
Donderdag 17 januari 2013
09.30-17.30 uur

Klasse Theater te Tilburg

Nederland heeft de binnen- en buitenlandse toerist en recreant in poten-
tie veel te bieden. Denk bijvoorbeeld aan onze historische steden, onze 
delta, de zee, de architectuur. Door samenwerking en door bestaande 
kwaliteiten te versterken met vernieuwend en duurzaam aanbod kunnen 
we de potenties ten volle te benutten. Op verschillende plekken in Neder-
land wordt daaraan met succes gewerkt.

Hoe hebben betrokkenen dit voor elkaar gekregen? Wat kunnen we hier-
van leren? En hoe zorgt toepassing van deze kennis ervoor dat Nederland 
naast een Mainport (Schiphol, Havens Rotterdam) daadwerkelijk een 
Leisure Port wordt?

Plenaire Sprekers:
• Bert Pauli, gedeputeerde provincie Noord-Brabant opent het congres
• Theo Ruijs, voorzitter van Gastvrij Nederland en ondernemer, over 

de betekenis van de gastvrijheidseconomie voor de BV Nederland 
en het belang van allianties

• Bart de Boer, directievoorzitter van de Efteling, over het belang 
van regionale samenwerking in hotspot Leisure Boulevard

• Erik Droogh, directeur van de RGV en Jan Jacob van Dijk,  
gedeputeerde provincie Gelderland, over de Green Deal Natuur 
& Recreatie in hun provincie

• Riek Bakker, voorzitter Adviescommissie Regionale Beeldverhalen, 
over de ervaringen van haar commissie met het instrument regio-
nale beeldverhalen

• Hans Mommaas, hoogleraar Vrijetijdwetenschappen Tilburg 
Universiteit, reflectie op de voorgaande presentaties

Het middagprogramma bestaat uit interactieve workshops in kleine 
setting. Met een breed scala aan onderwerpen die relevant zijn om van 
Nederland de Leisure Port van Europa te maken. 

Congres
Gastvrij Nederland, Leisure Port van Europa



Voorlopig Programma

 09.30-10.00 Ontvangst deelnemers door dagvoorzitter  
  Hannie te Grotenhuis 

 10.00-11.15 Opening congres door Bert Pauli, gedeputeerde provincie  
  Noord-Brabant

  ‘De betekenis van de gastvrijheidseconomie voor de  
  BV Nederland en het belang van allianties’ Theo Ruijs,  
  voorzitter van Gastvrij Nederland

‘Ervaringen met het instrument regionale beeldverhalen 
en aanbieding adviesdocument aan o.a. Louk Teunissen 
van het ministerie van EL&I’ door Riek Bakker, voorzitter 
Adviescommissie Regionale Beeldverhalen

 11.15-11.45 Pauze

 11.45-12.45 ‘Het belang van regionale samenwerking in hotspot Leisure  
  Boulevard’ Bart de Boer, directievoorzitter van de Efteling

‘Interview met Erik Droogh, directeur van de RGV en Jan 
Jacob van Dijk, gedeputeerde provincie Gelderland over 
de Green Deal Natuur & Recreatie in hun provincie’

‘Reflectie op het ochtendprogramma’ Hans Mommaas, 
hoogleraar Vrijetijdwetenschappen Tilburg Universiteit

 12.45-13.45 Lunch pauze

 13.45-15.00 Workshopronde 1(zie omschrijving workshops verderop)

 15.00-15.30 Pauze

 15.30-16.45 Workshopronde 2 (herhaling 1e ronde)

 16.45-17.30 Borrel

 
Voor wie is het symposium interessant

Voor professionals die werken in het vrijetijdscluster (cultuur, sport, recreatie en 
toerisme) en in gebiedsontwikkeling, waaronder:
• ondernemers
• bestuurders en medewerkers van Rijk, provincies en gemeenten
• terreinbeheerders
• sectororganisaties
• adviesbureaus



Workshops

1. Leisure clusters 
(Greg Richards, Tilburg Universiteit)

De rol van de traditionele industriële 
clusters verandert in de hedendaagse 
netwerk maatschappij. In deze work-
shop staat de opkomst van ‘Leisure 
clusters’ centraal waarin productie 
en consumptie gecombineerd wor-
den in een systeem van co-creatie. 
Via cases wordt in beeld gebracht 
hoe deze clusters werken. 

2. De vrijetijdssector als motor 
voor gebiedsontwikkeling

(Rob Berkers, STIRR/Berkers Advies)

De rol van de vrijetijdssector in 
gebiedsontwikkeling wordt steeds 
groter. Maar te veel projecten waar-
over vrijwel iedereen enthousiast is 
halen de eindstreep niet. In deze 
interactieve workshop laten we zien 
hoe het anders kan.

3. MKBA-tool voor recreatieon-
dernemers

(Aris Gaaff, LEI)

In deze workshop is er aandacht 
voor de maatschappelijke effecten 
van investeringen door recreatiebe-
drijven. Aan de hand van een case 
kunnen deelnemers zelf ondervinden 
hoe zij de maatschappelijke effecten 
kunnen optimaliseren.

4. Economische groei én groen 
vanuit ondernemersper-
spectief

(Toon Weijenborg, camping Zeeburg 
Amsterdam en Bert Reumkens, Limousin 
Regionaal)

Een praktijkgerichte workshop waar-
in twee Green Deal ondernemers 
laten zien dat de natuur kan profite-
ren van economische ontwikkeling en 
vice versa. Zij delen hun ervaringen 
en vertellen hoe zij met hun plannen 
bijdragen aan Gastvrijheid van We-
reldklasse. 

5. De rol van provincies in de 
vrijetijdseconomie

(Lilian Froitzheim-Leijs, provincie 
Zuid-Holland en Maarten de Haan, 
provincie Noord-Brabant)

Welke rol kunnen provincies spe-
len in de vrijetijdseconomie? Lilian 
Froitzheim-Leijs en Maarten de Haan 
laten zien hoe deze provincies hier 
invulling aan geven.

6. Nieuwe wegen in de cultuur-
sector

(Peter Verdaasdonk, Tropenmuseum)
 
Samenwerking als constructieve 
manier om structurele bezuinigin-
gen in de cultuursector tegemoet te 
treden. Dat is wat centraal staat in 
deze workshop. De samenwerking 
tussen Tropenmuseum, Rijksmuseum 
Volkenkunde en Afrika Museum dient 
als casus. 

7. De kracht van Business2Busi-
nessbijeenkomsten

(Marien Borgstein, LEI/STIRR)

Deze workshop gaat in op de 
methodiek Business2Businessbijeen-
komsten, waarin praktijkkennis en 
ervaring bij ondernemers centraal 
staan. De opgedane ervaringen van 
ondernemers en overheden met deze 
methodiek worden gedeeld en bedis-
cussieerd in kleine groepjes.

8. Topsectoren en de vrijetijds-
economie

(Maike de Lange, Royal Haskoning 
DHV)

Er zijn veel kansen voor vernieuwing 
van de gastvrijheidssector. Door de 
sector te organiseren als topsector 
ontstaat focus en wordt de bestaan-
de markt niet langer verdeeld, maar 
mét elkaar vergroot. Deze workshop 
gaat over dit organiserend vermogen 
en nieuwe business kansen voor de 
gastvrijheidseconomie.



Informatie & Aanmelding

Datum en plaats
Donderdag 17 januari 2013 
Klasse Theater
Carré 16
5017 JE Tilburg

Ontvangst vanaf 09.30 uur
Aanvang programma: 10.00 uur
Einde programma: 17.30

Bereikbaarheid locatie
Klasse Theater is goed te bereiken zowel met openbaar vervoer als per 
auto. U kunt nabij de locatie betaald parkeren. 

Deelnamekosten
De deelnamekosten bedragen €205,- (exclusief BTW) per deelnemer.

Aanmelden en inlichtingen
U kunt online aanmelden via www.recreatieenruimte.nl/aanmeldformulier 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, een factuur en een routebe-
schrijving.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tanja Emonts, tel: 06- 208 74 349 
of per email info@recreatieenruimte.nl. Algemene informatie vindt u op 
www.recreatieenruimte.nl  

Annuleren
Indien u verhinderd bent, kan iemand anders uw plaats innemen. Voor an-
nuleringen tot 14 december 2012 wordt €50,- aan administratiekosten in 
rekening gebracht. Na deze datum bent u het volledige deelnamebedrag 
verschuldigd (ook wanneer u nog niet betaald heeft). Annulering en plaats-
vervanging dienen altijd schriftelijk te gebeuren.

Wijzigingen
De organisatie behoudt zich nadrukkelijk het recht voor wijzigingen in het 
programma door te voeren, indien omstandigheden daartoe aanleiding 
geven. Ook behoudt zij zich het recht voor om zonder opgave van redenen 
het congres te annuleren. In dit laatste geval worden de reeds betaalde 
deelnamegelden terugbetaald.

Organisatie door: Mede mogelijk gemaakt door:


