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• wat ging eraan vooraf

• wat is er gebeurd

• waar staan we nu

• hoe gaan we verder
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• wat ging eraan vooraf?



• een sterk (aansprekend, duurzaam) toeristisch 
profiel vraagt om een sterke thuismarkt

• inzet vrije tijd en toerisme: van 'consument' 
naar 'producent' van ruimte (ruimtelijke 
kwaliteit en economische ontwikkeling)

• is cluster V&T daar klaar voor?

• hoe sterker toe te rusten?

"Groeten uit Holland" (VROMraad 2006)



de uitdaging… 

Ruimtelijke kwaliteit Economische ontwikkeling

Organiserend vermogen

license to operate



pleidooi voor…

• andere manier van denken
• van consument naar producent van ruimte
• van sectoraal naar integraal (ketens en clusters)

• andere aanpak
• zet in op regionale (beeld)verhalen
• zet in op nieuwe vraaggerichte waardeketens

• andere rollen
• innoverende ondernemers
• stimulerende overheid 



agenda sloot/sluit aan bij…

• groei vrijetijds- en toerisme economie

• belang vrijetijd en toerisme als 'attractor'

• agenda Gebiedsontwikkeling

• agenda Duurzame Ontwikkeling

• belang 'betekenis' (plaats, identiteit, beleving)











1. 'regionale beeldverhalen'

• vertellen 'verhaal' van een regio (Toscane, 
Bourgogne, Valencia, Poitiers, Heuvelland, 
Friese Meren….)
• geven richting aan ontwikkelingskansen 

(vector)
• benoemen duurzame gebiedswaarden
• mobiliseren gebiedsactoren
• stimuleren ontwikkelallianties

• dus meer een proces (narrating, framing) dan 
een product (brand, visie, plan)

• beeldverhaal als 'conversatie', als 'storytelling'



(...het is niet mijn broer....)

branding

marketing

strategische visie

trop

promotie

buitenbinnen

"regionaal beeldverhaal"

structuurvisie



2. duurzame ontwikkeling

Klantwaarde Bedrijfswaarde

Gebiedswaarde

beeldverhaal



van binnen naar buiten van buiten naar binnen

windows of opportunity

nieuwe duurzame waardeketens

nieuwe PMC's

nieuwe investeringscoalities

gebiedskwaliteiten

DNA/USP's 

opkomende markten

referentiebeelden

gebieds-/beeldverhaal

3. in samenhangende aanpak / 'nieuwe markten':







• wat is er ondertussen gebeurd?



teveel om op te noemen….

Manifest van Hattem

2006 Groeten uit Holland

Kabinetsreactie

Nieuwe Markten projecten

STIRR

Dijk van een Delta

Strategische Agenda Vrijetijd en Toerisme

Gastvrij Nederland
Ministerie LNV

Ministerie EZ

Beeldverhalen

Provincies
Ondernemers

Productviteitsprogramma

Innovatietafel Recreatie en Ruimte

2011 Groeten uit Voorthuizen

Inspiratie Atlas

CeLToR

Kenniscentrum Kusttoerisme

Adviescommissie Regionale Beeldverhalen



veel regionale initiatieven...

Heerlijkheid Heuvelland

Parkstad Limburg

Brabantse Land

Land van Peel en Maas

Terug naar de Kust

Dijk van een Delta

Friese Meren

Utrechtse Heuvelrug

Midpoint Brabant

Drechtsteden

Overijssels Water

Landgoed Twente



met uiteenlopende aanvliegroutes….
….maar gedeelde ambitie

ondernemersnetwerk

overheid

ontwikkelingsmaatschappij

stagnerend ondernemerschap

gebiedsopgave

onscherpe agenda

doorbreken 'lock in'

strategisch verhaal

duurzame ontwikkeling

waardecreatie

ondernemerskansen

ruimtelijke kwaliteit



ervoor
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• waar staan we nu ?



• partijen in beweging

• tal van regionale projecten / initiatieven / energie

• het begin van een gedeelde ambitie en een gedeeld verhaal

→ maar ook:

• probleem 'Valley of Death'

• ontbreken regionaal probleemeigenaarschap

• dreigende versnippering en vervlakking

→ dus:

• nog onvoldoende ontwikkelvermogen

• noodzaak versterken innovatieruimte

• in context kredietcrisis en ander politiek klimaat

→ nu wordt het pas echt spannend!!



• hoe gaan we verder ?



1. uitwisselen van ervaringen (wat leren we?)

2. scherp houden van de agenda (waarom doen we dit?)

3. in beeld brengen van de koplopers (wie loopt voorop?)

4. meenemen van de omgeving (volgt u mij?)

5. opeisen innovatieruimte (mag ik even langs?)

vijf uitdagingen:



voor de provincies:
•neem rol als aanjager van innovaties
•zoek aansluiting bij strategische gebiedsagenda's

voor de ondernemers:
•neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid 
•zoek naar innovatieve verbindingen bedrijfs- en gebiedswaarden
•investeer in kennis, samenwerking en maatschappelijk vertrouwen

voor de sector:
•formuleer scherpe innovatie-agenda 
•vanuit urgentie 'license to operate'
•maak top tien 'Innovatieve Leisure en Toerisme Hotspots'
•faciliteer de uitwisseling van kennis en ervaring

voor het rijk: 
•organiseer een productieve kennisinfrastructuur
•help de provincies bij het oppakken van hun rol

AKSIE!..  AKSIE!..  AKSIE!..  







dank voor uw aandacht


