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All you need is Lef: Gastvrijheidssector voor duurzame gebiedsontwikkeling 

 

Op 4 september 2013 kregen voorzitter Theo Ruijs van Gastvrij Nederland, minister Henk Kamp 

van Economische Zaken en gedeputeerde Theo Rietkerk van provincie Overijssel, tevens voorzitter 

van de IPO-Adviescommissie Economie en Energie, het advies ‘All you need is Lef’ van de 

Adviescommissie Regionale Beeldverhalen aangeboden1. De kern van het advies: laat de 

gastvrijheidssector drager zijn van een nieuw soort gebiedsontwikkeling, met als trefwoorden 

kwaliteit, duurzaamheid, continuïteit en werkgelegenheid. De traditionele gebiedsontwikkeling, 

waarbij bouwactiviteiten gebruikt worden om publieke doelen te financieren, werkt in deze tijd van 

crisis immers niet meer. “Om de kansen die er zijn te benutten is het nodig met lef aan de slag te 

gaan”, aldus voorzitter en stedebouwkundige Riek Bakker.  

 

De gastvrijheidssector betekent nu al veel voor regio’s: zowel op economisch gebied (bijdrage aan 

regionaal inkomen, werkgelegenheid), op sociaal gebied (in stand houden voorzieningen) alsook op 

landschappelijk gebied (bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit). Er zijn regionale initiatieven die op basis 

van de specifieke eigenschappen van de regio werken aan het versterken van de 

gastvrijheidseconomie. In de praktijk blijkt het echter nog lastig om van visie naar uitvoering te 

komen. De uitdaging ligt met name in de publiek-private samenwerking binnen dit soort trajecten. 

Voor overheden geldt dat zij ruimte moeten geven zonder helemaal los te laten. Voor ondernemers 

geldt dat zij verder moeten kunnen en durven kijken dan hun eigen bedrijf. 

 

Om een flinke push te geven aan de gastvrijheidseconomie stelt de commissie de volgende acht 

acties voor: 

 

1. Maak ruimte voor regionale initiatieven van onderop. 

2. Draag behaalde successen uit en organiseer dat er van elkaar geleerd wordt. 

3. Ondersteun ‘Green Deal’-ondernemersinitiatieven. 

4. Stimuleer volgens het voorbeeld van de logistiek innovatie door een hotspot competitie.  

5. Zorg voor een SER-advies over de gastvrijheidssector en gebiedsontwikkeling.  

6. Formeer een Expertisegroep Gastvrijheidseconomie. 

7. Maak een Innovatie Actie Programma zoals bij de Topsectoren. 

8. Kom tot verbeteringen op het terrein van financiering en fiscaliteit. 

 

Met deze acties richt de commissie zich op de hele “gouden driehoek” van ondernemers, overheden 

en kennisinstellingen. De rolverdeling die de commissie voor ogen heeft: Ondernemers 

ondernemen met maatschappelijk toegevoegde waarde, provincies verbinden partijen, gemeenten 

versnellen processen, het rijk organiseert een productieve kennisinfrastructuur en onderwijs- en 

onderzoekinstellingen bevorderen innovatie.  

 

‘Niemand hoeft te wachten tot deze acties zijn uitgevoerd. Onze oproep is: zoek partners en ga 

gewoon aan de slag. De praktijk laat zien dat je dan een heel eind komt. All you need is lef’, zo vat 

Riek Bakker de kern van het advies van haar commissie samen.    

 

Het volledige advies is te vinden op de website www.stirr.nl. 

 

------------------------------------------------ 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie  

Voor meer informatie over ‘All you need is Lef’: Hans Hillebrand, 06 31932884, info@recreatieenruimte.nl 

                                                
1 All You Need is Lef. De Gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement, 

Adviescommissie Regionale Beeldverhalen, Arnhem 2013. De Adviescommissie is ingesteld in het kader van het 

door het ministerie van Economische Zaken gefinancierde Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen. 


