg daarbij voor een duidelijke #, 
zodat de foto’s op eigen kanalen van de inzenders 
te plaatsen zijn en voor de organisatie makkelijk 
traceerbaar zijn. Soms kan het beschikbaar stellen 
een prijs stimulerend zijn, maar vaak is het posten 
van de mooiste foto’s (foto van de week) ook al een 
prima beloning. 

8 Traceer je influencers en betrek ze in 
je marketingstrategie. Een influencer is 
niet alleen iemand met veel volgers, maar 

vooral iemand met veel relevante volgers binnen 
jouw doelgroep. Als je van een paar van deze 
influencers kunt verleiden en tot ambassadeurs 
kunt maken, dan kan dat veel extra exposure 
opleveren!

#verdiendeaandacht
Ongetwijfeld zijn er nog veel meer manieren om 
‘verdiende aandacht’  te krijgen. Heb je een goede 
tip? Deel die dan even met #verdiendeaandacht. 
Zo krijgen de lezers van dit artikel nog veel meer 
inspiratie!

Hanita van der Schaaf, Senior Lecturer Marketing 
bij de opleiding Creative Business van NHL/
Stenden. 
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Cruquius in 
Madurodam temt 
waterwolf
In Madurodam gingen op 29 september voor het 
eerst de deuren open van de indoor attractie de 
Waterwolf. In het levensgrote gemaal de Cruquius 
mochten de eerste ‘stoombedienders’ samen ’s 
werelds grootste stoommachine aansturen om 
van water land te maken. Cruquius is geliefd 
want ook in de plannen voor het nog te bouwen 
Holland Park bij Hoofddorp staat het oude 
gemaal getekend.

De nieuwe familieattractie de Waterwolf neemt 
de bezoekers tijdens een interactieve show 
mee in het verhaal over een grote overwinning 
in de strijd tegen het water: de drooglegging 
van het immense Haarlemmermeer. In die tijd 

leek dat een onmogelijke opgave en het werd bereikt met 
stoomkracht. Madurodam investeerde 1,5 miljoen euro in de 
bouw van Waterwolf.

Niet te lang: slechts 5 minuten
Tijdens een 5-minuten durende show vol indrukwekkende 
licht- en geluidseffecten en talloze special effects ervaren 
bezoekers hoe het Haarlemmermeer, in de volksmond 
Waterwolf genoemd, eeuwenlang de steden Amsterdam, 
Haarlem en Leiden teisterde. Met haar verwoestende water 
viel de Waterwolf de Nederlanders keer op keer in de rug aan. 
Eeuwenlang lukte het niet om de wolf te temmen, ondanks 
grootse plannen van ‘waterbouwers’ als Leeghwater. Pas 
toen Koning Willem I na zijn terugkomst uit Engeland besloot 
om ’s werelds grootste stoommachine te bouwen, wisten de 
Nederlanders het reusachtige binnenmeer droog te leggen 

Onbekend verhaal 
watermanagement 

wordt attractie
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Waterwolf afgelopen zomer tijdens de bouw.
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De kopie van het Cruquius gemaal is vanuit 
bijna alle hoeken van Madurodam zichtbaar.
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(1852) en om te toveren tot kostbaar land. Door de relatief korte 
show kan de attractie veel bezoekers ontvangen. Net de historie 
met Nederlandse waarde wil het attractiepark overbrengen en 
dat lukt goed met dit relatief onbekende verhaal.

Park kiest voor onbekende verhalen
De nieuwe familieattractie over de droogmaking van het 
Haarlemmermeer past volledig binnen Madurodam’s visie om 
als eigentijds themapark de grote verhalen van Nederland te 
vertellen. Van Dijk: “In Madurodam vertellen we de ‘untold 
stories’ van Nederland: verhalen die niet bij iedereen bekend 
zijn, maar die wel symbool staan voor de pioniersgeest, de 
vrijheidsdrang en de daadkracht van Nederlanders. Verhalen 
die ons een beetje trotser maken en die herkenbaar en zelfs 
iconisch zijn voor onze buitenlandse bezoekers. Net als in 
onze attractie Nieuw Amsterdam, over de Nederlandse roots 
van de wereldstad New York, nemen we de bezoeker vanuit 
het verleden mee naar het heden en proberen we het publiek 
inspiratie te bieden door een optimistisch statement af te 
geven over de toekomst. Het is een ode aan de Nederlandse 
waterbouwers die eeuwenlang en tot op de dag van vandaag 
wereldwijd van water land maken.”

Samen de druk opbouwen
In Madurodam staan de bezoekers voor dezelfde 
ogenschijnlijk onmogelijke opdracht. Door plaats te nemen 
bij de acht werkstations in het midden van het met de 
hand gemetselde gemaal moeten zij samen de reusachtige 
stoommachine in werking stellen. Terwijl de Waterwolf met 
haar klauwen tegen de ramen slaat, wordt de druk van de 
machine langzaam opgebouwd. Stoomketels vatten vlam. 

Stoom ontsnapt. De balansarmen beginnen langzaam te 
bewegen. Het gemaal treedt in werking. Madurodam trilt 
op haar grondvesten. Lukt het ook nu om met ’s werelds 
grootste stoommachine de Waterwolf te verslaan?

Joris van Dijk: “Ambitieus bouwproject”
In zeven maanden tijd bouwde het Haagse attractiepark 
het iconische gemaal de Cruquius op schaal 1:2 na. Alleen 
het aantal balansarmen werd teruggebracht van acht naar 
zes stuks. Joris van Dijk, directeur van Madurodam: “Het 
is het meest ambitieuze bouwproject ooit in Madurodam. 
In zeven maanden tijd hebben we een rijksmonument uit 
de Top 100 Rijksmonumenten van Nederland nagebouwd. 
Het is bovendien van binnen en van buiten gecreëerd 
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Samen moet je de druk opbouwen om het water weg te pompen.
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door onze eigen medewerkers. Dat maakt het tot een echt 
meesterwerk. Met de Waterwolf zijn we in alles een stap 
verder gegaan ten opzichte van voorgaande attracties: 
nog meer techniek en spektakel, nog meer interactie, nog 
mooier. Onze transformatie van miniatuurstad naar een 
eigentijds themapark over de grote verhalen van Nederland 
is duidelijk zichtbaar. Madurodam is een attractiepark waar 
jong en oud, uit binnen- en buitenland, samen kunnen 
ontdekken, beleven en leren.”

Past bij themagebied ‘Nederland waterland’
Het 8-meter hoge gemaal met haar zes bewegende 
balansarmen is een uitbreiding op het “Nederland, waterland” 
van Madurodam. De indoor attractie heeft een plek gekregen 

in de grote waterpartij, tussen de bekende Maeslantkering, 
de Beatrixsluis en de educatieve interacties als de Waterweg 
en de Rotterdamse haven. Net als de andere vier indoor 
attracties van Madurodam neemt de Waterwolf de bezoeker 
mee naar een Nederlands hoogtepunt. Door de drooglegging 
van het Haarlemmermeer kreeg Nederland immers haar 
moderne gezicht. Met de komst van de Randstad, de kleurrijke 
bloembollenvelden en luchthaven Schiphol ontstond een 
belangrijke motor van de Nederlandse economie. “Anno 2018 
zijn het nog steeds de waterschappen en de gemalen die 
dagelijks onze voeten droog houden en maken we ons geen 
zorgen over leven onder de zeespiegel. Nederland staat niet 
voor niets wereldwijd bekend om haar unieke omgangswijze 
met water,” aldus Van Dijk. 

■■ project
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Met Waterwolf en nog vier attracties plus 
de groene dijk aan de buitenkant van 
Madurodam is de Nederlandse strijd tegen 
water volop zichtbaar in het park.
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VAKANTIEWENSEN EN 
BOEKINGEN VERSCHILLEN 
STERK
Sta jij met je stad of streek hoog in de wensenlijst van de consument? Prachtig 
maar dat is zeker geen garantie dat de boeking echt wordt gemaakt. Slimme 
concurrenten kapen de toerist weg. Het verschil tussen vakantiewensen en 
het boekingsgedrag blijkt groot.

De zomer- en herfstvakantie zijn al weer 
voorbij. Dat is een goed tijdstip om te 
kijken naar het boekingsgedrag van de 
consument voor 2018. Waar bracht iedereen 
zijn of haar vakantie door? Uit onderzoek 

van BungalowSpecials en HotelSpecials blijkt dat de 
Nederlandse vakantieganger toch niet altijd de vakantie 
boeken waarnaar ze zochten. Terwijl de Duitse vakantieganger 
meer over heeft voor een vakantie naar hun wens. Dat is voor 
marketeers en beleidsmakers een belangrijke boodschap om 
meer te letten op het omzetten van consumentenwensen naar 
uiteindelijk echt bezoek van de stad of regio.

Favoriete bestemming niet geboekt
Uit vorig onderzoek in april en mei van 2018 bleek dat 
steden als Maastricht, Amsterdam en Nijmegen super 
populair waren bij de twee boekingssites. Zelfs populairder 
dan Berlijn en Parijs. Maar ook de Nederlandse kust met 
Zeeland stonden bovenaan het wensenlijstje. Wanneer 

er gekeken wordt naar wat er daadwerkelijk is geboekt in 
de zomervakantie (7 juli tot en met 2 september 2018), is 
opmerkelijk dat deze bestemmingen niet het meest geboekt 
zijn. Maar wat dan wel?

Alternatieven voor favoriet
De kanttekening bij dit onderzoek is dat consumenten door 
meer platformen worden verleid om te boeken. Toch geeft 
de ontwikkeling bij BookerrZzz, het moederbedrijf van 
BungalowSpecials en HotelSpecials een blik op wensen en 
daadwerkelijk gedrag van consumenten. Steden als Den 
Haag, Rotterdam en Groningen bleken de topboekers. Maar 
bestemmingen als Valkenburg en Breukelen doen het ook 
goed. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het aanbod en de 
aanbiedingen. In dé piekperiode van het jaar de zomervakantie, 
zijn topbestemmingen duurder, en zoekt men het vaak net 
buiten deze steden omdat het gewoonweg goedkoper is. 
Daarom zijn Breukelen, Den Haag en Valkenburg prima 
alternatieven voor Amsterdam, Scheveningen en Maastricht. 

LAGE PRIJS OP HET 
BOEKINGSMOMENT 

HEEFT GROTE 
INVLOED
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Den Haag en Groningen: niet op de wensenlijst maar 
wel populair bij boekingen in de zomer van 2018.

Goedkoop zijn in de periode van het boeken kan daardoor 
interessanter zijn dan op een wensenlijst staan. 

Goedkoop zijn in 
de periode van het 
boeken kan daardoor 

interessanter zijn dan 
op een wensenlijst 

staan

Hierbij lijkt Autoriteit Consument & Markt (ACM) gelijk te 
krijgen dat mensen vaak voor de eerste aanbiedingen op 
een boekingssite kijken en maar zelden breed het aanbod 
beoordelen. De online keuzearchitectuur bij boekingssites 
wordt met deze ontwikkeling nog interessanter voor 
aanbieders van weekendjes weg en reizen. ACM volgt de 
ontwikkelingen van boekingssites nauwkeurig omdat de 
instantie meent dat de verregaande voorspellende kennis 

over online gedrag trekjes vertoont van misbruik, meldde de 
organisatie op 6 september.

Provincies: het zuiden op nummer 1
Wanneer er naar de populaire provincies gekeken wordt, 
is te zien dat Limburg en Gelderland zowel onder de 
hotelgasten als bungalowgasten een nummer 1 bestemming 
bleek. Terwijl in augustus het zoekgedrag op Zeeland super 
hoog lag. Dit is dus tegenstrijdig met het zoekgedrag. Maar 
niet geheel vreemd. Zeeland is razend populair en daardoor 
liggen hier de prijzen hoger in het hoogseizoen. Ook hier 
speelt prijs weer een grote rol.

Duitser let minder op prijs
Toch is te zien dat de prijs niet altijd uitmaakt. Zo blijkt 
dat de Duitse vakantieganger echt op vakantie wil naar de 
bestemming waar ze het liefst heen gaan, daar is Zeeland 
voor zowel zoek- als boekgedrag de heuse nummer 1. 
Als we dit vergelijken met bijvoorbeeld de Nederlanders 
staat Zeeland op nummer 6 van geboekte vakanties in 
de zomervakantie. De Belgen zitten ertussen in met een 
waardevolle nummer 3. 
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Dubai is 
hot hotter 
hottest
Dubai is hot, letterlijk en figuurlijk. Een magische 
plek waar de Arabische cultuur en het moderne 
leven hand in hand gaan. Maar ook een plek waar 
de temperatuur boven de 50 graden kan oplopen. 
Op het gebied van leisure maakt de regio een 
bloeiperiode mee waar we in dit blad en online 
vaker over schrijven.

Als onderdeel van de (zeven) Verenigde Arabische 
Emiraten is Dubai, onder de bezielende leiding 
van Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, 
uitgegroeid tot een bloeiende en liberale 
metropool. Het is dé stad van de records 

met onder meer ‘s werelds hoogste gebouw en fontein, ’s 
werelds grootste overdekte pretpark, skihal, haven en VR-
park en ‘s werelds snelste lift en achtbaan, en ga zo nog maar 
even door. Zou het woord bestaan, dan zou Dubai de eerste 
zijn die eraan lijdt: ‘grootheidswijsheid’! Eén van ongekende 
absurditeit.

Ontwikkelen destinatie als toeristische ‘hub’
Het kon niet op nadat in 1966 het zwarte goud werd ontdekt. 
Maar al snel kwam men tot inzicht dat de olie-inkomsten een 
keer zouden ophouden. Daarom is vanaf de jaren ’90 van de 
vorige eeuw flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van Dubai 
als toeristische bestemming. En dat lukt. Dubai is één 
van de snelst groeiende toeristische trekpleisters, in 
2017 kwamen 15,8 miljoen internationale bezoekers naar 

Dubai, die er gemiddeld net iets meer dan 4 nachten 
doorbrachten. Goed voor de 4e plek op de 
wereldranglijst ‘meest bezochte steden’  
[businessinsider.com].

Ook onder Nederlanders is Dubai een populaire 
bestemming aan het worden, naar schatting 
reisden 120.000 Nederlanders af naar Dubai in 
2017. Vliegmaatschappijen zoals TUI en KLM bieden vluchten 
aan. De lokale maatschappij Emirates haakt hierop in 
door vanaf december 2018 een derde vlucht op de route 
Amsterdam-Dubai aan te bieden, waardoor er wekelijks een 
extra capaciteit ontstaat van 1800 passagiers. Dubai’s ligging 
biedt grote voordelen.

Van Waterpark tot woestijn fietsroute
Het leisure palet van Dubai en omgeving (onder meer Abu 
Dhabi, Ras-al-Khaimah, Sharjah en Fujairah) is talrijk en 
zeer gevarieerd. Noem een categorie en je vindt het hier. 
Van grote in- en outdoor attractieparken, shoppingmalls, 

48 I Recreatie & Toerisme I november • 2018

Leisure updates 
uit grootste 

gebiedsmakeover

SANDRA REUSEN EN  
HANS VAN LEEUWEN
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FEC’s tot dierentuinen en gethematiseerde waterparken. 
Je vindt hier de grootste en meest spectaculaire licht-, 
glow-, laser- en waterconcepten, die al dan niet 
gecombineerd worden met shows, tuinen, parken en events.

Tevens is de laatste jaren (door ‘big boy’ Meraas Holding) 
een flink aantal hippe beach concepten ontwikkeld, waarbij 
(in no time) een complete gebiedsmakeover is gerealiseerd, 
in een thema passend bij het DNA van de regio. Supercool 
en gratis toegankelijk! De Arabische cultuur opsnuiven kan 
onder andere bij de camelraces of valkenshows. Zelf ben 
ik erg fan van wat meer back to ‘nature’ met een desert 
safari 4x4 en (heus waar) de desert fietsroute van ruim 
87 kilometer. Mijn lijstje ‘must see and do’ is rijkelijk lang 
geworden sinds ik hier woon. En echt, er is voor ieder wel 
wat wils, zelfs mijn puberneefjes raakten niet verveeld of 
uitgekeken. Een eyeopener en zeker een knap staaltje werk 
rondom de ontwikkeling van next generation experiences’ in 
de VAE. Mogelijk gemaakt door onder meer Emaar Properties 
Group en Meraas Holding Company, twee organisaties die 
grote multifunctionele publiekstrekkers realiseren in VAE. In 
mijn volgende blogs meer over deze organisaties.

Missie: nummer 1 toeristische trekpleister
Dubai zou Dubai niet zijn zonder een mega-missie: het moet 
’s werelds nummer 1 toeristische trekpleister worden met 
maar liefst 20 miljoen internationale toeristen. Mission 

to be accomplished? 2020! Hobbels op de weg zijn er niet, 
want Dubai overtreft zichzelf keer op keer, zonder moeite. 
Zo staat er de komende tijd een aantal bijzondere projecten 
op stapel zoals Expo 2020, het eerste indoor Regenwoud 
hotel (7000 m2 groot) en Museum of the future. Inmiddels 
zijn ook de eerste stenen gelegd voor de Meydan Mall 
(vloeroppervlakte > 5 miljoen m2!), een nog grotere mall dan 
de Dubai Mall die nu de eer heeft ‘s werelds grootste mall 
te zijn. Er wordt gefluisterd over de bouw van een nieuwe 
toren, The Nakheel Tower, die nog hoger gaat worden dan de 
Burj Khalifa (830 versus 1201 meter). Allemaal innovatieve 
projecten met een enorme aantrekkingskracht op toeristen. 
Die blijven dus echt wel komen. Wanneer u deel uit wilt 
maken van al deze innovatieve toeristische destinatie 
ontwikkelingen dan is een deelname aan de eerst volgende 
studiereis van Pleisureworld NRIT een niet te missen kans. 

Kijk voor meer inspiratie op: www.dubaiparksandresorts.com

Adviseur van Pleisureworld NRIT in de VAE: drs. Sandra Reusen.  
E-mail: sandra@pleisureworld.nl 
 
Sandra verruilde in 2017 haar leven in Nederland voor een expat bestaan 
in Dubai, waar ze woont en werkt met haar man en twee kinderen (7 en 9). 
Beroepsmatig creëert ze hier marketingcontent voor bedrijven en organiseert 
ze studiereizen (in 2019 de studie- en netwerkreis naar Dubai en Abu Dhabi, die 
door georganiseerd door Pleisureworld NRIT.), events en meetings. Daarvoor 
werkte ze 25 jaar in de leisure sector in Nederland. In haar vrijetijd bezoekt ze 
graag innovatieve leisure spots in Dubai en omgeving. 
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Deze zomer ging attractie- en verblijfspark Warner Bros. World 
open in Dubai. Begin 2018 gaf het bedrijf een voorbezichtiging.
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ZET JE REGIO OP 
DE KAART MET VEEL 
EXPERTS
Vakdag Zet je Regio op de Kaart 2018 trok uit het hele land experts en specialisten 
in het ontwikkelen van destinaties. De bijna 110 deelnemers deelden op 
donderdag 1 november volop kennis met elkaar in filmtheater Foroxity in 
Roermond. MarketingOost met het samenwerkingsverband Hanzesteden won 
met nipte voorsprong de Zet je Regio op de Kaart Award 2018.

Samenwerkingsverband Hanzesteden wint Zet je Regio 
op de Kaart Award 2018
Henk van Voornveld, directeur MarketingOost, nam de 
Zet je Regio op de Kaart Award 2018 in ontvangst. Vijf 
sterke regio’s leverden nominaties in. Uiteindelijk won het 
samenwerkingsverband van de Hanzesteden omdat het 
bijzonder is dat in een korte periode een bestemming op de 
kaart is gezet. Gemaakte strategische keuzes werden ook 

in de uitvoering stevig doorgevoerd. Dit 
samenwerkingsverband wist uiteindelijk 
de jury met duidelijke cijfers over 
behaalde resultaten te overtuigen dat 
de award van 2018 bij de Hanzesteden 
thuishoort. Van Voornveld gaf 
meteen de eer door aan merkleider 
van de Hanzesteden, Elizabeth Stoit. 
“Zij is de grote verbinder achter de 
Hanzesteden.”

Drie plenaire sprekers lichten we 
er uit. De deelnemers van de dag 
ontvingen nog veel meer informatie 
over de presentaties en workshops.

Leisure school kan gat aan goed 
personeel verkleinen

Gedeputeerde Erik Geurts bij de opening van de vakdag 
reageerde op overtourism in Amsterdam: “Wij hebben hier 

een sterk product in een bijzondere regio en die positioneren 
we op ons eigen manier. We willen graag meer toeristen 

HANZESTEDEN 
WINNEN ZET JE 

REGIO OP DE 
KAART AWARD 2018



 Recreatie & Toerisme I november • 2018 I 51 

maar we zijn er niet voor alle Chinezen. Wat wij nodig 
hebben in deze regio is dat we de stappen in toerisme slim 
maken.” De gedeputeerde vertaalde dat naar geld verdienen 
door de ondernemers. “Het gaat niet om meer toerisme maar 
bezoekers waar je een goede boterham aan verdient.” In dat 
perspectief worden in Noord-Limburg ongeveer honderd 
vakantieparken doorgelicht om te zien of ze vitaal genoeg 
zijn voor de toekomst. Deze ondernemers worden geholpen 
om weer gezonde vakantieparken neer te zetten.
De arbeidsmarkt voor recreatie en toerisme is een probleem, 
er is een stevig tekort aan werknemers. De provincie denkt 
aan het starten van een leisure school om de match te maken 
tussen toekomstige werknemers en de vrijetijdseconomie 
die staat te springen om goede werknemers.
Ook in Limburg is het op sommige plaatsen overvol met 
toeristen. “Het allerbelangrijkste is dat toerisme wordt 
gedragen door iedereen,” waarbij hij kijkt naar de bewoners 
die steeds vaker kritisch zijn op de groei van het toerisme.

Regio, stad en outlet versterken elkaar
Rudolf van Gompel, directeur Designer Outlet Roermond 
wist de aandacht van de zaal te pakken met stevige cijfers. 
De directeur riep op tot samenwerking in de regio. Bij 
exitonderzoek bij gasten van de outlet blijkt de enorme 
waarde van leisure en toerisme. 28% van de bezoekers komt 
‘voor een leuke dag uit’. Het kopen van specifiek kleding of 
spullen met korting is belangrijk maar de vraag naar leuke 
vrijetijdsbeleving ligt daar ver boven. De outlet is gebaat bij 
meer mensen omdat het businessmodel is gebaseerd op een 
percentage van de omzet bij de winkels.
Op strategisch niveau kijkt de outlet naar een 
verzorgingsgebied tot ongeveer 90 autominuten. Daarmee 
zit Roermond in het hart van een gebied waar 23,9 miljoen 
mensen wonen. Dat is een uitzonderlijke positie want de 
Randstad heeft niet een dergelijk groot verzorgingsgebied. 
Met name het Ruhrgebied is grootafnemer bij de outlet. 
Hier vallen vrijetijdsbeleving van een mooie dag uit 
en koopgedrag uitstekend samen. De outlet heeft een 
sterke positie verworven op de toeristische markten. 
Het opvallendste getal is het percentage bezoekers uit 
toeristische markten (29%). Daarbinnen is een fors deel van 
Chinese afkomst. “Wij willen de regio vermarkten,” meldt 
Van Gompel en dat komt ook omdat meer dan 20% ook een 
half uur of langer het centrum van Roermond bezoekt. Dat 
sterkt de directeur dat het verhaal van de stad én de regio 
interessant is voor de outlet bezoekers. Van Gompel wil 
graag de ambitie van tien miljoen bezoekers realiseren en wil 
dit samen met de stad en de regio bereiken.

Leisure dringt overal door en 6 musthaves voor de 
sector
Stefan Hartman (NHL Stenden en projectleider bij CELTH) 
liet zien hoe sterk toerisme en recreatie in transitie 
zijn. In rustige woorden schetste hij de omwentelingen: 
“Leefstijlen zijn in transitie. Steden zijn er niet alleen meer 
om te wonen, het worden festivalterreinen. Overal worden 
vrijetijdsbestemmingen toegevoegd.” Als voorbeeld haalde 
Hartman het Ruhrgebied aan dat vroeger een vervuilend 
industriegebied was en nu een groene long met industrieel 
erfgoed als decor. “En leisure dringt overal door.” Hij ziet 
nu ook de verandering in Nederland en dat een grens wordt 
gevoeld in toerisme. “We zetten waarschijnlijk in op een 
zoektocht naar leefbaarheid en beleefbaarheid voor de 
komende jaren.”

Voor een goede transitie van een regio noemt Stefan zes 
‘musthaves’:

1    Omgevingssensitief. “Wat kan je doen met een 
omgeving en wat past daarbij?”

2     Mensenkennis. “Je moet mensen snappen, dat kan 
heel lastig zijn want dat vraagt veel tijd. Er is veel 
aandacht voor de bewoners want dat wordt gezien als 
een heet hangijzer.”

3    Diversiteit. “Dat kan in aanbod zijn voor toerisme maar 
ook in de infrastructuur.”

4    Storytelling. “Verhalen maken en richting bepalen. 
Met verhalen kun je aangeven waar je naartoe wilt.”

5    Ontwikkelruimte. “Er is speelruimte nodig en 
duidelijke spelregels.”

6    Continuïteit. “Met elkaar praten hoe je samen waarde 
vermeerdert. Hoe doe je dat zinvol? Je ziet het aan 
Perspectief 2030, dat is een verhaal maar het is nog 
niet af. Hoe vul je dat als sector zinvol in.”

Sterker worden in marketing? Ben je actief in toeristische 
marketing voor bedrijven, regio’s en steden? Kom dan naar de 
vakdag Marketing D-Day op dinsdag 5 februari 2019. Zie het 
programma op en schrijf je in via: www.marketingDday.nl 

■■ evenement
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DIRECT ACTIE OP 
REVIEW TIJDENS 
VERBLIJF
Dankzij een nieuw reviewsysteem lukt het Novotel Amsterdam City om de 
customer journey van haar gasten te verbeteren. Het gaat om het systeem 
Pulse, onderdeel van Local Measure. Daarbij wordt op geheel nieuwe wijze 
feedback gevraagd en ontvangen. Het bedrijf kan meteen actie ondernemen.

Bij het inloggen op de openbare wifi van het hotel krijgt de 
gast een pop-up waarbij de volgende vraag wordt gesteld: 
‘Hoe bevalt uw verblijf tot nu toe?’. Daarbij kan een ster 
worden toegekend op een schaal van 1 (niet tevreden) tot 
5 (heel tevreden). Het hotel kan hierdoor nog tijdens het 
verblijf van de gast de ervaring verbeteren.
Het hotel is 1 september 2018 gestart met een proef 
en maakt na bijna twee maanden de balans op. Met 
gemiddeld 24 extra reviews per dag en een stijging 
van maar liefst twee punten op de totale gastenscore 
in de maand oktober ten opzichte van dezelfde maand 
een jaar eerder, kiest zij er definitief voor om met het 
nieuwe feedbacksysteem door te gaan. Naar verwachting 
ontvangt het management hierdoor 7.500 extra reviews 
per jaar.

Tijdens verblijf inspelen op wensen en behoeften gast
“De grootste toegevoegde waarde is om tijdens het verblijf 
van onze gasten nog in te kunnen spelen op hun wensen 
en behoeften”, aldus Dirk Beljaarts, General Manager bij 
Novotel Amsterdam City. “Traditioneel gezien weet je pas 
na het verblijf van een gast hoe hij of zij het heeft ervaren. 
Dan kun je daar weinig meer mee. Dankzij Pulse kunnen wij 
het verblijf al eerder in de customer journey verbeteren, ook 
voor de zakelijke gasten. En zelfs bij de gasten die niet blijven 
slapen, maar bijvoorbeeld wel plaatsnemen aan onze bar, 
halen wij nu feedback op. Dat is heel waardevol.”

Tip: lees ook pagina 54 en 55 voor het meten van de beleving 
bij leisure locaties.

Inzet personeel op 35% van de reviews
Wanneer een gast een review heeft achtergelaten, komt 
deze binnen bij Guest Relations. Daar wordt beoordeeld 
of de feedback aanleiding geeft voor actie vanuit Novotel 
Amsterdam City. In 35% van de gevallen schrijven zij een 
persoonlijke reactie naar de gast of zetten zij een extra stap 
om het verblijf te optimaliseren. Meer dan de helft van alle 
reviews worden relatief recent na de check-in gemaakt, 
tussen 15.00 uur en 23.00 uur (55%). De overige reviews 
worden gegeven tussen 07.00 uur en 12.00 uur (30%) en 
tussen 23.00 uur en 07.00 uur (15%).

Door naar meer hotels
Het Pulse review systeem van Local Measure zal naar 
verwachting de komende maanden bij meerdere Accor-
hotels worden uitgerold. Matt West, VP Local Measure 
EMEA: “We zijn heel blij dat Novotel Amsterdam City er als 
eerste hotel in Nederland voor heeft gekozen om ‘Pulse’ te 
omarmen. Daarmee kan het hospitalityteam gelijk acteren 
op de real time feedback van gasten; nog voordat zij het 
gebouw hebben verlaten. Na deze succesvolle trial kijken we 
ernaar uit om ons reviewsysteem breder uit te rollen in het 
netwerk van Accor hotels.”

TREND: 
OVERSTAPPEN 

VAN REVIEW 
ACHTERAF 

NAAR ACTUELE 
KLANTERVARING
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De praktijk
Als redactie waren we benieuwd hoe het systeem 
in de praktijk wordt toegepast. Uit de reactie van de 
woordvoerder van Novotel Amsterdam City komen mooie 
praktijkvoorbeelden naar voren. “Bij het achterlaten van een 
review kunnen gasten kiezen uit vijf smileys als antwoord 
op de vraag ‘Hoe tevreden bent u dusver met uw verblijf?’. 
Daarnaast is er een open veld voor feedback. Het zal niet 
verrassen dat het open veld met name gebruikt wordt 
door mensen die ergens tegenaan lopen. Wel zien we dat 
mensen die heel positief zijn van deze ruimte gebruik maken 
om één of meerdere gesprekken met onze mensen op de 
vloer, die hen positief verrast hebben, uit te lichten. Via 
ons programma “The Heartist Journey” besteden wij veel 
aandacht aan het op een warmere en persoonlijke manier 
begroeten van gasten en medewerkers, helpen, zorgen en 
service verlenen.”

In tien minuten een strijkijzer
“Dat gezegd hebbende komen er uiteraard ook concrete 

feedbackpunten naar voren via ‘Pulse’. Zo zien wij 
meldingen van gasten die aangeven dat zij een strijkijzer 
op de kamer missen. Dat zijn typisch van die dingen 
waarvoor mensen schromen om de receptie te bellen. Als 
er dan binnen tien minuten een strijkijzer op de kamer 
staat, is men blij verrast.”

Gastprofiel verrijken
“Een ander voorbeeld is dat we op basis van de feedback 
de klantprofielen verrijken. Zo geven enkele gasten 
bijvoorbeeld aan dat zij liever een kamer hadden gehad waar 
een bureau in staat. Wij laten de gast vervolgens weten dat 
wij hem of haar gehoord hebben en het gastenprofiel zullen 
uitbreiden. Bij een volgend verblijf zien wij dat deze gast de 
voorkeur geeft aan een kamer met bureau en kunnen daar 
op dat moment rekening mee houden.”

“Grappig om te vermelden dat we veelvuldig horen dat onze 
gasten verrast zijn dat de reviews ook daadwerkelijk worden 
gelezen en er direct actie op wordt ondernomen.” 

■■ marketing
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In 35% van de gevallen schrijft Guest Relations een persoonlijke reactie 
naar de gast of zetten zij een extra stap om het verblijf te optimaliseren.
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Continue meten van 
ervaringen
Een beleving begint en eindigt bij de gast 
waarvoor die beleving gecreëerd wordt. Waarom 
dan alles en iedereen om advies vragen, behalve 
de gast zelf ? Dat dacht SIS Leisure Group ook en 
daarom werd samen met marktonderzoeksbureau 
Dynamic Concepts Consultancy (DCC) en Motify 
een slimme belevingsmonitor ontwikkeld.

SIS Leisure Group – aanbieder van sportieve leisure 
locaties Skidôme Rucphen en Terneuzen, IceKart 
Rucphen en Indoor Skydive Roosendaal – is de 
eerste partij in de leisure branche die de beleving 
van gasten meet met de Motify BelevingsMonitor®. 

Via strategisch opgestelde tablets op de locaties van SIS 
worden op een gebruiksvriendelijke manier drie tot vijf 
relevante vragen gesteld aan de gast. Deze vragen geven 
inzicht in de Net Promoter Score (NPS) van een activiteit, 
maar laten ook zien waar deze score door wordt veroorzaakt. 
Dit zorgt voor praktische, handzame en toegankelijke 
uitkomsten waar men operationeel iets mee kan doen. De 
Net Promoter Score wordt al vaak gehanteerd door bedrijven 
in de leisure branche, maar dit gaat net een stap verder.

“Met de beste 
gastgerichtheid 
komt de beste 

aandeelhouderswaarde”

Nicky Broos, directeur SIS Leisure Group: “Ik vind 
gastgerichtheid zeer belangrijk en ik ben er van 
overtuigd dat met de beste gastgerichtheid de beste 
aandeelhouderswaarde komt. De gast heeft elke dag, 24 uur 
per dag, de kans om te kiezen ergens naartoe te gaan en geld 
uit te geven. Wij moeten er voor zorgen dat de frequentie om 
voor ons kiezen zo hoog mogelijk wordt. Dan zal je moeten 
verrassen en ergens in uit moeten blinken. Dat hoeft niet per 
se één ding te zijn, dat kan ook de totale beleving zijn. Als de 
beleving van begin tot eind klopt, dan heb je tevreden gasten 
en kun je langzaam je kwaliteitsstandaard verhogen en 
nieuwe doelen stellen. Dat zit in de details en de nuancering 
er van; met relatief kleine dingen kun je veel bereiken.”

Waarom de beleving van de gast meten?
Benjamin Nicholson, directeur Dynamic Concepts 
consultancy (DCC): “Als je een leuke belevenis wil creëren, 
is het belangrijk om te weten wat er bij je gasten leeft en 
wat werkt. Bedrijven die de gast niet als uitgangspunt 

Voorbij de Net 
Promoter Score

JASMIJN MARINUS
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nemen, gaan uiteindelijk onzin verkopen. Data geeft 
je aanknopingspunten, maar krijgt pas waarde op het 
moment dat je het gebruikt om de beleving van je gasten te 
vergroten.”

Van een 8 naar een 9
Robert Ros, manager Marketing en Commerciële Zaken bij 
SIS Leisure Group: ‘De gasten zijn de mensen waarvoor je 
het allemaal doet. Waarom zou je dan iedereen om advies 
vragen, behalve je gast zelf? Zij zijn je referentiekader en 
straffen je af of belonen je. Wij willen weten waar de gast om 
vraagt, zodat we weten waar we ons op moeten focussen. 
Juist ook uit commercieel oogpunt willen we inzicht krijgen 
in hoe we van die 8 een 9 maken, want die 9 geeft nu 
eenmaal meer geld uit dan die 8.”

Nicky Broos: “Helemaal mee eens. Alles voor de gast, 
terug naar voor wie het is en de verwachting van de gast 
overtreffen. De gast merkt het wanneer een beleving klopt en 
vertelt dat door. Mond-tot-mond reclame is in mijn ogen nog 
steeds de beste marketing.”

Voorbij de smileys
Inmiddels bestaan er veel verschillende methoden waarop 
de beleving van gasten gemeten kan worden. Denk 
bijvoorbeeld aan fysieke of digitale vragenlijsten, maar 
ook aan de welbekende palen die de service meten aan de 
hand van smileys. Benjamin Nicholson: “De meting gebeurt 

realtime op het moment dat de ervaring en de reactie nog 
het meest puur zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat je de 
eerlijkste antwoorden krijgt op het moment dat je binnen 
drie dagen na de activiteit vraagt naar de beleving.”

“De pure reactie van de 
gast, daar moet je het 

van hebben”

Nicky Broos: “Dat is ook de reden dat mijn kantoor altijd 
midden in de operatie zit en de deur regelmatig open 
staat. Ik hou van die pure antwoorden als mensen net uit 
de ijskart komen. De pure reactie van de gast, daar moet je 
het van hebben. Drie of vier dagen later is het allemaal wat 
genuanceerd, hebben ze het uitgesproken met elkaar of er is 
door ons invloed geweest. Als ik vanuit mijn kantoor reacties 
hoor die mijn interesse wekken, loop ik ook altijd even naar 
deze gasten toe. Ik besteed hier veel tijd aan en dat zal ik ook 
blijven doen, alleen met de Motify BelevingsMonitor® kan het 
geautomatiseerd ingekleed worden.”

Focus scherper
Nicky Broos past sinds augustus de metingen toe: “We 
gaan hiermee eerst maar eens aan de detailleringsknoppen 
zitten. Wat vinden onze gasten nu precies leuk en waar 
liggen nog verbeterpunten? Op deze manier kunnen we de 
kwaliteitsstandaard van de beleving die wij bieden verhogen. 
Door eerder onderzoek ben ik namelijk in positieve zin erg 
geschrokken van het effect van detaillering – het zetten van 
de puntjes op de spreekwoordelijke i. Dat je met relatief 
kleine dingen veel kunt bereiken heeft echt wel mijn 
aandacht getrokken. Je kunt je energie en geld natuurlijk 
maar één keer goed inzetten. De kans dat je op iets focust dat 
echt zinvol is, wordt met deze methode van onderzoek wel 
een stuk groter.”

Bij de SIS Leisure Group locaties worden nu ongeveer 1.000 
reacties per week gegeven. Daarin ziet DCC het bewijs dat 
de tablets representatieve cijfers genereren. Inmiddels 
loopt ook een opdracht bij twee Plus supermarktfilialen. 
Met behulp van de monitor worden door managers op de 
werkvloer het personeel aangestuurd. 

Meer informatie op: www.motify.nl/belevingsmonitor/ en  
www.dynamic-concepts.nl/motify/ 

Jasmijn Marinus, Dynamic Concepts Consultancy.

■■ beleving
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De monitor levert meer dan 1.000 reacties per week op.
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MENNO STOKMAN

Transitie in toerisme

De gastvrijheidssector groeit wereldwijd en dat 
levert veel op. Met deze lusten komen ook de lasten, 
met als resultaat dat de toerist in veel steden ter 
discussie staat. Naast de verandering van sociale 
verhoudingen, is een verdere ongeremde groei van 
het wereldwijde toerisme ook ecologisch niet meer 
haalbaar en verantwoord. “De toeristenindustrie 
draagt inmiddels voor 8 procent bij aan de 
opwarming van de aarde. Het toerisme groeit veel 
sneller dan andere economische sectoren”, zo 
kopte Trouw eerder dit jaar. Het is daarom tijd voor 
een paradigmaverandering; van toerisme als doel 
naar toerisme als middel voor het vergroten van 
leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit.

De gastvrijheidssector zit in een transitiefase. 
Transitie is een omslag waar een veelvoud van 
stakeholders bij betrokken is en een proces dat tijd 
kost. Een nieuwe situatie moet immers opgebouwd 
worden, terwijl de oude dient te worden afgebroken. 
Een fundamentele verandering met een omslag 
in termen van functies, structuur en cultuur. Deze 
tijdsgeest illustreert zich onder andere in de recente 
inauguratie van Bas Hillebrand als bijzonder 
hoogleraar op de leerstoel ‘Innovations in Tourism’ 
aan Nyenrode Business Universiteit. ANVR is initiator 
en sponsor van deze leerstoel, als middel om via een 
ecosysteembenadering innovatie in de (uitgaande) 
sector aan te jagen. Het is te hopen dat deze 
innovaties leiden tot een transitie naar een duurzame 
sector.

Deze verandering is ook zichtbaar bij Schiphol, 
waar men de toekomst van Schiphol in kwaliteit 
wil gaan uitdrukken. “Er is absoluut een nieuwe 
start nodig”, zo gaf de top van Schiphol in 
september al aan. Men wil opnieuw in gesprek met 
de omgeving van het vliegveld, de politiek en de 
luchtvaartmaatschappijen.

De tijdsgeest illustreert zich ook in het ontstaan 
van een nieuw ecosysteem binnen de Bestemming 
Nederland. Op 10 oktober vond in Deventer de 
eerste ToerismeTop plaats, waar NBTC een wenkend 
perspectief presenteerde om toerisme in Nederland 
ten dienste te laten zijn voor alle Nederlanders. 
Een nieuwe aanpak om te zorgen dat bewoners, 
bezoekers en bedrijven gaan profiteren van toerisme 
en de lusten en lasten evenrediger over Nederland 
verdeeld worden. Deze groei biedt kansen en nog 
zo veel meer uitdagingen. Het vraagt immers om 
ontwikkeling, management en het verleiden van 
bezoekers. En daarmee nieuwe stakeholders, 
nieuwe functies, nieuwe businessmodellen, nieuwe 
stimuleringsmaatregelen, wetten en regels, nieuwe 
rollen en verantwoordelijkheden, die passen bij 
de tijdgeest van duurzaam toerisme en bewuste 
bestemmingen. Dit vereist ook een actieve rol van de 
overheid – zowel op nationaal, regionaal als lokaal 
niveau. 

CELTH ontwikkelt daarom een position paper met de 
werknaam ‘Bouwen aan bewuste bestemmingen’. In 
dit position paper plaatsen we de huidige situatie van 
gastvrijheidsbestemmingen in het juiste perspectief 
en schetsen we de rollen en functies die invulling 
vragen om de ontwikkeling duurzaam te laten 
plaatsvinden. We beogen hiermee bij te dragen aan 
een nieuw ecosysteem in de Bestemming Nederland. 
Een nieuw ecosysteem, waarin we als CELTH en de 
betrokken instituten een belangrijke onderzoeks- en 
kennisrol kunnen invullen. 

■■ column

Menno Stokman, Directeur Centre of Expertise Leisure,  
Tourism & Hospitality
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Van oude 
bungalow 
naar groen 
verblijf
Sinds een paar jaar kunnen door technische 
ontwikkelingen nieuwe bungalowparken vrijwel 
volledig energieneutraal worden gemaakt. 
Eigenlijk wil de sector oplossingen om bestaande 
bungalowparken om te bouwen naar duurzame 
verblijfsparken. Dat kan.

In het nummer van februari lieten we al zien hoe oude 
stacaravans bij Vacanceselect worden omgebouwd tot 
duurzame en inspiratievolle verblijven. Nu is de sector 
met de stenen huizen aan zet. Landal GreenParks 
pakte die uitdaging op. Op vakantiepark Landal 

Twenhaarsveld (Holten, Overijssel) hebben twee bestaande 
vakantiewoningen (bouwjaar 1985) een groene make-
over gehad. De woningen gebruiken geen aardgas meer; 
ze worden verwarmd met een warmtepomp en er wordt 
gekookt op inductie. Verder zijn onder meer isolatie in het 
dak en in het glas geïnstalleerd en zonnecollectoren op het 
dak geplaatst. Ook is er gekozen voor een inrichting met 
gerecyclede of recyclebare producten, zoals een volledig 
recyclebaar bed en bank. Op 2 oktober werden de woningen 
geopend. Niet met het doorknippen van een lint, maar met 
een ‘Duurzame Dialoog’, waaraan werd deelgenomen door 
de gemeente, organisaties en leveranciers.

Recreatie inspireert energieleveranciers
Duurzaam leven in bestaande woningen. Dat is het doel 
van Landal GreenParks en groene energieleverancier 
Greenchoice. Sinds begin 2016 hebben beide bedrijven al een 
samenwerking en ontwikkelen gezamenlijk initiatieven om 
Nederland groener te maken, meer mensen te inspireren en 
hen te laten ervaren hoe het is om in een duurzame woning 
te leven.

“We willen onze 2.8 miljoen gasten over duurzaamheid 
inspireren tijdens hun vakantie, wanneer ze daar alle tijd en 
ruimte voor hebben. We horen en lezen veel over duurzaam 
leven, maar wat betekent dat in je eigen woonomgeving? 
In deze woningen bieden we gasten de mogelijkheid om dit 
zelf te ervaren, zodat zij thuis zelf aan de slag kunnen met 
duurzaamheid,” aldus Thomas Heerkens, algemeen directeur 
van Landal GreenParks.

Oplossingen 
ombouwen 

naar duurzame 
verblijfsparken
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“Onvergetelijke vakanties met een positieve impact, dat 
is waar we naar streven bij Landal GreenParks. We maken 
mooie ontwikkelingen door, zoals een volledig duurzaam 
park, Landal De Reeuwijkse Plassen in Nederland, en 
74 energieneutrale woningen op Landal Mont Royal in 
Duitsland. Samen met partners, leveranciers én onze gasten 
zetten we stappen om dit doel te bereiken,” aldus Tanja 
Roeleveld, Programma Manager Duurzaam & Betrokken 
Ondernemen bij Landal en MVO Manager van het Jaar 2017.

■■ accommodatie

“Zelf ervaren en 
thuis aan de slag met 

duurzaamheid”
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Dertig jaar oud vakantiehuis is 
omgebouwd naar een duurzame bungalow.
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Duurzame Dialoog 
Met een Duurzame Dialoog gingen ‘duurzame spraakmakers’ 
en betrokkenen bij de realisatie van de woningen met elkaar 
in gesprek over vragen als: Hoe stimuleren we versnelling? 
Wat kunnen bedrijven betekenen om de consument te 
betrekken bij de verduurzaming van Nederland. Hoe kan het 
bedrijfsleven bijdragen aan duurzaam wonen en leven van 
en voor alle Nederlanders? Hoe kunnen we consumenten 
inspireren om zelf kleine stapjes binnen hun eigen 
leefomgeving te zetten?

Niet meer praten maar doen
Aanwezig waren vertegenwoordigers van onder meer MVO 
Nederland, Gemeente Holten, Duurzaam Holten, WakaWaka, 
Dutch Green Building Council, Van Wijnen Recreatiebouw 
en tal van leveranciers en installatiebedrijven. Aan vijf 
tafels gingen in totaal 40 aanwezigen aan de slag met vier 
stellingen. De belangrijkste uitkomsten werden aan het eind 
van de bijeenkomst samengevat door Michel Schuurman, 
Directeur Politiek en Economie van MVO Nederland. “Aan de 
tafels was men het erover eens dat de overheid een steviger 
rol mag nemen, maar ook als individu mogen we meer 
initiatief tonen door niet af te wachten totdat de overheid 
actie neemt. De tijd van praten is voorbij; we moeten nu 
vooral gaan doen. De techniek is geen probleem, geld is 
er ook. Overheid, financiële instellingen, installateurs en 
klanten moeten met elkaar aan de slag. Maak de grote 
ambities van 2030 en 2050 behapbaar in kleine stapjes om 
het aantrekkelijk te maken voor de mensen.

In 3 stappen naar duurzaam vakantiehuis
Hoe heeft het bungalowpark de transformatie aangepakt? 
Grofweg is het proces in drie grote stappen verdeeld. 
Vervolgens zijn in die stappen alle producten en maatregelen 
verwerkt, van het plaatsen van LED- lampen (85% reductie 
in vergelijking met gloeilampen) tot en met duurzaam 
groenbeheer rondom de vakantiehuizen. Het management 
van Twenhaarsveld over de 3 stappen:

Stap 1: reduceren van energieverbruik
Het eerste wat je doet is goed isoleren, zodat je al meteen 
veel minder hoeft te verwarmen. In deze twee bungalows is 
gekozen voor isolatieplaten van gerecyclede oude kranten! 
In de ramen is HR++ glas geplaatst. Met LED-verlichting 
en energiezuinige apparaten wordt ook energie bespaard. 
Met het warmteterugwinning systeem en balansventilatie 
bespaar je nog meer. De warmteafvoerlucht wordt 
gebruikt voor het voorverwarmen van de nieuwe gezonde 
ventilatielucht.

• Per woning is 280 kg = ca. 1800 oude kranten gebruikt als 
isolatie

• Daardoor blijft het tot vier uur langer aangenaam warm of 
koel dan met gewone CV zonder isolatie

• Bespaart ongeveer 40% op verwarmingskosten.
• HR++ glas in de bestaande kozijnen. Dit bespaart nog eens 

tot 18%
• In de woonkamer zijn twee nieuwe radiatoren met 

ventilatoren toegepast
• Warmteterugwinningsunit met afzuiging op toilet, 

badkamer, keuken en inblaas op slaapkamer en 
woonkamer. Haalt warmte uit lucht en behoudt die in de 
woning
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De modulaire zitbank kan voor 
80% hergebruikt worden.
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Stap 2: aardgasvrij wonen 
Als je al flink bespaart op energie, wordt stap 2 interessant: 
aardgasvrij wonen. Op Twenhaarsveld is gekozen voor een 
warmtepomp, die het water in de cv elektrisch verwarmt. Op 
één van de bungalows konden we dankzij een juiste ligging 
ook zonnecollectoren op het dak plaatsen. Die verwarmen 
het water alvast voor, waardoor er minder stroom nodig is. 
De gasfornuizen zijn vervangen door inductiekookplaten.

• Zonnecollectoren – voor verwarmen van water in de boiler
• Warmtepomp = 500 liter voor 90 minuten douchen met 

warm water
• Besparing op gasverbruik: Verwarmen 70%, - Warm water 

(douchen) 20%, - Koken 10%

Stap 3: duurzame stroom gebruiken
Voor aardgasvrij verwarmen is extra elektriciteit nodig. 
Groene stroom kun je opwekken met zonnepanelen of 
inkopen bij een groen energiebedrijf. Landal GreenParks 
heeft in 2015 al gekozen voor 100% groene stroom uit 
Nederlandse windenergie van Greenchoice.

Over de investering in de duurzame ombouw kan Landal 
GreenParks geen uitspraak doen. Dat komt ook door 
verschillen tussen de twee huizen. 

■■ accommodatie

Als je al flink bespaart  
op energie, wordt stap 2 

interessant: aardgasvrij wonen
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De keukenkastjes zijn 
gemaakt van BalanceBoard, 
een mix van geperst gras, vlas 
of resten van maisplanten.
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Hoe renoveer je 
een attractie?
Vaak melden we in dit blad en op onze website 
de nieuwbouw van attracties in themaparken. 
Het kan voor veel parken en losse attracties 
interessanter zijn om te renoveren in plaats van 
de aannemer te bellen voor een nieuw project. Het 
beste park van de wereld Europa-Park herijkte 
zijn Franse themagebied.

Cultuur en 
technologie bepalen 

nieuwe richtingen 
themagebieden
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■■ attractie

Het is een grote operatie geworden maar nog 
steeds bleek de renovatie van het Franse 
themagebied veel interessanter dan sloop 
en nieuwbouw. Daar komt verrassend veel 
culturele achtergrond bij kijken in dit Duitse 

park. Het attractiepark ligt op slechts vier kilometer van 
de Franse grens. Het aandeel Franse bezoekers is dan 
ook hoog. Die doelgroep wil zich graag ook identificeren 
met het attractiepark en dat gebeurt volop in het Franse 
themagebied. Intern is het ook belangrijk, 50% van de 
3.800 werknemers van Europa-Park woont in Frankrijk. 
Ooit was de blikvanger van dit themagebied, de 45 meter 
hoge bol van de Eurosat achtbaan het hart. Het is zo een 
sterk icoon dat deze is behouden. De buitenste laag met 
zijn kenmerkende metalen uitstraling staat weer volop te 
blinken. Binnenin werd de complete achtbaan ontmanteld. 
Een nieuwe achtbaan werd ontworpen en geplaatst. “We 
hebben alleen de lift die de karren omhoog tilt naar het 
hoogste punt behouden. De rest is helemaal opnieuw 
ontwikkeld. Met grote bewondering keken we naar de 
oorspronkelijke achtbaan die in de jaren ’80 is geplaatst. Wat 
een vakmanschap en dat alles zonder computers om de baan 
te ontwikkelen. Door de nieuwste ontwikkeltechnologie en 
materiaal te gebruiken is ongeveer veertig procent bespaard 
op het gewicht van de bouw,” meldde de technische 
afdeling van de achtbaanbouwer Mack Rides tijdens de EAS 
vakbeurs in Amsterdam op de openingsdag van de beurs, 25 
september.

Eerste wissel die draait 
en kantelt in een 

achtbaan

Een technisch huzarenstuk is een wissel in de achtbaan die 
draait én kantelt. De bewegingen moeten razendsnel gaan, 
binnen tien seconden. De achtbaan is omgebouwd tot een 
virtual reality achtbaan. De voeding van onder meer de 
virtual reality omgeving loopt via doorgave langs de rails 
van de achtbaan en is ook verwerkt in de wissel. Daarmee 
moeten ook de verbindingen voor de vr-boxen in de wagens 
van de achtbaan optimaal verbonden blijven. Dat maakte de 
ontwikkeling van een wissel nog complexer. Mack Rides geeft 
aan dat het een uniek project werd dat kennis opleverde dat 
mogelijk ook bij andere attracties gebruikt kan worden.

Het horecabedrijf met de flammkuchen draaide altijd al goed. Voor optimale 360 
graden beleving werd het punt naar het midden van het themagebied verplaatst.

Even uitrusten en kijken naar de fonteinshow. Links achterin ligt de nieuwe 
bistroboot. In de achtergrond de metalen bol van de Eurosat CanCan Coaster.
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Van ruimtebeleving naar Frans vermaak
Europa-Park opende in 1989 een Frans themagebied. 
Dat past bij het park waar veel landen van Europa als 
themagebied zijn te vinden. Helaas brandde deze zomer een 
deel van het Nederlandse gebied af. Tijdens de bijeenkomst 
meldde Europa-Park dat het Nederlandse deel weer 
wordt herbouwd maar de kans wordt ook gebruikte om 
verbeteringen door te voeren. Wat voor verbeteringen dit 
zijn, wil het park nog niet onthullen.

“Virtual reality en de 
echte wereld sluiten 

naadloos op elkaar aan”

De herbouwde achtbaan in het Franse themagebied had 
eerst het thema ruimtevaart. Bezoekers die nu de nieuwe 
Eurosat CanCan Coaster willen beleven maken in de wachtrij 
kennis met het kleurrijke leven in Parijs aan het begin van 
de 20e eeuw en met name ontdekken ze het beroemdste 
variété-theater ter wereld; de ‘Moulin Rouge’. “Het is bizar 
maar in de wachtrij maak je al de Franse beleving mee. Het 

gaat zo ver dat als je naar je kar toeloopt zie je de stang 
voor je in je vr-bril, die stang die je kunt vastpakken om in te 
stappen. VR en de echte wereld sluiten naadloos op elkaar 
aan,” meldt een woordvoerder over de mix van virtual reality 
en beleving van het Franse themagebied. Op weg naar het 
instapstation passeren bezoekers een spiegeltent, objecten 
van de Wereldtentoonstelling, beklimmen ze de trappen 
van de Montmarte en lopen ze door een Parijse zolderkamer 
annex atelier. Vanzelfsprekend begeleidt cancan-muziek uit 
onboard-speakers de rit in de nieuwe ‘nachtbaan’ en ontmoet 
je onderweg taferelen uit het Parijse nachtleven. 80 miljoen 
mensen maakten met veel plezier een ritje op de oude baan. 
Je kan je voorstellen dat renovatie hard nodig was. Van 
veraf lijkt de zilveren bol niet veranderd maar de gevel aan 
de voorkant is ook aangepast. De nieuwe gevels nemen de 
bezoekers mee naar de frivole tijden van de Lichtstad, de 
‘Belle Époque’. Het leverde een samenwerking op tussen een 
attractiepark en een van de beroemdste attracties in Parijs. 
Boven de ingang van de Eurosat CanCan Coaster draaien 
de wieken van een rode molen, een replica van de bekende 
‘Moulin Rouge’ uit Parijs. De beide ondernemersfamilies van 
Europa-Park (familie Mack) en ‘Moulin Rouge’ (familie Clerico) 
zijn hiervoor een voor de attractieparkenbranche een unieke 
samenwerking aangegaan.

De ontvangstruimte van de Eurosat CanCan Coaster past 
goed in het Franse gebied en straalt Belle Époque uit.
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Van dinogebrul naar hoog knuffelgehalte
Ook het souvenir- en curiositeitenwinkeltje van Madame 
Freudenreich is stevig veranderd. Dit omaatje uit de Elzas 
heeft een groot geheim. Bezoekers ontdekken dat ze achter 
haar winkeltje een wijnkelder heeft waar ze dinosaurussen 
grootbrengt en in haar tuin zien ze hoe de prehistorische 
dieren plezier hebben en hun surrogaat-moeder helpen 
bij het huishouden. In tegenstelling tot de voormalige 
attractie ‘Universum der Energie’ maakt men nu kennis met 
de vriendelijke kant van de dino’s. Voorheen was het een 
donkere ruimte met veel gebrul van de dino’s. 

Madame Freudenreich 
werd een vriendelijke 

attractie

Deze thematiek is bijgesteld zodat de attractie geschikt is voor 
de allerkleinste bezoekers. Vriendelijke kleuren, zachtaardige 
dino’s en de lieve Madame Freudenreich zorgen voor een 
kleurrijke rustige omgeving. Er is duidelijk voor de beleving naar 
de doelgroep families met kleine kinderen gekeken. Het verhaal 
rondom deze attractie is veel vriendelijker geworden. Bij de 

attracties staat een kleine souvenirshop. De directie meldt dat 
de metamorfose geslaagd is en dat het is te merken aan de forse 
verkoop van het kinderboek over Madame Freudenreich.

Van verloren hoek naar 360 graden beleving
Het hoofd van het creatieve team meldde dat de Elzasser 
Flammkuchenstand, een klein horecaconcept altijd al goed 
draaide. Veel bezoekers associëren het met de Elzas dat 
zo dichtbij ligt. Om de binding met het Franse thema te 
verbeteren is het horecabedrijf bijna naar het midden van 
het themagebied verhuisd. Je ziet om je heen de andere 
attracties en daarmee wil het team een 360 graden beleving 
maken van het themagebied.

Langer in het themagebied met horeca en 
fonteinshow

Echt nieuw zijn de drijvende bistroboot Liberté (horeca) 
en de fonteinshow ‘Fraternité’ die in het zelfde water ieder 
halfuur plaatsvindt waar de boot ligt. Waarschijnlijk is 
daarvoor goed gekeken naar concurrerende parken zoals de 
Efteling dat veel succes heeft met de fonteinshow Aquanura.

Voor de verbetering van de beleving heeft het creatieve team 
meerdere reizen gemaakt door onder meer de dorpen in de 
Elzas en de Franse hoofdstad Parijs. 

■■ attractie

De dino’s veranderden van brullende monsters in 
vriendelijke hulpjes bij attractie Madame Freudenreich.
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VIRTUAL REALITY 
VOOR LEISURE 
ONDERNEMERS
Gamescom is een beurs die zich voornamelijk richt op de allernieuwste games 
en gadgets voor de consumentenmarkt. Maar in de 10 enorme hallen waar het 
evenement plaatsvindt, kom je ook zeker virtual, augmented en mixed reality 
pareltjes tegen die puur gericht zijn op de zakelijke gaming markt en leisure.

Afgelopen jaar schreef bureau KWAN 
een artikel over de vijf trends en 
ontwikkelingen in gaming die aansluiten 
bij de leisure branche. Zijn deze trends dit 
jaar uitgekomen? En welke nieuwe trends 

zijn er in opkomst in de virtuele markt? Laten we eerst 
terugblikken naar vorig jaar. KWAN concludeerde toen dat 
de echte virtual reality ervaringen nog moeten komen en 
dat deze virtuele ervaring gecombineerd zullen worden met 
platformen, maar vooral ook met andere spelers. Klopt dit, 
en is dit terug te zien op de Gamescom?

Het antwoord daarop is ja en nee. Het viel op dat er dit jaar, 
in vergelijking met afgelopen jaar, zeer weinig virtual reality 
platformen of virtual reality attracties zelf terug te vinden 
waren op de beursvloer. Dit terwijl KWAN juist verwachtte 
meer van dit soort innovatieve apparaten en faciliteiten te 
zien in het business gedeelte.

Doorbraak voor VR
Wil dit dan zeggen dat Virtual Reality niet zo populair gaat 
worden als verwacht? Zeker niet! De doorbraak is zoals 
verwacht gekomen. Opvallend is namelijk dat een aantal 
grote spelers voorzichtig naar buiten komen met hun 
eigen VR en AR toepassingen. Je hebt natuurlijk de grote 
jongens zoals Sony met hun Playstation VR en HTC en 
Oculus met hun VR brillen, maar nu zijn ook andere game 
developers en publishers aan het kijken naar de toepassing. 
Zo ook Wargaming, bekend van de spellen World of Tanks 
en World of Warships. Zij hebben op de Gamescom zowel 
een augmented reality app laten zien, waarbij spelers 
andere spelers kunnen zien spelen met als decor je eigen 

woonkamer of kantoor, als een 
virtual reality toepassing waar 
spelers zelf een tank kunnen 
besturen in het spel.

VR wordt draadloos
Wat zijn dan de andere trends? 
Allereerst heeft HTC waarschijnlijk 
een nieuwe trend getriggerd. 
Zij hebben namelijk onlangs de 
eerste draadloze VR bril, de Vive 
Focus, op de markt gebracht 
die even krachtig is als de VR 
brillen met kabel. Denk hierbij 
aan onder meer de eerdere versies 
van de HTC Vive en de Oculus Rift 
brillen. Ook de andere grote fabrikanten zoals Oculus 
en Lenovo hebben draadloze brillen aangekondigd. Dit 
draadloze spelen zorgt ervoor dat zowel game developers 
als hardware developers meer vrijheid hebben in het maken 
van hun spellen, aangezien zij geen rekening meer hoeven 
te houden met het feit dat spelers over de draden vallen. 

JEAN-PAUL HAENEN EN 
THOMAS JEURGENS

TRENDS VIRTUAL 
EN MIXED REALITY 

KOMEN UIT
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Daarnaast geven de draadloze brillen spelers een enorme 
vrijheid waardoor de spelbeleving sterk verbeterd.

Stap in het pak
De tweede trend die KWAN is opgevallen is dat er in plaats 
van de VR platformen nu veel meer bedrijven zijn die zich 
richten op de zogenaamde haptic hardware. Wat houdt 
dit in horen we je denken? Haptic hardware is eigenlijk 
hardware, in de vorm van full body pakken, handschoenen 
en schoenen, waarmee een speler kan voelen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het voelen van een bal tegen je 
lichaam of het gevoel wat je krijgt als je ijs aan raakt of een 
hete verwarming. Tegenwoordig kunnen ze dit allemaal 
simuleren. Twee bedrijven die er wel uitsprongen waren 
Bhaptics, die een zeer stevig vest hebben ontwikkeld met 
arm en been straps waarmee je kan voelen wanneer je 
geraakt bent door bijvoorbeeld een kogel, en TeGway die 
een apparaat, genaamd de ThermoReal, hebben gemaakt 
waarmee de speler warmte, kou en letterlijk pijn kan voelen.

Mix in reality
Ook mixed reality is in opkomst, dit is een gecombineerde 
vorm van augmented reality en virtual reality. Waarbij 
de speler in de echte wereld een game kan spelen met VR 
hardware waarbij VR en AR elementen gemixt worden 
met de echte wereld. Maar de speler kan ook worden 
geprojecteerd in de gamewereld, waardoor andere bezoekers 
de speler kunnen zien.

Leisure en multiplayer
De laatste en misschien wel de beste trend voor de leisure 
branche is de opkomst van de multiplayer VR games. 
Steeds meer VR developers richten zich op hardware en 
software waarmee spelers elkaar kunnen zien en met elkaar 
kunnen spelen in de virtuele wereld. Een goed voorbeeld 
hiervan is het nieuwe spel Exodus Burned van VR Studio 
Pillow’s Willow waarin spelers uit een ruimteschip moeten 

ontsnappen door met of tegen elkaar snelle en intense 
minigames te doen. Hologate is een ander voorbeeld. Zij 
hebben zelfs een kant en klare arena waar vier personen 
tegelijkertijd kunnen spelen in een intens schietspel.

Nieuwe leisure: VR arcade hallen
Deze laatste trend zorgt tegelijk ook voor een andere trend, 
namelijk die van de opkomende VR arcade hallen. In 
Nederland alleen al zijn er al meer dan 24 locaties waar de 
bezoeker virtual reality kan ervaren. Denk hierbij aan VR 
escape rooms, VR arcade mini games, VR schietspellen en 
VR ervaringen. In Nederland zijn deze VR experiences nog 
puur gericht op de virtuele ervaring en bevinden ze zich vaak 
in licht gethematiseerde kale ruimten. In het buitenland is 
dat echter anders. Denk hierbij aan The Void, die volledig 
gethematiseerde ruimtes heeft voor hun games zoals Star 
Wars en Ghostbusters. De trend neemt dit jaar echt een 
vlucht en we verwachten dat het zoiets gaat worden als de 
trampolineparken of escape rooms.

“Gethematiseerde 
ruimten met VR 

attracties nemen echt 
een vlucht”

Kortom, we kunnen stellen dat virtual reality, augmented 
reality en mixed reality opkomende trends zijn waarmee 
de leisure branche de komende jaren zeker rekening moet 
houden. Interesse in een dergelijke attractie in uw locatie? 
Of wilt u advies over de beste VR attracties? U kunt ons altijd 
mailen via info@kwanonline.nl of bezoek onze website 
www.kwanonline.nl. Of bezoek een van de beurzen gericht 
op virtual reality zoals de gloednieuwe Welt der Freizeit 
beurs in Kalkar komend jaar. 

Krijgt Nederland ook meer 
gethematiseerde VR-attracties 
in plaats van kale ruimten met 
alleen een virtuele beleving?

■■ trends



68 I Recreatie & Toerisme I november • 2018

SUPAGOLF 
HET NIEUWE 
SPEL VOOR 
VAKANTIEPARKEN
Het verhaal doet de ronde dat twee sportievelingen in Australië het wel 
hadden gehad met het echte golf, omdat ze de sport niet met het hele gezin 
konden beoefenen. Er liggen behoorlijk wat drempels voordat je je een 
volwaardig golfer kunt noemen. Ze bedachten het laagdrempelige SupaGolf.

Je moet voor golf een soort diploma halen voordat je 
mag spelen en je moet vooral blijven oefenen anders 
gaat je handicap niet omlaag. En geef toe, wat is er 
nou leuker om met de familie, collega’s of vrienden 
gezellig met elkaar de strijd aan te gaan met een 

laagdrempelig spelletje golf voor iedereen. Maar het moet 
beslist niet op midgetgolf lijken en zo is SupaGolf ontstaan. 
Grotere golfstokken, grotere ballen, groter gat en geen 
moeilijke regels.

De spelregels van SupaGolf
Het gaat erom dat je de bal in zo min mogelijk slagen in het 
gat bij de vlag weet te slaan. Je slaat af vanaf een kunstgras 
afslagplaats. De banen zijn aangelegd in de vrije natuur en 
een normaal grasveld is voldoende. Alleen rondom de hole 
en de vlag is het meestal vlak en wordt het gras iets korter 
gemaaid, zodat de bal hier wat beter kan rollen. Je gaat met 
maximaal vijf personen in een groepje zodat het lekker 
doorloopt. Uiteraard worden de scores bijgehouden op een 
scorekaart. Je loopt over 6-, 9- of 12-holes en telt aan het eind 
de slagen van alle banen bij elkaar op en je hebt de winnaar! 
Er zijn geen etiquette of speciale sportkleding verplicht. 
Het heeft veel weg van echte golf, zoals de techniek en 
vluchteigenschappen van de bal. Maar door de grotere ballen 
en stokken, is het veel leuker voor de hele familie, groepen, 
scholen en bij evenementen.

SupaGolf op de Camping of vakantiepark
Het lijkt niet op midgetgolf en het is beslist ook geen 
vervanger. Toch geeft hebben de spelers een gevoel van 
vrijheid en het echte golfspelletje met dezelfde uitdagingen 
met de bunker, waterhindernis of buiten de baan. Bijna 
iedere camping- en/of Vakantiepark heeft meestal wel een 
stuk grond of (te) groot sportveld over dat ruimte biedt aan 
6- 12 of 18 holes. Het biedt extra inkomsten door de kaart 
verkoop (de adviesprijs is € 7,50 p.p.), meer opbrengsten voor 
de horeca voor groepen en extra promotionele aandacht met 
bijvoorbeeld een SupaGolf event. 

Op dit moment liggen 
er acht banen verdeeld 
over Nederland, België 

en Duitsland.

Ook voor kinderen is het een sportieve uitdaging en iets 
anders dan op hun mobiel of tablet gluren. In Europa is het 
nog een jonge opkomende gezellige sport. Op dit moment 
liggen er al zo’n acht banen verdeeld over Nederland, België 
en Duitsland. De doorbraak was bij Golfbaan Welderen 
in de Overbetuwe maar er liggen meer kansen in de 
recreatiemarkt. Center Parcs heeft ook al gekozen voor 
banen op twee locaties, De Eemhof en de Limburgse Peel.

GOLF ZONDER 
DREMPELS

HANS VAN LEEUWEN
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Aanleg en investering SupaGolf 
Een eigen SupaGolf baan aanleggen betekent een relatief 
kleine investering. De basis is eenvoudig aan te leggen en te 
onderhouden. De ruimte die voor een SupaGolf baan nodig 
is, is ongeveer 1,5 voetbalveld groot. De kwaliteit van het gras, 
is te vergelijken met de kwaliteit van een sportveld, vooral 
de greens (het gebied rondom de vlag), moet vlak en goed 
rolbaar zijn voor de bal. Het gras op de baan zal gemiddeld 3 
keer per 2 weken* gemaaid moeten worden.
Voor het materiaal geldt een gebruiksrecht, door middel 
van dit gebruiksrecht ben je partner van SupaGolf Europe en 
ontvang je het volledig benodigde equipement. Denk hierbij 
aan clubs, ballen, tassen en trolleys. Maar ook scorekaarten 
met speciale potloden, vlaggen, plastic hole cups, 
vlaggenstokken, kunstgras afslagmatten inclusief rubber 
tees, informatie bord voor spelers en een gereedschap om de 
plastic hole cups eenvoudig mee te verplaatsen.

SupaGolf ondersteunt alle partner locaties ook in marketing 
en via een eenvoudig boekingsprogramma dat via www.
supagolf.eu op iedere baanpagina te vinden is. Daarnaast 
organiseert SupaGolf veel events rondom en op haar partner 
locaties.

Advies van Trendwatcher Hans van Leeuwen?
Wij zien een enorm potentieel voor de recreatiemarkt! Het is 
een sportieve activiteit voor de hele familie en uitdagend om 
te beoefenen. Vooral vakantieparken kunnen profiteren van 
deze nieuwe activiteit. Heel laagdrempelig in alle opzichten 

aan de kant van de beoefenaar maar ook op basis van de 
investeringen die daarvoor nodig zijn. Ook FEC Outdoor 
bedrijven kunnen in de buitenruimte een SupaGolf baan 
opnemen in hun aanbod en hiermee hun aanbod verbreden. 
Het is een prima spelletje met vrouwelijke collega’s die niet 
in een klimbos willen hangen maar gewoon even gezellig 
bezig zijn. Wilt u het eens proberen en wilt u meer weten 
over de commerciële kansen van SupaGolf? Hans van 
Leeuwen speelt graag samen met u op de Golfbaan Landgoed 
Welderen en zal u de fijne kneepjes van het SupaGolf 
bijbrengen. U mag mij bellen 06-53394506 voor meer 
informatie of een rondje SupaGolf. 

* Dit is een jaarlijks gemiddelde en sterk afhankelijk van (extreme) weersomstan-
digheden. Neerslag en temperatuur spelen een grote rol bij het beheer.

Serie Best Product, door Hans van Leeuwen; Trendwatcher - Adviseur & Concept 
Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme.

■■ product

Wilt u meer weten over SupaGolf, 
kijk op de website van 

www.supagolf.eu. Wilt u contact 
opnemen met Bart Verkoelen, dat kan 
via, bart.verkoelen@supagolf.eu.

SupaGolf heeft een lage 
moeilijkheidsgraad en is daardoor 
zeer geschikt voor families.
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TUI INVESTEERT 
IN TALENTEN
Hogeschool Inholland tekende op 4 september een 
samenwerkingsovereenkomst met marktleider in de reiswereld, TUI. De 
samenwerking betekent een structurele uitwisseling van kennis, concepten, 
ideeën, stages en gastcolleges. TUI wil graag de talenten van de opleiding 
in beeld krijgen en daarom kwam CEO Arjan Kers naar Diemen voor de 
handtekening.

Marco Bijsterbosch, docent en ook 
accountmanager TUI bij Inholland beziet de 
samenwerkingsovereenkomst eerder als een 
versterking van de relatie in plaats van een start. 
De touroperator had geen zin in een constante 

stroom van aanvragen van studenten. Ook Inholland wilde 
graag een stevige structuur geven aan de bestaande contacten. 
De structuur is twee jaar geleden opgezet en 2017 gold als 
pilot voor het project. Het uitwisselingsproject gaat over 
onderwijsopdrachten, stages, docentenstages en gastcolleges. 
Een einddatum voor de samenwerking is niet vastgesteld. De 
eerstejaars studenten moeten meteen in het eerste blok hard 
aan de slag om een nieuw concept voor TUI te bedenken. Ook 
in het laatste blok van dit studiejaar volgt een speciale opdracht. 
Tussendoor worden stages en gastcolleges georganiseerd 

waardoor TUI en Inholland het hele jaar elkaar blijven 
inspireren. De meer dan 450 studenten van de drie Inholland 
vestigingen waar tourism management wordt gegeven 
waren voor deze dag naar de vestiging in Diemen gereisd. Zij 
moesten aan de bak met hun opdracht. De groep jongens die 
in 2017 de concepting opdracht won, maakten een speciaal 
reisprogramma voor gamers.

In pressure cooker eerst kennis en dan aan de slag
“Eerst kregen de studenten van de opleiding tourism 
management diverse colleges in de eerste week over trends 
en ontwikkelingen in de reiswereld. Ze kregen onder 
meer college in concepting. Meteen aan het begin van 
dit schooljaar moeten ze aan de slag met een out of the 
box vakantieconcept voor TUI. Het is een pressure cooker 
omgeving waarin ze in korte tijd de opdracht moeten 
maken. Het mogen nieuwe reisproducten zijn maar ook 
verbeteringen in de customer journey. Het is ontzettend leuk 
om te zien met hoeveel enthousiasme de studenten aan de 
slag gaan. De studenten presenteren de uitkomst aan TUI. 
TUI heeft ook een eigen lab waarin de ontwikkelingen van 
het vakgebied worden bijgehouden. De afspraak is dat TUI de 
concepten volledig of deels mag gebruiken.”

“We proberen om er een win-win situatie van te maken. 
Het is voor Inholland goed om in direct contact te staan 
met de marktleider. Daarbij leren zij weer van de studenten. 
Een mooi voorbeeld zagen we afgelopen jaar. Toen hielden 
alle studenten onderzoek naar het gebruik van social 
media onder millennials. Met dik 450 studenten kun je je 
voorstellen dat het een enorme bulk aan data opleverde. Wij 
konden colleges daarop aanpassen en TUI had uitstekende 
data in handen.” 

■■ opleiden

UITWISSELING 
KENNIS EN 
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Simone Groen, opleidingsmanager tourism management en Arjan 
Kers CEO TUI ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.
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Er waren mij de laatste jaren al heel wat kwalificaties 
opgespeld en toch heb ik er weer een nieuwe trofee 
bij! Namelijk die van ‘Oude strijder’. Persoonlijk zie ik 
dat zelfs als een erkenning. Was het in het begin van 
mijn carrière een doorn in het oog voor velen die niet 
precies wisten wat ze nou met mij aan moesten, nu 
is het een kwalificatie van autoriteit en kennis van 
zaken. Veel toekomstige ontwikkelingen ontluiken 
door een reflectie vanuit een historisch perspectief. 
Vandaar dat wij in de afgelopen jaren bij meerdere 
topbedrijven een rol mogen vervullen in de RVC – 
Raad van Commissarissen.

Na veertig jaar ploeteren in deze nieuwe tijden van het 
massa toerisme is een oververhitting van de recreatieve 
toeristische markt juist belangrijk dat er iemand zich 
geroepen voelt de boel eens af en toe lekker weet op 
te schudden. Vreemd dat men in Amsterdam eerst 
jarenlang heel veel geld en energie steekt via Metropool 
Regio Amsterdam om 100 hotels binnen te halen 
en nu de boel op slot gooit. Airbnb betaalt het gelag 
en het lokale beleid is er op gericht het de toerist nu 
zo onaangenaam mogelijk te maken. Hoe gek mag 
dit klinken? Nog gekker is als je geslaagd bent in de 
opdracht voor een provinciaal vraagstuk buitenlandse 
investeerders over de brug te halen en er vervolgens 
een langdurige stilte ontstaat. Terwijl elders in den 
lande wordt bewezen om binnen enkele maanden 
een compleet pretpark uit de grond te stampen als het 
gaat om de bestemmingsplannen en procedures. Hoe 
krijgen wij toch in onze sector het lokale en provinciale 
ambtenarenapparaat aan het verstand dat zij veel meer 
zouden kunnen bereiken als meer in teamverband 
met een gelijkgestemde motivatie wordt geopereerd. 
Beleidsmakers zijn er toch voor de ‘ondernemer’! 
Vandaar mijn complimenten aan de gemeente 
Molenwaard, Aa en Hunze die beide een puike prestatie 

hebben geleverd! Daarmee konden Avonturenboerderij 
Molenwaard en DX Adventurepark starten. Ook goed 
dat de Efteling onze nationale trost, kan uitbreiden 
waarmee de totale sector in ons land mee gediend zal 
zijn. Immers de Efteling bepaalt het kwaliteitsniveau van 
onze hospitality.

Verbreding is een ontwikkeling waar iedereen in onze 
sector mee aan het stoeien is. Horeca, Retail, Dag- en 
Verblijfsrecreatie schuren steeds dichter tegen elkaar 
aan. Alles onder een dak, moet kunnen. De eerste 
pretparkplannen met een dergelijk concept dienen 
zich al aan. Maar moet een brancheorganisatie 
Horeca Nederland (KHN) wel van start gaan met 
eigen adviesbureau? De organisatie heeft zich ook 
al opgeworpen als bierbrouwer en werd daarmee 
een breekijzer tussen de gevestigde orde. In beide 
gevallen denk ik dat hier het principe geldt van 
‘schoenmaker blijf bij je leest’. Laat dergelijk zaken 
over aan de markt en begeef je juist op het vlak 
de horecaondernemers te voorzien van de nodige 
kennis. Deze verbreding biedt geen soelaas en is naar 
mijn idee nieuwe wijn in oude zakken. Overigens 
is het kostenplaatje voor kennisdeling soms té 
hoog. Het succes van de EAS Trade Show van de 
Amerikaanse organisatie IAAPA schijnt een groot 
succes te zijn. Je mag je afvragen op basis van welke 
criteria deze resultaten geclaimd kunnen worden. 
Het is werkelijk indrukwekkend hoe die Amerikanen 
dat voor elkaar krijgen. De pool van volunteers 
(vrijwilligers) die voor nop maar alleen voor de glorie 
en een vet leren medaille wilt acteren is zo groot 
dat er zelfs een wachtlijst voor is. Men is in staat een 
soort urgentie te creëren waar heel veel geld betaald 
moet worden voor een smakeloos ontbijt van maar 
liefst € 125.- om de nieuwe commercieel directeur 
van de Efteling te horen spreken over de nieuwe 
uitbreidingplannen.

column

Hans van Leeuwen, Trendwatcher en Adviseur. 
PS: ik meld mij ook maar aan als adviesbureau op het platform www.leefstijlvinder.nl

Oude strijder
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Verover de straat

HORECAVA STREET TAKEOVER IN 
AMSTERDAM
Vakbeurs Horecava organiseert in samenwerking met 
Ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat op 7, 8 en 9 
januari 2019 de Horecava Street Takeover. Bezoekers van 
de Horecava kunnen hun beursbezoek verlengen met een 
bezoek aan deze straat die volledig in het teken staat van 
Horecava. Eward Koning, Voorzitter Ondernemersvereniging 
Reguliersdwarsstraat: “De Reguliersdwarsstraat biedt het 
ultieme decor om te netwerken in hartje Amsterdam. Een 
groene oase met allerlei verrassende concepten 
en alle internationale keukens. Een perfecte 
plek waar u uw mensen, relaties en klanten 
kunt ontvangen om de Amsterdamse 
gastvrijheid te beleven.”

Online plaatsen

IN 12 SECONDEN EVENT IN DE VERKOOP
Gebruik je eventplanner Stager eigenlijk alleen maar om je tickets in de verkoop te zetten, en niet om 
complete event producties te managen, dan is er nu een makkelijke manier gebouwd waarmee je in een 
paar klikken de kaartverkoop online krijgt: De Quick create functie. “Het record om een event online in de 
verkoop te krijgen staat momenteel op 12 seconden,” meldt Stager. Voor meer informatie zie: www.stager.nl

Spel met archeologie voor jeugd 

DE VONDST BELEVING IN ARCHEOLOGIE
Op woensdag 10 oktober heeft De Vondst, hèt Limburgse centrum voor archeologie 
in Heerlen, officieel haar deuren geopend. Zowel het provinciaal depot als het 
restauratieatelier van Restaura is er gehuisvest. “De Vondst maakt het archeologisch 
proces ‘van vondst tot vitrine’ zichtbaar voor iedereen in Limburg. Je kunt er 
alles horen, zien en beleven op het gebied van de Limburgse archeologie. Voor 
bezoekers is een echte Archeohotspot ingericht, waar men aan een grote tafel zelf 
aan de slag kan met archeologische vondsten. Voor de jeugd is een spel gemaakt, 
waarmee ze op een interactieve wijze leren over archeologie. Organisatorisch wordt 
samengewerkt met het naastgelegen Thermenmuseum, het enige archeologische 
in situ museum van Nederland, waar de archeologische resten van een Romeins 
badhuis bewaard zijn. Voor meer informatie zie: www.devondst.nl

vakantie             horeca             sport             retail             marketing             duurzaam             attracties             cultuur             evenementen             wellness             natuur             

e-bike

CALIFORNIAN LIFESTYLE
Electra Bicycle dat bekend is door zijn e-bike dat de vrolijke 
Calofornian lifestyle volgt, is uitgebreid met Townie Go! 8D. 
Optioneel is er ook een bijpassende helmcollectie verkrijgbaar 
met en zonder MIPS-veiligheidstechnologie in tien nieuwe kleuren. 
Dit type fiets is bekend door zijn ontspannen manier van fietsen. 
Dat wordt bereikt met de gepatenteerde Flat Foot-technologie 
die het karakteristieke rijgevoel oplevert. De fietser zit rechtop 

en stabiel met de voeten vlak, terwijl de 
benen tijdens het fietsen kunnen worden 
gestrekt. Voor meer informatie zie   

www.electrabike.com/eu/

Electra Bicycle
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Te laat

NEDERLANDS 
VERZEKERINGSPRODUCT TEGEN 
VLUCHTVERTRAGING

Vliegtuigpassagiers 
kunnen zich verzekeren 
tegen vluchtvertraging 
of -annuleringen nu 
Vuelandia en Maiden Life 
& General de ‘Vuelandia 
Flight Care’ verzekering 
lanceren. “Natuurlijk zijn 
wij een concurrent van de 

bestaande claimbureaus. Wij keren in tegenstelling tot andere 
partijen altijd uit bij een vertraging van drie uur of langer en 
wanneer een luchtvaartmaatschappij failliet gaat. Het enige 
dat wij in rekening brengen is de standaard premie van € 19,95 
voor het afsluiten van een verzekering waarbij de heen- en 
terugreis zijn gedekt,” aldus Mikel van Nimwegen (mede-
oprichter/-eigenaar Vuelandia) en Peter Heijdacker (Marketing 
& Sales Manager Maiden Life & General). De Vuelandia Flight 
Care verzekering kan tot 72 uur voor vertrek worden afgesloten 
voor vluchten met vertrekken vanaf Nederlandse luchthavens. 
Meer informatie op www.vuelandia.com

Onderzoek

TRENDS & TOURISM VAN START
Na vele jaren voor NBTC 
Holland Marketing en NBTC-
NIPO Research gewerkt te 
hebben is Kees van der Most 

sinds kort gestart met het bureau Trends & Tourism. Op het 
gebied van marktonderzoek wil Trends & Tourism onder meer 
themaonderzoeken ontwikkelen waaraan door meerdere 
organisaties kan worden deelgenomen. Momenteel worden 
de mogelijkheden verkend voor de thema’s druktebeleving 
van vakantiebestemmingen door vakantiegangers en het 
belang van food tourism op de Nederlandse markt. Met 
trendpresentaties en -workshops wil Trends & Tourism inzicht 
geven in de belangrijkste trends in toerisme/recreatie. En 
wellicht nog belangrijker, hoe door organisaties op deze 
trends zou kunnen worden ingespeeld. Voor meer informatie 
zie: www.trends-tourism.nl
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Per 1 oktober 2018 heeft Stichting 
Alkmaar Marketing Eduard Pieter Oud 
benoemd als interim directeur. Hij volgt 
Niels van de Beek op, die in juni afscheid 
nam. Naast de dagelijkse leiding en 
aansturing van het team zal Oud zich 
bezighouden met het uitbouwen van 
het netwerk van de organisatie en het 

uitdragen en ontwikkelen van 
de citymarketingvisie.

Eduard Pieter Oud 
is geen onbekende 
in de stad. Hij was 
15 jaar werkzaam 

voor de Alkmaarse 
VVV en architect van 

de regionalisering. Bij zijn 
afscheid in 2007 werd hij onderscheiden 
met het ereteken in goud van de 
gemeente. Daarna vertrok hij naar 
Amsterdam waar hij eerst zakelijke 
directeur werd van Amsterdam Toerisme 
en Congres Bureau. Toen dat in 2013 
opging in Amsterdam Marketing, kreeg 
hij ook daar de rol van zakelijk directeur. 
Binding met het Alkmaarse hield hij 
onder meer als toezichthouder bij TAQA 
Theater de Vest en de Grote Kerk.
Het bestuur van Alkmaar Marketing 
is verheugd met de komst van 
Oud. Voorzitter Peter Visser: “Zijn 
competenties en netwerk kunnen onze 
organisatie en stad een flinke stap 
verder brengen. Eduard Pieter is een 
ervaren citymarketeer met een hart 
voor Alkmaar en altijd op zoek naar 
samenwerking.”
Eduard Pieter Oud zegt zelf over zijn 
aanstelling: “Ik ben blij dat de kennis 
die ik de afgelopen jaren heb opgedaan 
kan inzetten in de stad waar ik met 
veel plezier 15 jaar heb gewerkt. Ik 
verwacht te kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van Alkmaar Marketing 
en kijk er naar uit om samen met 
partners in het bedrijfsleven, politiek, 
bewoners en andere stakeholders van 

Alkmaar een sterker merk te maken.” 
Hij werkte hiervoor bijna twee jaar als 
zakelijk leider bij het MOCO museum in 
Amsterdam.

Rijk van Ark stopt in december 2018 
als algemeen directeur van Utrecht 
Marketing. Bij zijn aanstelling is 
afgesproken dat hij deze rol twee jaar 
zou vervullen. Eind 2018 eindigt zijn 
termijn. Als eerste directeur van Utrecht 
Marketing heeft Van Ark na de fusie 
van Stichting Toerisme Utrecht en 
Stichting Cultuurpromotie Utrecht een 
nieuwe organisatie opgebouwd en een 
meerjarige financiële basis gelegd. Van 
Ark: “Het was een geweldige opgave om 
Utrecht Marketing neer te zetten. Met 
andere Utrechtse partners draagt zij uit 
waar stad en regio voor staan.” Van Ark 
blijft tot en met 31 december in dienst 
van Utrecht Marketing. Daarna gaat hij 
zich als fulltime directeur wijden aan 
de Metropool Regio Amsterdam. Onder 
leiding van Van Ark is een projectmatige 
aanpak leidend geworden bij Utrecht 
Marketing. Voorbeelden hiervan zijn 
het succesvolle Mondriaan tot Dutch 
Designjaar, de samenwerking met de 
Economic Board Utrecht en regionale 
projecten zoals de promotie van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is aan 
zijn opvolger de organisatie verder uit 
te bouwen en grote komende projecten 
vorm te geven zoals Utrecht 900 en 
mogelijk de start van de Vuelta.

Hanita van der Schaaf verlaat Merk 
Fryslân en Culturele Hoofdstad en 
wordt Senior Lecturer Marketing bij de 
opleiding Creative Business bij NHL/
Stenden. “Ik sluit een periode af van 
bijna 10 jaar, waarin ik mij met veel 
passie heb ingezet voor de marketing 
van Friesland. Het absolute hoogtepunt 
daarin is het Culturele Hoofdstadjaar, 
waarvoor ik me sinds de jurypresentatie 

in 2013 heb ingezet. Friesland is écht 
goed op de kaart gezet, door alle 
nationale en internationale media 
aandacht! Ik hoop dat het toerisme in 
Friesland nog lang zal profiteren van de 
titel Culturele Hoofdstad én van de top 
3 positie in de lijst van Lonely Planet. De 
Academie waarvoor ik ga werken heeft 
als doel om, in nauwe samenwerking 
met het werkveld, dé kennisautoriteit 
te zijn op het gebied van communicatie 
en media.” Van der Schaaf blijft ook 
beschikbaar voor freelance opdrachten.

Met ingang van 1 november wordt 
is Ron van der Jagt de algemeen 
directeur van Le Champion, een van 
de grootste sportorganisaties van 
Nederland. Daarmee bestaat de directie 
van Le Champion uit Van der Jagt, de 
algemeen directeur en Cees Pronk, 
de directeur Evenementen. Van der 
Jagt wordt tevens lid van het bestuur, 
in de rol van secretaris. Le Champion 
organiseert wandelevenementen 
als de Plus Wandel4daagse Alkmaar, 
fietsevenementen als de Ronde van 
Noord-Holland en de Strandrace 
AGU Egmond Pier Egmond en 
hardloopevenementen waaronder de 
Dam tot Damloop en de TCS Amsterdam 
Marathon. Jaarlijks nemen ruim 200.000 
mensen deel aan sportevenementen 
van Le Champion. Ron van der Jagt 
komt van organisatieadviesbureau 
Berenschot. Van der Jagt heeft veel zin in 
zijn nieuwe uitdaging: “Ik ben bijzonder 
blij met deze stap. Al langer sluimert bij 
mij de wens om als hoofdactiviteit een 
bestuurlijke rol te gaan vervullen, met 
meer maatschappelijke betekenis. Voor 
mij als fervent hardloper is dit natuurlijk 
een mooie kans. Nog belangrijker is de 
missie die mij enorm aanspreekt. Le 
Champion wil zoveel mogelijk mensen 
– jong en oud – inspireren om te sporten 
en te bewegen en draagt daarmee bij 

personalia
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