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DE GASTVRIJHEIDSECONOMIE… EEN TOPSECTOR! 

 

Recent spraken vertegenwoordigers van de gastvrijheidseconomie en de topsectoren in een 

rondetafel gesprek over het verzilveren van innovatiekansen voor de gastvrijheidssector, in het 

bijzonder in de verbinding met de topsectoren. Daar werd geconcludeerd dat de uitdaging niet 

zozeer ligt in het bedenken van deze innovaties, maar dat het veel meer gaat om het leggen van 

de verbinding tussen de sector en de topsectoren en het organiseren van de samenwerking met 

bijpassende businessmodellen. Dit vraagt om een verbeterd organiserend vermogen van de 

gastvrijheidssector zelf. Meer eigenaarschap voor ‘het verhaal’ van de sector en de verdere 

ontwikkeling in de zin van innovatie en het aanboren van nieuwe markten is nodig. De sector zou 

als één sector zichtbaar moeten zijn, een goede lobby moeten voeren, nieuwe producten in de 

markt kunnen zetten of individuele producten aan elkaar kunnen verbinden en als één product 

vermarkten. Het aanstellen van een boegbeeld, die een zichtbare en gezaghebbende 

gesprekspartner richting de verschillende partijen (overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke 

organisaties) kan zijn, is een eerste stap op weg naar de organisatie van de gastvrijheidssector als 

topsector.  

 

 

 INLEIDING 

“De gastvrijheidssector is essentieel voor de topsectoren. Nederland is alleen duurzaam aantrekkelijk 

voor (internationale) kenniswerkers en bedrijven als het er prettig werken, wonen én recreëren is”.  

  

Dit zei Bernard Wientjes bij de presentatie van de Sectorvisie van Gastvrij Nederland in 2011. Dat is 

een mooie erkenning van het belang van de gastvrijheidssector, maar het helpt nog niet bij het tot 

stand brengen van de benodigde innovatie om die rol ook echt optimaal te kunnen spelen. Daar is 

een verbinding met die topsectoren voor nodig. Een verbinding waarbij ook samen nieuwe business 

gegenereerd wordt. Deze argumentatie vormde de aanleiding voor voorliggend rondetafel gesprek 

over de relatie tussen de gastvrijheidseconomie en de topsectoren.  

 

Een quick scan naar de adviezen en innovatiecontracten van de negen topsectoren leidde tot de 

conclusie dat er verschillende (technische) mogelijkheden voor innovatie zijn op het snijvlak van de 

gastvrijheidseconomie en de topsectoren. Deze zijn vervolgens besproken in een rondetafel gesprek 

met vertegenwoordigers van de gastvrijheidssector en de topsectoren (zie bijlage 2 voor de lijst van 

deelnemers). Hier bleek echter al snel dat het minder aanwezige organiserend vermogen van de 

gastvrijheidssector de kansrijke verbindingen tussen de sector en de andere topsectoren in de weg 

staat. Die verbindingen kunnen alleen succesvol gerealiseerd worden, als de gastvrijheidssector in 

zich zelf gelooft en zich organiseert zoals de topsectoren georganiseerd zijn.  

 

Voorliggend memo geeft verslag van het rondetafel gesprek. Het fungeert als ‘praatpapier’ voor een 

te organiseren conferentie met dé 25 topondernemers uit de gastvrijheidssector met als onderwerp 

het vergroten van het organiserend vermogen van de gastvrijheidssector en het tot stand brengen 

van een gezamenlijke focus richting verschillende doelgroepen (overheid, bedrijfsleven/topsectoren, 

kennis- en onderwijsinstellingen).  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE BETEKENIS VAN EN UITDAGINGEN VOOR DE GASTVRIJHEIDSECONOMIE 
 

De gastvrijheidssector is belangrijk voor Nederland in meerdere opzichten. Ten eerste levert de 

sector een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie. De sector telt in Nederland ruim 

50.000 bedrijven met 400.000 banen en een omzet van meer dan 35 miljard euro (ongeveer 3% van 

ons BBP en 4% van de werkgelegenheid). In sommige regio’s liggen de cijfers zelfs hoger en de sector 

heeft een groot multiplier effect, vooral als er sprake is van veel inkomend (zakelijk) toerisme.  

De sector heeft de ambitie om in 2025 door te groeien naar een aandeel van 5% van het BBP en 6% 

werkgelegenheid. Daarbij gaat het om circa 200.000 extra banen, voor een belangrijk deel voor 

laagopgeleiden die op andere plekken in de kenniseconomie minder goed aan de slag komen. De 

sector kan eveneens werkgelegenheid bieden in krimpgebieden. 

 

Daarnaast draagt de sector bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en het in stand houden van 

voorzieningen, die niet alleen gebruikt worden door recreanten en toeristen, maar ook door de 

eigen inwoners, bedrijven en (internationale) kenniswerkers.  

 

De gastvrijheidseconomie bezit bij uitstek de kennis en expertise van het verhalen vertellen (‘story 

telling’), het overbrengen van boodschappen en het creëren van belevenissen. Nederland heeft veel 

te bieden aan de naar beleving zoekende mens. De sector vervult hiermee een belangrijke 

maatschappelijke functie. 

 

Ten slotte kan de sector kansen grijpen door in te spelen op trends als vergrijzing en 

klimaatverandering en kan de sector een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van 

tekorten op exploitatie en beheer van natuur, cultuur (erfgoed) en landschap. 

 

In de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme van najaar 2011 wordt gesteld dat de potenties van de 

gastvrijheidssector echter nog lang niet ten volle worden benut. Nederland kent een unieke 

‘belevingsdichtheid’ en als de sector nog beter haar best doet, dan krijgen we Gastvrijheid van 

Wereldklasse. Het leggen van verbindingen tussen de gastvrijheidseconomie en de negen 

topsectoren kan de sector nieuwe kansen bieden. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KANSRIJKE VERBINDINGEN VOOR INNOVATIE EN BUSINESS 
 

Het kabinet wil de sectoren waarin Nederland uitblinkt nog sterker maken en heeft hiervoor negen 

topsectoren aangewezen: 

• Water 

• Creatieve industrie 

• Agrofood 

• Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

• Logistiek 

• Energie 

• High Tech 

• Life Sciences & Health 

• Chemie 

 

Binnen deze negen topsectoren werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra 

samen aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in actieagenda’s en 

innovatiecontracten. Wanneer deze er op na worden geslagen, blijkt dat er verschillende cross-overs 

te bedenken zijn tussen de gastvrijheidseconomie en de topsectoren, die (business) kansen voor 

beide partijen kunnen opleveren. 

 

Voor de topsectoren kunnen deze dwarsverbanden zorgen voor verbetering van het imago van de 

sector, het bekender maken van de sector bij een groter publiek (de afnemer/consument), het 

verbeteren van het woon- en leefklimaat voor medewerkers en het werven van personeel. Voor de 

gastvrijheidseconomie zijn voordelen te behalen door het aanboren van extra klanten en het 

versterken van de sector door nieuwe product-marktcombinaties.  

 

De mogelijke cross-overs tussen de gastvrijheidseconomie en de topsectoren zijn in te delen in de 

hierna volgende vier categorieën. 

 

Edutainment 

Dit gaat over de combinatie van ‘leuk’ en ‘leerzaam’. Denk aan educatieve attracties (Nemo, 

Modemuseum), maar ook aan evenementen en andere belevenissen (Floriade, lopen door het 

lichaam in Corpus, Oegstgeest). Hiermee kan het werkveld en de kennis en innovatie in dat werkveld 

(topsector) op een aantrekkelijke manier aan een breed publiek worden gepresenteerd. De 

gastvrijheidssector draagt hieraan bij met kennis en expertise op het gebied van verhalen vertellen 

en het creëren van belevenissen.  

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voorbeeld: Shell eco-marathon in Ahoy 

Wedstrijd tussen studenten uit Europa om op 1 liter brandstof zo ver mogelijk te rijden in zelfgebouwde voertuigen. 

Parallel is er Het Lab, een vierdaags interactief festival voor alle leeftijden. Bezoekers kunnen onder andere met 

eigen ogen bekijken hoe de studenten in de werkplaats klussen aan hun voertuigen, ervaren hoe je dansend energie 

kunt opwekken en hoe het voelt om te rijden in een Ferrari. Verder kunnen bezoekers zelf ook een Mini Shell Eco-

marathon Car in elkaar zetten, 'pimpen' en op zout water laten rijden over een mini-circuit.  

 

Zakelijk toerisme 

Het gaat dan om de ontvangst van geïnteresseerde buitenlandse afnemers van onze 

topsectorproducten of kenniswerkers die naar ons land komen. Concreet valt te denken aan 

congressen en ontvangsten op niveau.  

 

Voorbeeld: Floriade 

Steeds vaker vinden bijeenkomsten van een bepaalde sector plaats op een locatie waar de sector op een bijzondere 

wijze beleefbaar is en wordt getoond aan een breder publiek, zoals de Floriade in Venlo, waar een groot aantal 

internationale zakelijke bijeenkomsten binnen de sector plaatsvond. Maar ook bij grote bedrijven en 

kennisinstellingen kan behoefte ontstaan aan accommodaties voor (buitenlandse) gasten en symposia juist dicht bij 

specifieke topsectoractiviteiten, zoals de Drijvende Bollen in de haven van Rotterdam; expertisecentrum van de 

innovatieve en inspirerende aanpak van klimaat, energie en water). 

 

 
 

Branding 

Met de topsectoren kan Nederland zich verder op de kaart zetten als kennis- en innovatieland. 

Bepaalde showcases kunnen daarbij helpen om kennis en innovaties zichtbaar en beleefbaar te 

maken. En ook om meer en andere gasten aan te trekken.  

 

Voorbeeld: Nederlandse waterbouw 

De Deltawerken en andere waterbouwwerken zijn weliswaar niet aangelegd omwille van branding, maar hebben 

wel deze functie. Ze sluiten aan bij het verhaal van de Nederlanders en hun eeuwenlange strijd tegen het water. Een 

verhaal dat tot de verbeelding spreekt en door de klimaatverandering opnieuw actueel is in veel dichtbevolkte 

deltagebieden in de hele wereld. De Deltawerken trekken vele binnenlandse en buitenlandse gasten. Ze staan 

steevast op de lijstjes van mogelijke excursies voor internationale bezoekers. Ook na orkaan Katrina kwamen 

Amerikaanse delegaties inspiratie opdoen in Nederland voor verbetering van de verdediging tegen hoog water. 

Daarbij gaat het niet alleen om wateringenieurs (die Nederland al lang kennen), maar juist ook om politici en 

betrokken ‘leken’. Neeltje Jans is in Nederland momenteel de enige ‘experience’ van betekenis die iets vertelt over 

de bijzondere relatie van Nederland met het water, maar er is op dat gebied nog veel meer mogelijk.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovaties 

De gastvrijheidssector kan ruimte bieden voor ‘experimenten onder het publiek’ en toepassing van 

de kennis en innovaties uit de topsectoren. Hiermee kan bijvoorbeeld worden ingespeeld op 

consumententrends op het gebied van voeding, duurzaam toerisme en comfort.  

 

Voorbeeld: Bungalowparken als testomgeving voor innovaties 

Hoe zouden hotels en bungalowparken nog meer voorloper kunnen zijn van duurzaam gebruik van energie, water 

en afval? Kunnen er meer opvallende innovatieve producten uit de Nederlandse tuinbouw op tafel worden gezet en 

kunnen er meer creatieve toepassingen met (serious) gaming in onze hotels en restaurants worden getoond 

(bestellen en betalen met je smartphone)? Op deze wijze kunnen technische innovaties worden getoond aan een 

breder publiek, maar ook uitgetest op daadwerkelijk gebruik, acceptatie, storingsgevoeligheid, et cetera.  

 

In bijlage 1 is een eerste overzicht opgenomen van mogelijke verbindingen per topsector. Hieruit 

blijkt dat er verschillende kansen zijn voor wederzijdse verbinding en business tussen de topsectoren 

en gastvrijheidseconomie. De uitdaging ligt echter niet zozeer in het bedenken van deze innovaties, 

maar veel meer in het leggen van de verbinding, het organiseren van samenwerking en creëren van 

passende businessmodellen.  

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISEER DE SECTOR ALS EEN TOPSECTOR! 
 

Om te kunnen samenwerken met de topsectoren en zo tot innovatie te komen en nieuwe markten 

aan te boren, zou de gastvrijheidssector eerst zelf moeten acteren alsof ze een topsector is (zie 

kader). Om dat te kunnen doen, zou de gastvrijheidssector beter moeten gaan samenwerken dan nu 

het geval is. Gezamenlijkheid is namelijk een belangrijke succesfactor voor het kunnen functioneren 

als topsector.  

 

Organisatie van de topsectoren 

 

Aan het roer van elke topsector staat het zogeheten topteam. Hierin werken onderzoekers, ondernemers en 

de overheid samen. Elk topteam bestaat uit: 

• een innovatieve ondernemer uit het MKB;  

• een wetenschapper;  

• een vertegenwoordiger van de overheid;  

• een boegbeeld uit de sector. 

 

De topteams hebben in 2011 de kansen en knelpunten van hun sector verwerkt in een zogeheten 

actieagenda. Het kabinet heeft hierop gereageerd en vervolgens hebben de topteams voor elke topsector een 

innovatiecontract en een human capital agenda opgesteld. 

 

Elk innovatiecontract bevat een mix van maatregelen op de volgende gebieden: 

• fundamenteel onderzoek (kennis, zoals vergistingstechnologie); 

• toegepast onderzoek (kunde, zoals onderzoek naar het terugwinnen van warmte uit afvalwater); 

• valorisatie (kassa, de beschikbare kennis verzilveren zoals het verwarmen van een woonwijk in Sneek 

door de energie uit toiletwater). 

 

 

De gastvrijheidssector is van groot belang, maar dit belang is op dit moment minder zichtbaar 

georganiseerd. De sector is erg versnipperd: ze bestaat uit veel (kleine) bedrijven uit verschillende 

branches: attractieparken, musea, bungalowparken, campings, horecagelegenheden, et cetera. De 

belangenorganisaties zoals de RECRON, Koninklijke Horeca Nederland en de ANWB zijn verenigd in 

Gastvrij Nederland – de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd. Door de 

optelsom van de vele deelbelangen is de gezamenlijke agenda echter niet meer dan een compromis. 

De bedrijven in de sector richten zich meer op het ‘verdelen van de koek’ in plaats van het ‘samen 

vergroten van de koek’. Er is te weinig eigenaarschap voor ‘het verhaal’ van de sector en de verdere 

ontwikkeling in de zin van innovatie en het aanboren van nieuwe markten. De sector zou als één 

sector zichtbaar moeten zijn, een goede lobby moeten voeren, nieuwe producten in de markt 

kunnen zetten of individuele producten aan elkaar verbinden en als één product vermarkten. 

 

Het aanstellen van een boegbeeld die een zichtbare en gezaghebbende gesprekspartner richting de 

verschillende partijen (overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties) kan zijn, is een 

eerste stap op weg naar de organisatie van de gastvrijheidssector als topsector.  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EEN TOPCONFERENTIE ALS EERSTE STAP 

Het boegbeeld kan het niet alleen. De topondernemers uit de sector zijn aan zet voor een eerste 

stap. Het succes van de topsector staat of valt bij commitment bij en door deze ondernemers. Het 

belang van elkaar leren kennen en gezamenlijk optrekken wordt gelukkig meer en meer door de 

topondernemers uit de sector erkend en gezien. Het is tijd om samen te bepalen welke urgenties 

geagendeerd en opgepakt gaan worden en dat hierbij gefocust wordt.  

 

De tijd is daarmee rijp voor een conferentie, waar deze ondernemers gezamenlijk een Actie agenda 

(zie kader) bepalen, een bijpassend organiserend vermogen (doen) ontwikkelen en zo een eerste 

stap zetten in de richting van verzilvering van de diverse cross-overs / innovaties. 

 

 
 

 

Mogelijke inhoudsopgave Actie Agenda 

 

1. Mondiale ontwikkelingen binnen de branche 

2. Belangen & Urgenties: welk gezamenlijk belang heeft de sector en welke urgenties pakken we samen op? 

3. Visie & ambitie: waar streven we naar, wat zijn onze doelstellingen, wat is onze gezamenlijke focus? 

4. Acties en doelgroepen (wat doe je voor wie?) 

Acties richting bedrijfsleven/topsectoren: kennis & innovatie (cross-overs en allianties) 

Acties richting overheid: marketing (imago), werkgelegenheidsargument, …. 

Acties richting Onderwijs- en kennisinstellingen: opleidingsprogramma’s, bedrijfsscholen, 

…. 

5. Uitvoering  

Organisatie 

Kosten en financiering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 november 2012 

Maike de Lange, Jan Oosterman en Tom Smit, Royal HaskoningDHV



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1: INVENTARISATIE VAN MOGELIJKE CROSS-OVERS TUSSEN DE 

TOPSECTOREN EN DE GASTVRIJHEIDSECONOMIE 
 

In deze bijlage zijn per topsector enkele mogelijke cross-overs tussen de gastvrijheidseconomie en 

de betreffende topsector weergegeven. Deze zijn bedacht op basis van een quick scan naar de 

adviezen en innovatiecontracten van de negen topsectoren. 

 

1 Topsector Water 

 

Mogelijke cross-overs tussen de topsector water en de gastvrijheidseconomie 

 

Edutainment 

• De Topsector Water zet in op Eco-engineering: waterbouw met behulp van de natuur. Daar zou 

op ingespeeld kunnen worden door toeristen naar die plekken te halen waar de rivier wordt 

verbreed, zoals bij Nijmegen Omarmt de Waal. In het programma Ruimte voor de Rivier wordt 

gebouwd met de natuur en ontstaan dus even zoveel plekken van ontwikkeling voor de vrije 

tijdseconomie. Andere bijzondere plekken voor elke buitenlandse en Nederlandse toerist zijn de 

Zandmotor en Maasvlakte II. De ontwikkeling van de 2e Maasvlakte is een internationaal 

uithangbord voor onze state of the art technologie. 

• Speerpunt ‘Enabling Deltalife’: Ecoshape werkt aan waterveiligheid vanuit de gedachte van ‘de 

natuur als bondgenoot’: nieuwe en duurzame combinaties van ecologie, waterbouw en 

veiligheid zijn het resultaat. De regio Delft-Rotterdam-Drechtsteden fungeert als etalage met 

enkele aansprekende projecten. In dit verlengde zijn proeftuinen/experimenten voor bouwen 

met water interessant. Hier kan een tentoonstelling aan gekoppeld worden zoals in Duitsland 

gebeurt als concept van ‘Internationale Bau Ausstellung’ (ook relatie met bouw/creatieve sector 

en energie).  

• Een interessante business case van de topsector binnen ‘More crop per drop’ is Farmcity 

Heerlen: een voorstel om een voormalig kantoorpand in Heerlen om te vormen tot 

productielocatie voor voedsel. De nieuwste technologieën worden toegepast, het watergebruik 

geminimaliseerd en afvalwaterstromen van de stad opnieuw gebruikt. Dit is een interessant idee 

waar toeristisch-recreatieve activiteiten aan gekoppeld kunnen worden. 

• Andere interessante speerpunten uit het innovatiecontract van de topsector die een relatie 

kunnen hebben met de gastvrijheidseconomie zijn ‘Waterveiligheid en energieopwekking in 

dijken’, en ‘Leefbare delta’: duurzame inrichting en beheer van dicht bevolkte deltagebieden; 

omgaan met verzilting in kustzones en delta’s.  

 

Branding 

• Aansluiten bij de internationale marketing (branding) van Nederland Waterland (het topteam 

water heeft dit geagendeerd).  

• Als onderdeel van de marketingstrategie worden in de thuismarkt Nederland nieuwe en 

aansprekende voorbeeldprojecten of ‘show cases’ gerealiseerd die de kracht van het cluster 

laten zien. Hier kunnen toeristisch-educatieve doelstellingen aan gekoppeld worden. Het 

initiatief voor een expositie op een drijvend innovatief paviljoen in Rotterdam van het 

Netherlands Water Centre is in dit licht interessant (http://netherlandswatercentre.nl/). N.B. Het 

drijvend paviljoen is op dit moment vaak gesloten en heeft daardoor geen gastvrije uitstraling. 

Hier liggen kansen voor verbetering. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeelden 

• Drijvend Paviljoen in de Rijnhaven in Rotterdam, expertisecentrum van de innovatieve en 

inspirerende aanpak van klimaat, energie en voorbeeld van drijvend bouwen; 

• Kinderdijk; hoe Holland door de eeuwen heen zijn water beheert (deze attractie kan een nieuwe 

toeristische impuls gebruiken!); 

• Afsluitdijkmonument (dat wordt vernieuwd met de aanpak van de Afsluitdijk); 

• Stormvloedkering Hoek van Holland; 

• Natuur- en recreatiegebied Waterdunen (water/gebiedsontwikkeling); 

• Waalweelde Gelderland;  

• Recreatieoord de Panoven.  

 

2 Topsector Creatieve industrie 

 

• De relatie tussen creativiteit en toerisme is de laatste jaren sterker geworden (‘creative 

tourism’). Een trend is de verschuiving van creativiteit op de achtergrond naar creativiteit als 

activiteit/belevenis: open ateliers, workshops, cursussen, et cetera. 

• Er zijn vijf creatieve regio’s in Nederland aangewezen: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, 

Hilversum, Utrecht en Rotterdam. Internationale samenwerkingsverbanden van de Nederlandse 

regio’s: de European Creative Industries Alliance (ECIA) of de Global Design Cities Organization. 

• Het innovatiecontract van deze topsector focust op zeven terreinen die bijna allemaal 

interessant zijn voor de gastvrijheidseconomie: GATHER (serious) Gaming; Media & ICT; Next 

Fashion; Smart Design Solutions; Creative Industries Next; BEAU: Built Environment, 

Architecture, Urbanism en Cultural Heritage.  

• Een aantal musea is al aangesloten bij het netwerk van de topsector creatieve industrie.  

 

Mogelijke cross-overs tussen de topsector creatieve industrie en de gastvrijheidseconomie 

 

Edutainment 

• Via Architectuur, Dutch Design, Gaming en nieuwe Media kunnen koppelingen gelegd worden 

tussen de topsector Creatieve industrie en gastvrijheidseconomie. Denk aan speciale trips die de 

ontwikkeling van de Nederlandse architectuur laten zien en hiervoor ontwikkelde smart Phone 

applicaties of het meewerken en mee ontwikkelen van Dutch Design in ateliers van buitenlandse 

studenten of designers. 

• De Nederlandse DJ’s behoren tot de wereldtop. Interessant voor de toeristische branche: tours 

ontwikkelen rondom geboorteplaats, eerste discotheek waar DJ draaide, etc.  

 

Branding  

• Aansluiten bij een sectorbreed internationaliseringprogramma in de geest van DutchDFA. Waar 

DutchDFA is gericht op design, mode en architectuur zou dit in de toekomst kunnen worden 

verbreed naar de gehele creatieve industrie. Het programma heeft als opdracht om in 

collectieve activiteiten gericht op internationalisering zo veel mogelijk samenwerking te zoeken 

met vergelijkbare activiteiten in andere topsectoren, en met activiteiten in de culturele sector. 

Er kan in elk geval samen worden gewerkt met het Nederlands Bureau voor Toerisme en 

Congressen (NBTC). 

• Arts Holland is als verband waarin de culturele en toeristische sector samenkomen een concrete 

mogelijkheid om het internationaliseringprogramma vanuit de culturele sector te laden. Arts 

Holland voorziet in een innovatieve ontsluiting van cultureel aanbod aan een internationaal 

publiek. Het Topteam Creatieve Industrie vindt in dat verband dat nauwkeurig gekeken moet 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

worden naar de succesfactoren van (inmiddels afgeronde) internationaliseringsprojecten die in 

het kader van de beleidsbrief Waarde van Creatie zijn ondersteund, zoals Holland Arts Cities. 

  

Voorbeelden 

• Modehotel Modez in Arnhem (combinatie van design, mode, toerisme) en Mode biënnale 

Arnhem; 

• More labels (Macavity projecten): QR-codes in een recreatieve context; 

• Architectuurjaar Rotterdam 2007 en de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam; 

• International Film Festival Rotterdam, Nederlands FilmFestival Utrecht; ArchitectuurFilmFestival 

Rotterdam 

• Hergebruik van Erfgoed door creatieve sector, vaak in combinatie met horeca/congresfunctie 

(zoals Caballerofabriek Den Haag, Maassilo Rotterdam, Westergasfabriek Amsterdam, NDSM 

terrein Amsterdam, Verkade fabriek in Zaandam, Ceramique Maastricht, et cetera); 

• Gaming centra, met virtual reality games; 

• Documenta Kassel: hoe een Duitse provinciestad eens in de vijf jaar het kloppend hart wordt van 

de Europese hedendaagse kunst scène en 1,5 miljoen meerdaagse bezoekers trekt; 

• EyE Filmmuseum Amsterdam, hoogstandje van architectuur met expo’s over film; 

• Filmfestival Cannes.  

 

3 Topsector Agrofood 

 

Mogelijke cross-overs tussen de topsector agrofood en de gastvrijheidseconomie 

 

Edutainment 

• De innovatiethema’s van de topsector Agrofood zijn gericht op duurzame innovatieve 

voedselsystemen (meer met minder), gezondheid en duurzaamheid (hogere toegevoegde 

waarde) en export. De topsector richt zich specifiek op consumenten. Focus gebieden binnen de 

programmalijn ‘Consument’ zijn gebaseerd op de vier belangrijke megatrends die in de 

voedingsmiddelenindustrie zichtbaar zijn: gezonde, gemakkelijke, duurzame en smakelijke 

voeding. De ambitie binnen de programmalijn ‘Consument’ ligt op het bereiken van gezonder en 

duurzamer gedrag van consumenten. Door koppelingen te leggen met de gastvrijheidseconomie 

kan de consument bereikt worden. De gastvrijheidssector heeft unieke mogelijkheden om het 

thema gezond en duurzaam voedsel onder de aandacht te brengen. De restaurantsector, maar 

ook evenementen kunnen dé schakel zijn tussen gezond en duurzaam voedsel en de 

eindgebruiker/consument. De sector kan zich dus via de gastvrijheidsindustrie presenteren aan 

de eindgebruiker/consument.  

• Een andere koppeling tussen de Topsector Agrofood en de Gastvrijheidseconomie kan worden 

gelegd via de voedingsmiddelen, zoals kaas, hagelslag, drop, stroopwafels en (biologische) 

streekproducten. De krachten in een streek kunnen gebundeld worden door bijvoorbeeld de 

‘Dag van de Friese smaak te organiseren.  

 

Voorbeelden 

• Landgoed de Groene Kamer Tilburg: een landgoed dat kwalitatieve retail en duurzaam 

ondernemen combineert met de omliggende natuur.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 

 

• De innovatiethema’s van deze topsector liggen in het verlengde van die van topsector Agrofood 

en richten zich op verduurzaming (meer met minder), voedselveiligheid- en zekerheid, 

gezondheid & welbevinden (gezond leef-, woon- en werkklimaat) en de samenwerkende 

waardeketen/consument.  

• De topsector geeft aan dat er voor het Innovatieprogramma Gezondheid & Welbevinden 

sectorale crossovers zijn met de topsector Creatieve Industrie op gebied van architectuur, en op 

onderdelen ook met de topsectoren Water (waterbeheer in steden) en Energie (duurzame 

energie). Daarnaast zijn de bouwsector (o.a. projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties) en 

hoveniers- en groenvoorzienersbranche belangrijke business partners.  

• Mogelijk interessant: de Greenportatlas biedt actuele informatie over de ruimtelijke 

ontwikkeling, internationale concurrentiekracht en duurzaamheid van het Nederlandse 

tuinbouwcluster. De Greenportatlas is een initiatief van Greenport Holland. Zie 

www.greenportholland.com  

 

Mogelijke cross-overs tussen de topsector tuinbouw & uitgangsmaterialen en de 

gastvrijheidseconomie 

 

Edutainment 

• In de Topsector Tuinbouw is expliciet gekozen voor branding via de 10 jaarlijkse Floriade aanpak, 

de wereldtuinbouwtentoonstelling. Dit is een puur op toerisme en branding van de eigen sector 

gerichte mega investering. De Floriade kan het verhaal achter de duurzame en schone productie 

in Nederland zo vertellen dat het voor de bezoeker een belevenis is. Hier ligt een nu al een 

sterke koppeling of cross-over met de gastvrijheidseconomie. De ontwikkeling van de (waarden 

van de) tuinbouwsector en de ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie gaan echter snel, zodat 

de Floriade ook steeds weer een nieuwe invulling moet krijgen. De Topsector wil de Floriade met 

marketing verbinden met de bestaande en nieuwe Experience Centra. De Nederlandse 

Tuinbouwraad wil de Floriade bovendien ook tussen de 10 jaarlijkse hoogtepunten van de 

wereldtentoonstellingen een invulling geven. Ook ligt er een uitdaging om bezoekers aan de 

Floriade langer vast te houden in de regio. Dit speelt vooral bij Floriades buiten de Randstad.  

• Binnen Nederland vindt de regionale inbedding van het Innovatieprogramma Gezondheid & 

Welbevinden vooral plaats op het niveau van projecten, zoals Experience Centra voor gezonde 

voeding en lokale ‘groenprojecten’. Een aantal regio’s heeft Gezondheid als (provinciale) 

topsector benoemd, zoals Noord-Holland-Noord, Gelderland en Limburg. 

• Experience Centra zijn centra voor educatie, fun, verbinding en informatie. De tuinbouwsector 

van zaaizaad tot op het bord van de consument zien, ruiken, proeven, voelen en beleven. Hier is 

een aantal bestaande voorbeelden van zoals Tomato World en de Keukenhof. Veel nieuwe 

ideeën zijn gezaaid en wachten op de juiste middelen om tot wasdom te kunnen komen. 

Blooming Holland voor de sierteelt, Fresh Center NL, Food Experience Center voor verse 

voedingsmiddelen, 24Kitchen, Kokkerelli Kids University for Cooking waar kinderen leren koken 

met groenten en fruit, het Fruitbelevingscentrum en het Dakpark Rotterdam.  

Doel van deze centra is ook het creëren van verbinding tussen ondernemers en het faciliteren 

van opleidingen om een grote bijdrage te kunnen leveren aan een sector die marktgericht 

opereert en met elkaar de verdiencapaciteit kan vergroten. 

 

 

Zakelijk toerisme 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De Experience Centra hebben ook tot doel binnen- en buitenlandse consumenten, 

handelsdelegaties en persvertegenwoordigers te ontvangen. 

 

Branding 

• De Topsector stelt zelf in haar uitvoeringsagenda dat er in het bijzonder rondom branding 

interessante samenwerkingsmogelijkheden zijn met de topsector Creatieve Industrie en de 

toerismebranche. Denk in dat verband bijvoorbeeld aan het Westland/ De Kust. Veel Duitse 

toeristen bezoeken de kust, ook op plekken die nu vaak met hun ‘rug’ grenzen aan het 

Westland. Tegelijkertijd doet de sector Tuinbouw via bijvoorbeeld de Grüne Woche veel moeite 

om Duitsers te interesseren in onze Nederlandse producten. Maar met de honderdduizenden 

toeristen die jaarlijks vanuit Duitsland ons land bezoeken wordt eigenlijk niets gedaan. Aan deze 

cross-over wordt momenteel gewerkt door InnovatieNetwerk onder de werktitel ‘Rozenhof en 

Aardbeientuin’. Doel: het zoeken naar een nieuw concept waarin Tuinbouw en Gastvrijheid 

samen nieuwe business genereren. 

 

Innovaties 

• De relatie tussen het programma ‘Kas als energiebron’ van de topsector en het concept ‘Bouwen 

met Groen en Glas (BGG)’ van InnovatieNetwerk, biedt ook kansen voor verbinding met de 

gastvrijheidssector: 

o Kas als Energiebron 

De glastuinbouwsector wil dat vanaf 2020 de teelt in nieuwe kassen klimaatneutraal en 

economisch rendabel is. Binnen het programma Kas als Energiebron werken 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid nauw samen om deze ambitie waar te 

maken. Daarbij worden de volgende zeven transitiepaden gevolgd: teeltstrategie, licht, 

aardwarmte, zonne-energie, biobrandstoffen, duurzame CO2 en duurzamere 

elektriciteit. Een voorbeeld van een recent innovatieproject (in ontwikkeling) is 

GeoPower, een cluster van acht tuinbouwbedrijven dat diepe aardwarmte gaat 

gebruiken en aardwarmte gaat leveren aan het nabijgelegen bedrijventerrein 

FloraHolland en een nieuwbouwwijk. De gastvrijheidssector zou hier op kunnen inspelen 

door afnemer te zijn van de aardwarmte en hier een educatieve attractie aan te 

koppelen.  

o BGG: Energieneutraal wonen en werken. Vitale gebouwen leveren niet alleen energie, 

maar ook geluk, gezondheid en voedsel op. Energietechnieken uit de glastuinbouw, 

daglicht en planten vormen de basis voor dit concept. Het sluit aan op maatschappelijke 

behoefte in de zorg, onderwijs, wonen en werken naar betekenisvolle en duurzame 

omgevingen. De voordelen voor de gebruikers zijn: betere leerprestaties, meer 

creativiteit, verbetering van de luchtkwaliteit, betere bevochtiging, zonwering en 

snellere genezing. De voordelen voor tuinders zijn: strategische uitbreiding van de 

markt, het communiceren over de positieve effecten van planten en het verbeteren van 

het imago van de glastuinbouw. Toepassingen van dit concept in bijvoorbeeld 

bungalowparken en campings zijn denkbaar.  

• Een ambitie van het innovatieprogramma Gezondheid & Welbevinden is om met de 

ontwikkeling van innovatieve groenconcepten een gezondere leef-, werk-, en woonomgeving te 

creëren. De gastvrijheidssector kan hier ook aan bijdragen. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeelden 

• Floriade 2022; 

• Experience Centres, zoals Bloomin Holland, et cetera; 

• Restaurant De Kas in Amsterdam, waarbij de groenten uit de kas direct op je bord komen; 

• Keukenhof Lisse. 

 

5 Topsector Logistiek 

 

• De roadmaps uit het Innovatiecontract van de topsector Logistiek - Neutraal Logistiek Informatie 

Platform (NLIP), Synchromodaliteit, Douane, Cross Chain Control Centers (4C), Servicelogistiek 

en Supply Chain Finance (SCF) - bieden geen directe aanknopingspunten voor de 

gastvrijheidseconomie. Wel wordt gesteld dat de topsector kan bijdragen aan 

duurzaamheidsdoelstellingen, waar een link ligt met de gastvrijheidssector (verminderen 

negatieve effecten als congestie en geluidsoverlast, onnodige vervoerskilometers vermijden).  

• Een mogelijke verbinding tussen de sector en de gastvrijheidseconomie ligt op het gebied van 

(dynamische) informatievoorziening aan reizigers en boekingssystemen. Er is namelijk nog 

steeds geen reisplanner waarin vliegtuig, veerboot, internationale trein en bus aan elkaar 

gekoppeld zijn. 

• Een koppeling op het gebied van transport (N.B. dit is iets anders dan logistiek) en de 

gastvrijheidseconomie zou kunnen liggen in het anders, dat wil zeggen sneller, efficiënter, 

veiliger maar ook en soms zelfs juist comfortabeler en wellicht dus langzamer en geriefelijker, 

vervoeren van toeristen in, naar en van Nederland naar elders. Nieuwe vormen van vervoer als 

attractie, bijvoorbeeld elektrisch varen.  

 

Voorbeelden: 

• Spido: rondvaart door de Rotterdamse Haven 

• Industrieel toerisme: o.a. rondleidingen door de Rotterdamse Haven, rangeerterrein Kijfhoek.  

• Grote modelspoorbanen en miniatuurwerelden: Miniatur Wunderland (Hamburg, Miniworld 

Rotterdam, Madurodam Den Haag)  

• Spoorwegmuseum Utrecht 

• Binnenvaartmuseum (Maasbracht en Dordrecht) 

 

6 Topsector Energie 

 

Mogelijke cross-overs tussen de topsector energie en de gastvrijheidseconomie 

 

Innovaties 

• De thema’s uit het innovatiecontract die een relatie hebben met de gastvrijheidssector zijn 

energiebesparing gebouwde omgeving, zonne-energie en bio-energie. Bij deze twee laatste 

thema’s gaat het vooral om toepassen van duurzame energie in de gastvrijheidsbranche. Denk 

bijvoorbeeld aan energie producerende vakantieparken. De eerste (energiebesparing gebouwde 

omgeving) heeft relatie met de gebouwen in de recreatiesector. Zie ook het BGG concept onder 

Topsector Tuinbouw.  

 

Voorbeelden 

• Plan Zonnebos Bussloo; 

• Bouwen met groen en glas recreatieve voorbeelden; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Duurzame hotels en recreatieparken. Keurmerk GreenKey voor duurzame gastvrijheidsbedrijven.  

 

7 Topsector High Tech 

 

Mogelijke cross-overs tussen de topsector high tech en de gastvrijheidseconomie 

 

Edutainment 

• De Nederlandse hightech sector behoort tot de wereldtop en speelt een hoofdrol bij de 

ontwikkeling van nieuwe technologieën en materialen voor toepassing in de 

communicatiemiddelen van de toekomst, de zuinigste en veiligste vliegtuigen, hybride en 

elektrische auto’s, het grootschalig opwekken en opslaan van zonne-energie, maar ook in 

geavanceerde medische apparatuur waarmee ziektes eerder en effectiever kunnen worden 

opgespoord en behandeld. De roadmaps in het innovatiecontract van deze sector richten zich op 

onderzoeksvragen van de belangrijkste technologiegebieden en toepassingsdomeinen. Tussen 

deze technische vraagstukken en de gastvrijheidseconomie zal niet direct een relatie liggen, 

maar wel kan het ‘testen’ van technologische innovaties een toeristische attractie zijn. Denk ook 

aan de innovatieve schone en zuinige auto ‘Prautotype’, die te zien is op de AutoRAI en waar 

zelfs een tv-programma over gemaakt is. Dit geeft aan dat de consument geïnteresseerd is in 

technische snufjes.  

• Een ander idee is om een summerschool te organiseren samen met High Tech Campus 

Eindhoven (‘Pimp your Beta Knowledge’).  

• Verder kunnen er kansen ontstaan door toepassing van nieuwe technologieën in de 

gastvrijheidseconomie. Denk bijvoorbeeld aan de segway die sinds enkele jaren populair is in 

recreatieve verplaatsing.  

• Koppeling high tech / food: restaurants waar moleculair wordt gekookt.  

 

Voorbeelden 

 

• Science Center Nemo in Amsterdam 

• Huis van de Toekomst (bij Amsterdam ArenA) 

• Autostad Wolfsburg 

• Vele Duitse industriemusea; denk ook aan gebruik van Industrieel erfgoed in het Ruhrgebiet, 

zoals in het Landschaftspark Duisburg-Nord; 

• Bezoekerscentra voor Windmolenparken (vooral in Engeland en Denemarken). 

 

8 Topsector Life Sciences & Health 

 

• Het innovatiecontract van deze topsector richt zich voor een groot deel op productontwikkeling 

van medicijnen, diagnose- en behandelmethoden en bijbehorende technologieën. Hierin zit niet 

direct een link met de gastvrijheidssector.  

• Verder zet het innovatiecontract in op ‘enabling technologies & infrastructure’; inzetten op (het 

uitbouwen van) topinstituten en onderzoeksfaciliteiten met sterke relaties met universiteiten en 

bedrijfsleven. Dit kan onderzoekers, kenniswerkers en het bedrijfsleven uit de hele wereld 

aantrekken om naar Nederland te komen. Hier liggen kansen voor zakelijk toerisme. 

• In meer algemene zin valt nog te denken aan het toepassen van innovaties en ontdekkingen in 

life sciences in de wellness sector. Unieke producten en/of behandelmethoden kunnen mensen 

aantrekken tot buiten de landsgrenzen. Een interessant voorbeeld is de Dode Zee waar veel 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mensen met huidziekten naar toe gaan vanwege de hoge concentratie heilzame mineralen in 

het water.  

In Nederland is een bedrijf aan het onderzoeken of in Oost-Groningen een soort Dode Zee kan 

worden aangelegd, aangezien daar zich in de grond een grote voorraad van kwalitatief 

hoogwaardige mineralen bevindt.  

 

Voorbeelden 

 

• Corpus Oegstgeest (reis door het menselijk lichaam); 

• Publieksbeurzen op het gebied van medisch en zorg 

• Innovatieve toepassingen op het gebied van wellness en health (nieuwe producten, 

behandelingen, voeding, et cetera); 

• Vele Duitse industriemusea; denk ook aan gebruik van Industrieel erfgoed in het Ruhrgebiet, 

zoals in het Landschaftspark Duisburg-Nord; 

• Dode zee: heilzame mineralen voor mensen met een huidziekte. 

 

9 Topsector Chemie 

 

• Het innovatiecontract richt zich op drie punten: Smart Polymeric Materials, Procestechnologie 

en Biobased Economy. Er ligt daarbij niet direct een link met de gastvrijheidseconomie. 

• Wel valt te denken aan kansrijke verbindingen met de gastvrijheidseconomie bij de toepassing 

van nieuwe innovaties (show cases) of doordat innovaties leiden tot nieuwe recreatieve 

mogelijkheden (bijvoorbeeld een nieuwe recreatief vervoermiddel met gebruik van nieuwe 

materialen). 

 

10 Hoofdkantoren  

 

• Er is in het topsectorenbeleid expliciet aandacht voor de hoofdkantoren van multinationals in 

Nederland. Daar wordt als één van de acties het volgende gesteld; “Maak de Holland Branding 

beter, actiever en efficiënter”. Daar kan goed bij aangehaakt worden in een betere positionering 

van de Gastvrijheidseconomie. 

• Van belang voor de hoofdkantoren (hoogopgeleid personeel) is de kwaliteit van het woon- en 

leefklimaat. De gastvrijheidseconomie kan hier positief aan bijdragen. 
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