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Partners gezocht voor Strategische Innovaties in de 

Gastvrijheidssector 

1. Inleiding

In de visie van de Gastvrijheidssector voor 2025 (Vinden, Verrassen,

Verbinden) is de missie geformuleerd dat Nederland in 2025 voor

inkomende en binnenlandse gasten is uitgegroeid tot een bestem-

ming waarin per vierkante kilometer de grootste diversiteit aan

belevenissen ter wereld is te vinden. Later is die missie vertaald in

een actieagenda waarin zeven thema’s zijn benoemd die aangepakt

moeten worden om de missie te realiseren. Die thema’s zijn: Cross-

overs met andere sectoren; Human Capital; Marketing; Natuur;

Regeldruk en Financiering; Technologie; Zingeving en Maatschap-

pelijke Betrokkenheid.

STIRR draagt via het ontwikkelen en tot 

eerste toepassing brengen van 

strategische innovaties graag bij aan de 

realisatie van de missie van de sector, en 

zoekt partners die daar de komende 

jaren aan mee willen werken. Met 

strategische innovaties worden trajecten 

bedoeld die op de eerste plaats echt 

vernieuwend zijn (dus niet een betere 

versie van wat er al is) en op de tweede 

plaats een grote impact hebben in relatie 

tot de geformuleerde missie. 

In de volgende paragraaf wordt aange-

geven aan welke thema’s STIRR momen-

teel al werkt, in de derde en laatste 

paragraaf wordt aangegeven wat van potentiële partners wordt 

verwacht en wat STIRR biedt. 
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2. Lopende strategische innovatietrajecten

Op dit moment (augustus 2015) werkt STIRR samen met

InnovatieNetwerk aan strategische innovaties op drie van de zeven

door de sector geagendeerde thema’s, namelijk: Cross-overs; Natuur;

Regeldruk en Financiering.

Cross-overs 

2.a. Greennest experience en hotel

Het gaat hier om een cross-over tussen de glastuinbouw en de

gastvrijheidssector. Greennest is een soort permanente Keukenhof,

waarin men kan overnachten in lodges die hangen aan de plafonds

van 11 meter hoge verdiepingen. De lodges kijken uit op het groen

en de bloemen. Er wordt gewerkt aan een eerste realisatie aan de A9

bij Amsterdam, naast IKEA. Partners (deels in cash) zijn de gemeente

Amsterdam, Sandra Chedi van Botel Amsterdam (hotels), IQ Creative

(restaurants) en SIGN (de pendant van STIRR in de glastuinbouw).
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2.b. UiterWaardenRecreatie

Dit is een combinatie van functies die leidt tot meer waterveiligheid

c.q. -kwaliteit en een plus voor natuur, met als economische drager

recreatief ondernemerschap. Voor ’t Waal en Salmsteke aan de

Nederlek zijn schetsontwerpen gemaakt. Daarin is gekeken of

inderdaad vanuit recreatief ondernemerschap bijgedragen kan

worden aan water- en natuurdoelen. Dat bleek het geval te zijn. Voor

Salmsteke wordt nu gewerkt aan realisatie. Betrokken partijen zijn

tot nu toe Waterschap, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Recreatie

Midden-Nederland, Gemeente Lopik en provincie Utrecht. Later

haken ook ondernemers aan.
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Natuur 

2.c. KrugerparkNL

De essentie is: een vorm van verblijfsrecreatie in natuurgebieden

ontwikkelen die economische waarde creëert die (deels) kan worden

ingezet voor versterking van de biodiversiteit. Er zijn schetsont-

werpen gemaakt voor de Oostvaardersplassen in Flevoland en

KempenBroek op de grens van Limburg en Brabant. Die hebben veel

aandacht getrokken en publiciteit gegenereerd. Er lopen nu diverse

lijnen om te komen tot realisatie, al dan niet tijdelijk. Betrokken

partijen zijn op dit moment Molecaten, Landal GreenParks, Staatsbos-

beheer en provincie Flevoland.
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2.d. Ecoboardwalk

In dit project wordt gekeken of er een vorm van grootschalige dag-

recreatie in en met natuur ontwikkeld kan worden, die economisch

rendeert en de biodiversiteit versterkt. Dit project zit nog in de

schetsfase. Staatsbosbeheer is indirect betrokken vanwege de

problematiek van de grote aantallen bezoekers die naar de

Oostvaardersplassen willen.

Regelgeving en Financiering 

2.e. Recreatieve Ontwikkeling Zones (ROZ)

Met dit concept wordt bekeken of we bestemmingsplannen ook voor

recreatiegebieden zodanig kunnen formuleren dat er aan de ene kant

voldoende ruimte is om te ondernemen en aan de andere kant toch

voldoende garantie is dat ongewenste ontwikkelingen worden tegen-

gehouden. Inspiratie komt uit de omgang met bedrijventerreinen, die

verdeeld zijn in categorieën naar gelang de toegestane milieu-

belasting. Binnen die categorieën kunnen ondernemers ondernemen.
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We concentreren ons in eerste instantie op de recreatiegebieden 

Strand Horst en Strand Nulde in respectievelijk de Gelderse gemeen-

ten Putten en Ermelo. Partners zijn die gemeenten, provincie 

Gelderland en Leisurelands.  

2.f. LI Leisure Investment

Dit is een soort coöperatieve bank voor de

Nederlandse gastvrijheidssector die

duurzame innovatie in dag-, verblijfs- en

waterrecreatie in het buitengebied en de

stadsranden stimuleert door het beschikbaar

stellen van expertise en kapitaal. LI Leisure Investment is eind 2014

gerealiseerd. Deelnemers zijn Molecaten en Leisurelands. STIRR en

InnovatieNetwerk hebben een aanjagende rol gespeeld bij de

ontwikkeling van dit idee.
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3. Wat gevraagd wordt en wat STIRR biedt

STIRR zoekt ondernemers die zich voor een periode van drie tot vijf

jaar willen verbinden om strategische innovaties zoals hierboven

beschreven te (blijven) ontwikkelen en tot realisatie te brengen. Wat

STIRR biedt is financiering in cash, expertise en menskracht, invloed

op het jaarlijks op te stellen werkprogramma en een flinke stimulans

voor echte vernieuwing.

Hoe stellen we ons dat voor? Vanwege de strategische alliantie met 

InnovatieNetwerk beschikt STIRR voor een periode van tenminste drie 

jaar over 1 fte innovatiemanager en € 200.000,- in cash per jaar. Dat 

alles onder voorwaarde dat het geld besteed wordt aan strategische 

innovaties en er 50% cofinanciering op tafel komt vanuit of via de 

sector, zo mogelijk deels structureel en de rest via individuele 

projecten. Zo ontstaat een programmabudget van € 400.000,- per jaar 

voor een periode van drie jaar ten behoeve van strategische 

innovaties. Dat is voldoende om vernieuwing een fikse slinger te 

geven, zo is onze ervaring. En dat is precies waar de gastvrijheids-

sector op zit te wachten. 

Ondernemers kunnen op drie manieren betrokken zijn: als Sponsor, 

als Participant en als ParticipantPlus. 

Sponsoren dragen jaarlijks een bedrag van € 2.500,- bij voor een 

periode van tenminste drie jaar. Daarvoor krijgen ze informatie over 

de behaalde resultaten en een vermelding op de site van STIRR. 

Participanten betalen jaarlijks een bedrag van € 7.500,- en zijn  

betrokken bij de keuzes die gemaakt worden om te komen tot een 

jaarlijks op te stellen werkprogramma. Dat houdt in dat zij helpen 

een thema als bijvoorbeeld technologie nader te duiden, in de zin dat 

de strategische opgaven waaraan gewerkt moet worden helder op 

tafel komen. Verder helpen zij bij het prioriteren van opgaven, ook in 

relatie tot het beschikbare budget en de al lopende projecten, en zijn 
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zij betrokken bij het zoeken naar oplossingen, al dan niet via een zelf 

ingebrachte casus. 

ParticipantenPlus betalen minimaal € 10.000,- voor een periode van 

tenminste drie jaar.  Daarvoor krijgen zij ten opzichte van gewone 

participanten (nog) meer invloed op het werkprogramma en komen 

zij eerder in aanmerking om zelf een casus in te brengen. 

Participanten en ParticipantenPlus krijgen een speciale vermelding op 

de site van STIRR en in andere communicatie-uitingen.  

Om het voorgestelde programma in goede banen te leiden wordt 

jaarlijks een Sponsoren- en Participantendag georganiseerd. Op die 

dag blikken we terug op wat tot dan toe is bereikt en gerealiseerd en 

wat dat betekent voor de activiteiten in het komend jaar. Fine tuning 

en regulier overleg vindt plaats in samenspraak met het Partici-

pantenbestuur, dat bestaat uit door de Participanten en de 

ParticipantenPlus gekozen ondernemers die op persoonlijke titel 

maar wel vanuit hun verbondenheid met de sector deze taak kunnen 

en willen vervullen.  

Gaat u de uitdaging aan of wilt u meer informatie? Mail of bel met 

Hans Hillebrand, directeur STIRR: j.h.a.hillebrand@innonet.agro.nl;  

06 - 31 93 28 84. Of neem contact op met een van de leden van de 

Raad van Toezicht: John Jorritsma, CdK Fryslân; Erik Droogh, directeur 

Leisurelands; Thomas Heerkens, directeur Landal GreenParks; Ger 

Swinkels, eigenaar Restaurant De Zwaan. 
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