
6 7

Gastvrij 
Nederland
Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en 
vrije tijd - vertegenwoordigt 16 branches en organi-
saties in de gastvrijheidseconomie.

Leden van Gastvrij Nederland zijn ANVR, CLC-VECTA Centrum voor Live Commu-
nication, Club van Elf, HISWA Vereniging, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijk 
Nederlands Vervoer, Nederlandse Museumvereniging, Nederlandse Vereniging van 
Luchthavens/Schiphol, Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, RECRON, Vereni-
ging Nederlandse Poppodia en Festivals, Vereniging van Schouwburg- en Concertge-
bouwdirecties, Vereniging van Evenementenmakers en VVV Nederland. Nederlands 
Bureau voor Toerisme & Congressen en ANWB zijn geassocieerd lid. ANVR is agen-
dalid. Gastvrij Nederland - pleitbezorger voor de gastvrijheidseconomie - richt zich op 
de binnenlandse markt en het inkomend - zakelijk en niet zakelijk - toerisme. Gastvrij 
Nederland is nauw gelieerd aan VNO-NCW en MKB Nederland. De adresgegevens 
en het mission statement van de individuele leden zijn opgenomen in de bijlage. 

1
De gastvrijheidseconomie
De gastvrijheidseconomie bestaat uit een verscheidenheid aan bedrijven en initiatie-
ven die in hun doelstellingen de realisatie van een duurzaam gastvrij Nederland voor-
opstellen. De economische betekenis is zeer groot. Bij het berekenen van de omvang 
van de sector worden verschillende bronnen gehanteerd en diverse organisaties doen 
onderzoek naar de betekenis en omvang ervan.
De satellietrekening toerisme (CBS) laat zien dat alleen al de economische betekenis 
van toerisme en recreatie in 2009 € 35,2 miljard was, dat staat voor 3% van het bruto 
nationaal product. Daarvan was € 7 miljard (20%) afkomstig van inkomend toerisme 
en € 19,9 miljard (57%) binnenlands toerisme. Dat is goed voor 399.000 toeristische 
banen (4% van alle banen).

Verder wordt in het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) becijferd dat van halverwege 
mei 2008 tot en met medio mei 2009 door Nederlanders bijna 3,67 miljard vrijetijds-
activiteiten buiten de eigen woning werden ondernomen. De direct hier aan toe te 
rekenen bestedingen bedragen bijna € 40,9 miljard. De totale economische waarde - 
hiervoor worden ook de kosten meegerekend die de activiteiten mogelijk maken, zoals 
vervoer en abonnementsgelden - is zelfs ruim € 50 miljard.

Kritische noot bij Satellietrekening Toerisme
Bij de Satellietrekening Toerisme, die CBS jaarlijks als onderdeel van de Nationale Re-
keningen samenstelt, kunnen enkele kanttekeningen geplaatst worden. Doordat wordt 
uitgegaan van een strakke definitie is sprake van een onderschatting (uitgangspunt 
vormen louter bestedingen m.b.t. vrijetijdsactiviteiten die meer dan 2 (!) uur - inclusief 
reistijd - behelzen). Verder gaat het bij de Satellietrekening Toerisme alleen om de di-
recte bestedingen; effecten bij toeleverende partijen worden niet meegenomen. Ook 
bestedingen in kader van funshoppen en agri-toerisme doen niet mee. Er is alle aanlei-
ding de economische betekenis van de sector met het oog op de uitstralingseffecten 
naar de detailhandel, zorg, landbouw, vastgoedsector en industrie te herwaarderen.
De gehanteerde cijfers in de sectorvisie zijn conservatief. 

(Bron: Toursim satelitte account, CBS 2010)

Uitgaven aan vrijetijdsactiviteiten 2008/2009 (x miljard euro)

Bestedingen in winkels 20,6

Toegangsprijzen, deelnamekosten, huurprijzen, e.d. 11,9

Consumpties 5,5

Overige directe kosten 2,8

Vervoerskosten 6,8

Vaste kosten 2,6

Totale bestedingen 50

Uitgaven per persoon per activiteit (in €) 14
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De gastvrijheidseconomie is een belangrijke pijler voor de  
Nederlandse economie. Enerzijds omdat de sector hieraan een 
wezenlijke bijdrage levert; Gastvrij Nederland is verantwoordelijk 
voor 4% van alle banen in Nederland en 3% van het bruto natio-
naal product. Anderzijds omdat zij randvoorwaarden schept voor 
een goede balans tussen wonen, werken en ontspannen en daar-
mee de ‘quality of life’ in Nederland vergroot. Naast waardevolle 
belevingen en herinneringen draagt de sector evenzeer bij aan 
welzijn en integratie.

Missie Gastvrij Nederland
“Gastvrij Nederland werkt aan een aantrekkelijk, duurzaam en (inter)-nationaal onder-
scheidend ondernemersklimaat om met meer gasten, toeristen, klanten en bezoekers 
meer bestedingen in Nederland te genereren. Zij zet zich in voor een toegankelijk, 
veelzijdig, verrassend en hoogwaardig producten- en diensten aanbod, waarin elk 
afzonderlijk bedrijf bijdraagt aan de uniciteit en dichtheid van de gastvrijheidsketen.”  

50.000 ondernemers…

Het gaat bij de genoemde cijfers overigens alleen om de bedrijven die direct werkzaam 
zijn in de sector. Toeleveranciers van bijvoorbeeld levensmiddelen, dienstverleners als 
schoonmaakbedrijven en producenten van onder meer pleziervaartuigen of caravans 
zijn hierin niet meegenomen.

Voor ondernemers in de gastvrijheidseconomie staat de gast centraal. Deze moet 
in een veilige en gezonde omgeving kunnen (net)werken, ontspannen en genieten.  
Ondernemen in deze sector staat dus gelijk aan rekening houden met de wensen van 
de gast en de omgeving. En hiervoor verantwoordelijkheid nemen.

Bovendien is Gastvrij Nederland het visitekaartje voor onze buitenlandse gasten.  
De unieke Nederlandse natuur en cultuur vormen een prachtig  decor voor zakelijke 
aangelegenheden, internationale congressen en alle andere toeristische attracties. Dit 
maakt Nederland de moeite waard voor een tijdelijk bezoek, maar zeker ook als interna-
tionaal aansprekende vestigingsplaats voor bedrijven die wedijveren op de wereldmarkt.

De gastvrijheidseconomie is mede bepalend voor de aantrekkelijkheid van het Neder-
landse vestigingsklimaat. Kenniswerkers uit binnen- en buitenland stellen hoge eisen 
aan de kwaliteit van hun omgeving, beoordeeld op onder meer de culturele infrastruc-
tuur, attractiedichtheid en beschikbaarheid van hoogwaardige voorzieningen.

Gastvrij 
Nederland
staat voor ...
Gastvrij Nederland vertegenwoordigt 16 branches  
en organisaties in de gastvrijheidseconomie. De le-
den van Gastvrij Nederland zijn onderling nauw met 
elkaar verweven. Zij spannen zich immers gezamen-
lijk in voor een gastvrij, toegankelijk, veelzijdig, ver-
rassend en hoogwaardig producten- en diensten-
aanbod in Nederland, waarbij zij zich richten op de 
gast uit binnen- en buitenland. Ieder lid levert een 
unieke bijdrage aan het motto: de gast is koning.

2
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Gastvrij 
Nederland
wil...
De gastvrijheidseconomie is een belangrijke pijler 
voor de nationale economie. Niet alleen economisch, 
ook maatschappelijk doet de sector opvallend van 
zich spreken.

3
Gastvrij Nederland wil er aan werken dat:
Nederland

 bestemming;

 de gastvrijheidseconomie behouden blijft;

 bloeiende gastvrijheidseconomie.

haar gasten

 over het spoor als via unieke waterwegen.

haar medewerkers

 hun leven en carrière; 

haar ondernemers

 in de bedrijfsvoering;

 eigen gasten;

 eensgezind samen te werken met elkaar en met overheden, 
 stakeholders en belangenorganisaties.

Toeristische uitgaven licht gedaald
In 2009 hebben Nederlandse en buitenlandse toeristen 35,2 miljard euro 
uitgegeven in Nederland. Dat is een 4 procent daling ten opzichte van 2008.

Ontwikkeling toeristische bestedingen 2005 - 2009 (Bron: TSA van CBS)

Ontwikkeling inkomend toerisme 2000 - 2009 (Bron: CBS)
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De bedrijven in de gastvrijheidseconomie willen werk 
maken van de volgende ambitieuze doelstellingen:

1. Een gunstig ondernemersklimaat omdat ondernemers
  willen ondernemen.

2. Een sterk imago in binnen- en buitenland omdat dit 
 een directe impuls geeft aan de Nederlandse economie.

3. Een innovatieve sector omdat vernieuwingen de  
 gastvrijheids-economie stimuleren en op een hoger 
 plan brengen.

4. Een kansrijke arbeidsmarkt omdat dit kansen 
 creëert voor werknemers en werkgevers. 

5. Een gezonde en vitale samenleving omdat dit de 
 productiviteit van Nederland bevordert.

6. Een aantrekkelijke en veilige leefomgeving omdat 
 de Nederlandse samenleving hierdoor beter 
 functioneert.

7. Een unieke beleving van natuur, landschap en 
 cultuur omdat dit een economische meerwaarde heeft.

8. Een goede bereikbaarheid omdat stadscentra en 
 landelijke gebieden daarmee beter zijn te ontsluiten.

9. Een gastvrijheidseconomie in financieel evenwicht 
 omdat het speelveld binnen Nederland niet overal 
 gelijk is.

10. Een hechte samenwerking met de overheid volgens 
 het principe ‘je gaat er over of niet’.

De doelstellingen zijn concreet gemaakt aan de hand van de kansen die Gastvrij 
Nederland in het tijdvak 2011 - 2014 wil oppakken. Deze kansen vormen in  
samenhang en gezamenlijkheid de agenda voor de genoemde periode.

Toeristische en Zakelijke bestedingen in Nederland in 2009 (Bron: CBS)

4 Gastvrij 
Nederland 
wil 
werk maken van 
haar ambitieuze 
doelstellingen
Gastvrij Nederland focust zich binnen de gastvrij-
heidseconomie op het ondernemerschap en neemt 
verantwoordelijkheid voor het centraal stellen van 
de gast.

Inkomend 
toerisme

Binnenlands 
toerisme

Uitgaand
 toerisme

Totaal

Toeristisch (x mld.€) 5,7 17,0

Zakelijk (x mld.€) 1,3 2,8

Uitgaven van uitgaand toerisme 
dat in Nederland achterblijft 
(x mld.€)

3,6

Totaal (x mld.€) 7,0 19,9 3,6 30,5

Aankoop duurzame recreatiegoederen 
(x mld.€)

2,8

Sociale overdrachten (x mld.€) 1,9

Totale economische betekenis 
toerisme en recreatie (x mld.€)

35,2

Toeristische banen 399.000

Toeristisch arbeidsvolume (fte’s) 249.000
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Gastvrij 
Nederland 
wil:
Een gunstig 
ondernemersklimaat 
Omdat ondernemers 
willen ondernemen

e overheid kan een gunstig 
ondernemersklimaat actief 
bevorderen. Te denken valt  

aan het verminderen van (administra-
tieve) lasten, het verbeteren van de 
dienstverlening en een gerichter toe-
zicht. Vanuit  economische en maat-
schappelijke overwegingen verdient 
alert  inspelen op de 24-uursecono-
mie daarbij bijzondere aandacht.
Een andere invalshoek is vanuit ver-
trouwen samen te werken met on-
dernemers. Startpunt voor deze ‘high 
trust benadering’ is dat op basis van 
een geconditioneerd vertrouwen van 
de overheid in de professionaliteit 
van bedrijven en in de zelfreguleren-
de mechanismen uit het maatschap-
pelijke en economische verkeer, min-
der stringente wet- en regelgeving 
nodig is om publieke belangen te 
borgen. De overheid kan daarmee 
volstaan met minder toezicht en wet-
telijk ingrijpen in het maatschappelijk 
en economisch verkeer. Tegelijkertijd 
zullen bedrijven hierbij meer ruimte 
krijgen voor zelfregulering en hand-
having en een grotere eigen verant-
woordelijkheid moeten dragen. 

De kwaliteit van de dienstverlening 
van de overheid aan ondernemers 
is hierbij belangrijk. Het door VNO-
NCW, MKB Nederland en de VNG 
ontwikkelde Normenkader geeft ge-
meenten inzicht in hun dienstverle-
ning aan ondernemers en omvat een 
concreet verbeterplan om uiterlijk 
vóór 2013 merkbare verbeteringen 
te realiseren. Dit ‘Bewijs van Goede 
Dienst’ dient voortvarend opgepakt 
te worden door gemeenten en ande-
re overheden, gefaciliteerd door de 
beschikbaar gestelde subsidie (zie 
www.bewijsvangoededienst.nl).
Provinciale en gemeentelijke over-
heden dienen met operationele en 
regisserende inspanningen werk te 
maken van de gastvrijheidsecono-
mie. Onder meer door medewerking 
te verlenen aan toeristische evene-
menten.  Zie ook het  IPO- en VNG-
convenant dat Gastvrij Nederland 
met betreffende overheidsgeledin-
gen heeft  afgesloten.

Kansen
Minder (administratieve) 
lasten door meer vertrouwen. 
Gastvrij Nederland ziet kansen om de 
regeldruk verder terug te dringen door 
te werken volgens het principe van 
‘vertrouwen in ondernemers’ en door 
meer gebruik te maken van bewezen 
‘best practices’ van gemeenten.

Inspectievakantie als bonus 
van risicogericht toezicht. 
Focus toezicht moet zich richten op 

Gastvrij Nederland wil samen met de 
toezichthouders nagaan of risicoge-
richt toezicht kan worden geoptima-
liseerd. 

Transparanter ondernemen 
met het ondernemingsdossier. 
Het elektronisch Ondernemingsdos-
sier is een uitgelezen mogelijkheid 
om op basis van samenwerking tus-
sen sector en overheid de admini-
stratieve - en toezichtlasten voor on-
dernemers verder te beperken. 

Samen invulling geven 
aan de 24-uurseconomie. 
Het vormgeven van de  24-uurseco-
nomie vraagt afstemming met het 
georganiseerde bedrijfsleven, opdat 
alle belangen - publiek en privaat - 
evenwichtig worden meegewogen.

De gastvrijheidseconomie draagt bij aan de 
levendigheid en aantrekkelijkheid van een 
omgeving. Restaurants, attractieparken, bun-
galowparken, musea, theaters, dierentuinen, 
internationale beurzen, congressen en eve-
nementen trekken mensen aan. Dat is ook  
lucratief voor bedrijven die als toeleverancier 
fungeren of die hun voordeel doen met de 
dynamische effecten ervan. Een gastvrij kli-
maat trekt bedrijvigheid aan. Dit geldt voor de 
Randstad, maar ook voor de regio’s er buiten.

1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Vrijetijdsactiviteiten door Nederlanders (2008/2009 x miljoen)

De meeste vrijetijdsactiviteiten vinden plaats direct in de woonomgeving van de Nederlanders. 

*Vrijetijdsactiviteit: 
dagrecreatieve activiteit die 
buiten de eigen woning wordt 
ondernomen en waarbij men 
minimaal 1 uur van huis is.

Bron: NBTC-NIPO Research

ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO)

D
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Gastvrij 
Nederland 
wil:
Een sterk imago in 
binnen- en buitenland 
Omdat dit een directe 
impuls geeft aan de 
Nederlandse economie

egeven het belang van West-
Europa voor de wereldmarkt, 
bieden snel groeiende eco-

nieuwe kansen. 

Het gevolg is dat:

 multinationals sterk zal groeien.
  Deze bedrijven gaan voor een 
 Europees hoofdkantoor op 
 zoek naar een vestigingsplaats 
 in een gastvrije omgeving;

  in zakelijke meetings en congres-
 sen toeneemt;

 toeristen toeneemt.

Nederland moet daarom in het bui-
tenland een voor de hand liggende 
keuze zijn en buitenlandpromotie 
blijven stimuleren om buitenlandse 
ondernemingen, zakelijke bezoekers 
en toeristen te verleiden. Het belang 
daarvan is des te groter omdat Ne-
derland concurreert met bestem-
mingen die doorgaans over (meer) 
rijksfinanciering beschikken voor 
destinatiemarketing.
De concurrentie op de internationale 
reismarkt neemt toe en het marktaan-
deel van Nederland staat onder druk. 
Naast de aanscherping van het imago 
is de positionering en promotie van 
de bestemming Nederland dan ook 
essentieel. Immers, de keuze voor de 
bestemming gaat (bijna altijd) vooraf 
aan de  keuze voor accommodaties, 
attracties, musea, restaurants, etc.
Het (economische) belang van het 

inkomend toeristisch en zakelijk 
reisverkeer vereist een nadrukkelijke 
afweging in discussies en beleids-
vorming rond de (groei)ontwikkeling 
van Schiphol en het uitplaatsen van 
inkomende vluchten naar regionale 
luchthavens, in het bijzonder vluch-
ten van low cost carriers.
Nederland wil ook aantrekkelijk blij-
ven voor de Nederlander zelf, die voor 
de invulling van zijn vrije tijd op zoek is 
naar belevenissen, bij voorkeur tegen 
het decor van een levendig stadscen-
trum, dorp of landelijk gebied. Inves-
teren in marketing en promotie is es-
sentieel voor de verbetering van het 
imago van Nederland in binnen- en 
buitenland. Bovendien is iedere toe-

Gastvrij Nederland zal zich samen 
met de overheid inspannen om het 
imago van Nederland te versterken. 
Bijvoorbeeld door politiek en be-
stuurlijk uit te dragen dat vakanties in 
eigen land verrassend en duurzaam 
zijn. En door samen evenementen 
met (inter)nationale aantrekkings-
kracht te organiseren, zoals de Flo-
riade, TEFAF, Sail Amsterdam en in 
de toekomst de Olympische Spelen. 
Ook eenmalige activiteiten als Rem-
brandt 400 en de Tour de France 
dragen bij aan de trefzekere promotie 
van Nederland als een bezoekwaar-
dige bestemming voor buitenlandse 
gasten en het internationale bedrijfs-
leven. Tot slot is het belangrijk aan 
te sluiten bij de ontwikkelingen in 
andere Europese lidstaten en bij het 
toerismebeleid van de EU.

Kansen
Structureel investeren in 
buitenland promotie
Om de vraag naar het Nederlandse 
aanbod te stimuleren is het van groot 
belang dat publieke en private partij-
en meer samenwerken. Op deze ma-
nier ontstaat een grotere slagkracht 
en kunnen beschikbare promotie-
budgetten effectief worden ingezet. 
Stimuleren van de gastvrijheidseco-
nomie is voor de overheid zeer pro-
fijtelijk. Onderzoek heeft aangetoond 
dat elke geïnvesteerde euro in toeris-
tische promotie, gemiddeld 40 euro 
aan bestedingen in Nederland (1:40) 
oplevert. Hiervan stroomt zo’n 40% 
in de vorm van sociale premies, BTW 
en winstbelasting weer terug naar de 
overheid.  

Stimuleren vakantie en vrije-
tijdsbesteding in eigen land.
Door middel van samenwerking met 
grootstedelijke en regionale VVV/bu-
reau voor toerisme organisaties en 
ondernemers kan het marktaandeel 
van vakantie in eigen land worden 
vergroot.

Vereenvoudigen procedures 
toeristen- en werkvisa. 
Er bestaan standaardprocedures 
voor de aanvraag van Schengen-visa 
in landen als China, India en Rus-
land. Dit om internationale bezoe-
kers uit deze markten gemakkelijker 
naar Nederland te laten reizen. Door 
de procedures te vereenvoudigen, 

-
heidsstelling en verbeterde dienst-
verlening (openstelling, toegankelijk-
heid en service), kan tijdelijk verblijf 
in Nederland door gasten uit deze 
landen worden gestimuleerd.

Ons land heeft een rijke geschiedenis en 
een boeiend aanbod van gevarieerde land-
schappen, natuur en cultuur. Daarnaast heeft  
Nederland een unieke ligging en een zeer goed 
ontwikkelde infrastructuur voor diverse trans-
portmodaliteiten, met gateways als Schiphol 
en de Rotterdamse haven. Dit brede aanbod 
van faciliteiten, cultuur, historie, landschap-
pelijke kwaliteit en evenementen zorgt ervoor 
dat Nederland een aantrekkelijk vestigings- en 
verblijfsklimaat biedt aan zowel buitenlandse 
ondernemingen en zakelijke bezoekers, als 
aan binnen- en buitenlandse toeristen.

2. 

1. 

2. 

3. 

Inkomend toerisme in Nederland
In 2009 kwamen bijna 10 miljoen buitenlandse gasten naar Nederland voor 
een kort of langer verblijf. In totaal verbleven zij meer dan 25 miljoen nachten. 
Nederlanders zelf verbleven bijna 60 miljoen nachten, hiermee komt het totaal 
aantal overnachtingen in Nederland op 84,5 miljoen in 2009, dit is nog exclu-
sief de overnachtingen in de watersport. [Bron: CBS] 

Binnenlandse overnachtingen in
Nederland 2009 (totaal 59.502.000)

Buitenlandse overnachtingen in
Nederland 2009 (totaal 25.014.000)

G



18 19

Gastvrij 
Nederland 
wil:
Een innovatieve sector 
Omdat vernieuwingen de 
gastvrijheidseconomie 
stimuleren

De wereldeconomie ontwikkelt zich steeds 
meer van een productoriëntatie naar een bele-
vingsoriëntatie. De wensen en behoeften van 
consumenten staan hierin centraal. Deze ont-
wikkeling is voor de gastvrijheidseconomie 
zeer belangrijk. Om internationaal voorop te 
blijven lopen zet de sector zich actief in voor 
innovatieve concepten, producten en dien-
sten. Het resultaat zijn verrassende combina-
ties, zoals gecombineerde zorg- en welness 
arrangementen; campings met hotelservice.

3. 

e gastvrijheidseconomie is bij 
uitstek in staat om innovatie 
te verbinden met duurzaam-

heid. Concepten als elektrisch varen, 
vakantieparken die biomassa opwek-
ken en duurzame horecaformules 
geven aan dat de sector de aanslui-
ting met maatschappelijke ontwikke-
lingen niet wil missen. De branche is 
zich bewust van haar voorbeeldfunc-
tie en wil deze beter over het voet-
licht brengen.

Ontwikkelingen op het gebied van 
social media zorgen dat onderne-
mers in de gastvrijheidseconomie 
door hun gasten continu worden 
beoordeeld. Websites als zoover.nl, 
partyflock.nl, tripadviser.nl, horeca-
hotelsholland.com en hotelzapper.
nl hebben de wereld van de gast-
vrijheidseconomie ingrijpend veran-

derd. De zogenaamde ‘user genera-
ted content’ sites waar gasten hun 
- soms ongezouten - mening geven 
over de kwaliteit van ondernemers 
zijn zeker van invloed op de bedrijfs-
prestaties en -continuïteit. Hiervan 
gaat meer dan eens een reinigende 
werking uit. De sector is zich meer 
bewust geworden van de noodzaak 
om binnen de keten vernieuwende 

Het is essentieel dat de landelijke en 
lokale overheid goede randvoorwaar-

-
ren. Zoals het wegnemen van belem-
meringen door regels en procedures, 
maar ook het actief meedenken en 
navenant handelen over nationale, 
regionale en lokale kansen en moge-
lijkheden.

Kansen
Kansen voor innovatieve 
concepten. 
Innovaties moeten niet worden  
belemmerd door regelgeving of com-
plexe (vergunning)procedures. Gast-
vrij Nederland zal maximaal gebruik 
maken van de ruimte die de wetge-
ving biedt voor experimenten en in-
novaties. Daartoe zal Gastvrij Neder-
land belemmeringen inventariseren 
en deze adresseren bij de relevante 
overheden.

Social media beter benutten
voor marktvraag. 
Internet heeft de wereld veranderd. 
Bedrijven communiceren steeds va-
ker direct met hun klanten en omge-
keerd. In 2011 zullen ruim 3 miljoen 
gebruikers informatie halen en activi-
teiten delen via social communities 
en online applicaties. Nieuwe media-
vormen bepalen consumptie- en re-
creatiegedrag in toenemende mate. 
Hier liggen innovatiekansen voor de 
sector.

Duurzaam innoveren. 
De gastvrijheidseconomie is bij uit-
stek een sector die in staat is om 
duurzaamheid te combineren met 
innovatie. Gastvrij Nederland zal een 
innovatieagenda voor de sector op-
zetten en uitvoeren, en zo nodig sa-
menwerking zoeken met de overheid.

1. 

2. 

3. 

Het gebruik van nieuwe media

 tripadviser.nl of iens.nl

 partyflock.nl en betribes.nl 

 Layers en Apps sterk in opkomst.

 de hoogte te blijven van activiteiten, feesten en partijen. 
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Gastvrij 
Nederland 
wil:
Een kansrijke 
arbeidsmarkt 
Omdat dit kansen 
genereert voor 
werknemers en 
werkgevers

De gastvrijheidsbranche heeft werk voor  
iedereen: jong en oud, vitaal en minder valide, 
hoog- en lager opgeleid. De sector biedt volop 
mogelijkheden tot werken in deeltijd en op  
basis van flexibele contracten. Dit verhoogt 
de arbeidsparticipatie. In de gastvrijheids-
economie werken hierdoor meer dan 400.000  
mensen, met veel toewijding en plezier.

4. 

astvrij Nederland wil dat 
werken in de sector veilig en 
verantwoord is, want dat be-

paalt mede de beleving van de gast. 
Het is in de gastvrijheidseconomie 
van bijzonder groot belang snel in 
te kunnen spelen op de vaak grillige 
marktvraag en tegelijkertijd flexibel 
om te kunnen gaan met het beschik-
bare, gevarieerde arbeidsaanbod.

Een baan in de gastvrijheidsecono-
mie betekent werken in een sociale 
omgeving met zorg voor elkaar en 
voor de  gasten. Het betekent in de-
zelfde gezonde en veilige omstandig-
heden kunnen verblijven als waarin 
de gasten vertoeven.

De arbeidsmarkt zal over enkele 
jaren gekenmerkt worden door te-
korten en een groeiende dynamiek. 
Investeringen in opleidingen, duur-
zame inzetbaarheid en het imago van 
het werk in de gastvrijheidsbranche 
vormen het beste recept voor een 
toenemende arbeidsparticipatie.

Extra aandacht is er daarbij voor 
ouderen en arbeidskrachten aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt. Ook 
allochtonen worden gestimuleerd 
meer te participeren, met name door 
de aandacht te vestigen op de juiste 
beroepskeuzes.

Binnen de gastvrijheidseconomie be-
staan voldoende mogelijkheden voor 
een verdere verbetering van de kwa-
liteit van dienstverlening, met name 
als het aankomt op aandacht voor 
de gast. De gelijktijdige vergrijzing 
en verjonging van de arbeidsmarkt 
vraagt om een toekomstgericht ar-
beidsmarkt- en onderwijsbeleid. Het 
motiveren en ontwikkelen van men-
sen draagt bij aan een duurzame ar-
beidsmarkt, zowel voor werknemers 
als werkgevers. Ofschoon de sector 
veel tijd besteedt aan samenwerking 
met opleidingsinstituten, sluiten op-
leidingen nog te vaak onvoldoende 
aan bij de arbeidsmarkt.

G Kansen
Meer werkgelegenheid. 
Investeren in de gastvrijheidsecono-
mie leidt direct tot extra werkgele-
genheid. Zo is berekend dat bij een 

-
tal banen de komende tien jaar met 
circa 65.000 toeneemt.

Meer stage- en leerwerkplekken
voor kwetsbare groepen. 
Gastvrij Nederland spant zich in voor 
een toenemende participatie van 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt.

Opleiden met perspectief. 
Door meer rekening te houden met 
de behoeften van ‘generatie Y’ kun-
nen opleidingen beter aansluiten op 
de vraag uit de markt. Gastvrij Ne-
derland stimuleert de aangesloten 
leden de contacten met kennisinstel-
lingen hiertoe te intensiveren.

Binden, boeien en behouden
van personeel. 
Gastvrij Nederland zorgt ervoor dat 
personeel voldoende ontplooiings-
kansen krijgt en het gastheerschap 
optimaal wordt ontwikkeld, binnen 
een gezonde en veilige omgeving.

1. 

2. 

3. 

4. 

Sector Werkzame personen

Banken en verzekeringswezen 215.000

Landbouw, bosbouw en visserij 255.000

Toerisme 357.000

Bouwnijverheid 498.000

Industrie 938.000

Toeristische werkgelegenheid 
en aandeel (%) in totale 
werkgelegenheid 
(2008, Bron CBS Nationale Rekeningen 2008)

Vergelijking werkgelegenheid toerisme met een aantal andere sectoren 
(werkzame personen, Bron CBS Nationale Rekeningen 2008)
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Gastvrij 
Nederland 
wil:
Een gezonde en 
vitale samenleving 
Omdat dit de 
productiviteit van 
Nederland bevordert

Gasten hebben vertrouwen in ondernemers 
in de gastvrijheidsbranche. Gasten verwach-
ten bijvoorbeeld smakelijke en verantwoorde 
gerechten. Gasten willen verblijven, recreëren 
en verpozen in een veilige omgeving, met een 
divers aanbod aan activiteiten en attracties. 
Hiermee leveren  de bedrijven uit de gastvrij-
heidseconomie waarde aan een samenleving 
die hecht aan de vervulling van immateriële ba-
sisbehoeften. De gastvrijheidseconomie biedt 
een ieder gelegenheid om even te ontsnappen 
aan een hectisch bestaan. Zo levert de sector 
een zeer directe bijdrage aan een beter en ge-
zonder leven in Nederland.

5. 

e gast is kieskeurig en mon-
dig. Dat houdt de onder-
nemer scherp, maar maakt 

hem ook verantwoordelijk. Uitgaan 
voor jongeren moet vooral leuk en 
veilig zijn. Ondernemers in de gast-
vrijheidseconomie weten als geen 
ander dat overmatig alcoholgebruik 
en harde muziek leiden tot onnodige 
risico’s, maatschappelijke proble-
men en kosten. Ondernemers in de 
gastvrijheidseconomie spannen zich 
maximaal in om hun verantwoorde-
lijkheid op dit terrein te nemen en 
daarvoor periodiek verantwoording 
af te leggen. De insteek is gerichte 
communicatie, direct bij de bron. Zo 
wordt in uitgaansgelegenheden waar 
veel jongeren komen meegewerkt 
aan (voorlichtings)campagnes over 
alcohol- en drugsgebruik en veilige 
seks. Ook wordt actief gehoorbe-
scherming verstrekt.

Een gezonde samenleving is echter 
wel een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid. Dit betekent dat ook de 
jongeren – en eventueel hun ouders 
– door de overheid aangesproken 
dienen te worden op onverantwoord 
gedrag.

Gastvrij Nederland wil samen met de 
overheid streven naar een gezonde 
en veilige samenleving. Waar dit kan 
binnen de grenzen van het onderne-
merschap, waar het moet met ingrij-
pen van overheidswege.

Kansen
Meer gezamenlijk werken 
aan gezondheidskwesties. 
Een goed voorbeeld is het rookver-
bod en de aandacht voor verant-
woord alcoholgebruik. Door samen 
te werken komen betere oplossin-
gen binnen handbereik. Een en an-
der wel binnen de grenzen van het 
ondernemerschap, waar het moet 
ondersteund met ingrijpen van over-
heidswege.

Gezonder ontspannen 
en genieten. 
De leden van Gastvrij Nederland 
hebben unieke mogelijkheden om 
het thema gezondheid onder de aan-
dacht te brengen. Gastvrij Nederland 
nodigt de overheid uit hierover geza-
menlijk afspraken te maken. 

Stimuleren bewegen en (inter)
nationale (sport)evenementen.  
Bewegen is goed voor de mens en 
(inter)nationale (sport)evenementen 
zijn hiervoor een aansprekende inspi-
ratiebron. Bovendien bezorgen deze 
evenementen de gastvrijheidsecono-
mie meer (internationale) bezoekers 
en bestedingen. Door bijvoorbeeld 
(water)sport te stimuleren verbetert 
de gezondheid van de Nederlandse 
bevolking. 

1. 

2. 

3. 

D



24 25

Gastvrij 
Nederland 
wil:
Een aantrekkelijke en 
veilige leefomgeving 
Omdat de Nederlandse 
samenleving hierdoor 
beter functioneert

oger opgeleide mensen ken-
nen over het algemeen veel 
waarde toe aan een groot en 

divers cultureel aanbod. Steden en 
regio’s die hierin voorzien, kennen 
een grotere werkgelegenheid. Veel 
van die banen bevinden zich in de 
verzorgende sectoren, zoals horeca 
en detailhandel. Daarvan profiteren 
juist mensen met een lagere oplei-

mensen uit alle lagen van de bevol-
king elkaar ontmoeten zorgt de gast-
vrijheidseconomie voor cohesie in de 

voorwaarde voor een aangenamer 
Nederland.

Gastvrij Nederland wil samen met de 
overheid bekijken op welke wijze de 
problemen van krimpregio’s kunnen 
worden verlicht door nieuwe combi-
naties van wonen, werken en genie-
ten marktgericht te exploiteren: de 
gastvrijheidseconomie als vormgever 
en stimulator van de omgeving.

Een belangrijke randvoorwaarde 
voor een aantrekkelijke omgeving 
is de veiligheidsbeleving. Of het nu 
gaat om agressie in de binnenstad 
of overlast in een recreatiegebied, 
veiligheid is een kerntaak van de 
overheid. Ondernemers hebben een 
concreet belang bij het waarborgen 
van de veiligheid van zowel hun gas-
ten als hun personeel en zichzelf. De 
borging van veiligheid in en buiten 
ondernemingen is dan ook duidelijk 
een gezamenlijk belang. Gastvrij Ne-
derland zoekt op dit gebied actief sa-
menwerking. Voorwaarden waaron-
der dit kan,  dienen samen te worden 
verkend op basis van beschikbare 
deskundigheid van brandweer, politie 
en de praktijkervaringen van betrok-
ken ondernemers. Alleen dan kunnen 
incidenten worden beheerst en voor-
komen. Gastvrij Nederland vindt dat 
malafide ondernemers hard dienen 
te worden aangepakt. Tegelijkertijd 
moeten bonafide ondernemers niet 
onnodig worden belast met integri-
teitstoetsen. Gastvrij Nederland wil 
samen met de overheid effectief en 
op maat gesneden waarborgen dat 
de sector integer opereert en crimi-
nele activiteiten weert.

Kansen
Kansen voor (potentiële) krimp-
gebieden door stuwende sector.  
Door de gastvrijheidseconomie doel-
bewust in te zetten als vormgever en 
stimulator van de omgeving kunnen 
nieuwe kansen voor krimpgebieden 
worden geïdentificeerd. Ontwikke-
ling- en experimenteerruimte kan hier 
soelaas bieden. 

Verbeteren imago sector. 
De gastvrijheidseconomie functio-
neert grotendeels integer, betrokken 
en verantwoord. Desondanks is het 
imago van de branche, zowel bij het 
publiek als bij de politiek, niet altijd 
even sterk. De sector wil in nauwe 
samenwerking met overheden en 
consumentenorganisaties haar ima-
go verbeteren. Malafide bedrijven 
dienen stevig te worden aangepakt, 
terwijl bonafide ondernemers niet 
onnodig moeten worden belast met 
integriteitstoetsen.

Een betere cohesie 
van de samenleving. 
De sector wil de kans aangrijpen 
om haar louterende functie voor de 
samenleving beter gearticuleerd te 
zien in beleidsvisies en notities van 
overheden.

Veiligheid zonder bureau-
cratische rompslomp. 
Gastvrij Nederland heeft duidelijke  

van de veiligheid voor gasten zonder 
overbodige bureaucratie. Dit kan on-
der meer bereikt worden door regel-
geving gezamenlijk te evalueren en 
bij te stellen (zoals bij het gebruiks-
besluit tijdelijke bouwwerken).

Of het nu gaat om een cafetaria, recreatie-
park, museum of bioscoop, ondernemers in 
de gastvrijheidseconomie leveren een directe 
bijdrage aan de leefbaarheid van de omge-
ving. Woongebieden worden aantrekkelijker 
als mensen er veilig kunnen samenkomen en 
genieten.

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Gastvrij 
Nederland 
wil:
Een unieke beleving 
van natuur, landschap 
en cultuur 
Omdat dit een 
economische 
meerwaarde heeft 

en rijk cultureel aanbod draagt 
in belangrijke mate bij aan 
een vitale stad. Kunst en cul-

tuur zijn prominente dragers van de 
esthetiek en beleving van steden 
en bepalen voor een belangrijk deel 
hun aantrekkingskracht. Over het al-
gemeen zijn het de grotere steden, 
die hierin voorzien. Waar mensen ’s 
avonds spontaan terecht kunnen bij 
een van de vele theaters, concertge-

waardering voor kunst en cultuur in 
de stad uit zich niet alleen in het be-
zoek van buitenaf, maar ook in een 
grotere vraag naar, en hogere prijzen 
van woningen. Kunst en cultuur ver-
groten de concurrentiepositie in de 
strijd om het aantrekken van kans-
rijke bezoekers- en bevolkingsgroe-
pen en dragen zo bij aan de lokale 
economie.

Op het snijvlak van natuur, landschap 
en cultuur enerzijds en de economi-
sche belangen anderzijds zijn het de 
ondernemers van de gastvrijheids-
branche die als gastheer fungeren. 
En zij zijn zich terdege bewust van 
het belang van een gezonde balans. 
Gastvrij Nederland pleit voor het 
behoud van natuurgebieden in Ne-

-
nen- en buitenlandse gasten ervan 

kunnen genieten. Het bewustzijn 
groeit dat natuur van meerwaarde is 
voor de economie in de dagelijkse 
woon-, leef- en werkomgeving - en 
dat een economische benadering en 
ondernemerschap nodig zijn voor het 
behoud van deze natuur. Uiteraard 
moeten voor elk gebied de passen-
de, verantwoorde afwegingen wor-
den gemaakt. Belangrijk hierbij is dat 
dit in een sfeer van vertrouwen en 
transparantie gebeurt. Oprecht ge-
nieten van Nederlandse natuur, land-
schap en cultuur kan volgens Gast-
vrij Nederland zeer wel samengaan 
met verantwoord ondernemerschap.

Kansen
Bevorderen wisselwerking 
natuur en economie. 
Het bewustzijn groeit dat natuur van 
meerwaarde is voor de economie in 
de dagelijkse woon-, leef- en werkom-
geving, en dat een economische be-
nadering en ondernemerschap nodig 
zijn voor het behoud van deze natuur. 
Gastvrij Nederland wil de grenzen 
hiervan met de overheid verkennen 
en concreet beleid uitwerken. 

Stimuleren bestedingen via co-
producties met kunst en cultuur. 
Door als overheid samen te werken
met ondernemers en initiatiefnemers
op het gebied van architectuur, de-
sign, arts, podia, musea en kunst kan
de beleving van cultuur worden ver-
sterkt. Dienstverleningsovereenkom-
sten zijn hiervoor veel effectiever dan 
subsidieovereenkomsten.

Vermarkten kleinere 
CO2-footprint. 
De gastvrijheidseconomie is lokaal 

-
vrij Nederland wil de relatief kleine 
CO2-footprint van de gastvrijheids-
economie benutten om binnenlands 
toerisme verder te stimuleren.

Ondernemers in de gastvrijheidseconomie 
vervullen hun gastheerschap in de directe  
nabijheid van natuur, culturele infrastructuur, 
historisch erfgoed of combinaties hiervan.  
Het wijdvertakte waterwegennetwerk, de 
grootschalige waterwerken, de talrijke grach-
ten, meren en plassen, Europese topnatuur-
gebieden als de Weerribben en de Wadden-
zee, het zijn afzonderlijk en in combinatie met  
elkaar voorbeelden van de hoge kwaliteit van 
het natuuraanbod van Nederland, dat naast 
kleur en leven, ons land ook internationaal  
allure geeft.

7. 

1. 

2. 

3. 

Buitenrecreatieve vrijetijdsbesteding 2008/2009
 Nederlanders genieten van hun omgeving. Van de 3,67 miljard vrijetijdsactiviteiten 
vinden er maar liefst 903 miljoen activiteiten in de natuur plaats. [Bron: NBTC-NIPO Research, CVTO]. 
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Gastvrij 
Nederland 
wil:
Een goede 
bereikbaarheid
Omdat stadcentra en 
gebieden beter zijn 
te ontsluiten

nze aaneengesloten (water)
wegen, die natuur en bin-
nenstad met elkaar verbin-

den, maken reizen binnen Nederland 
tot een ontspannen avontuur. Ook 
gasten uit de grensregio’s genieten 
dit voordeel. Dit onderscheidende 
concurrentievoordeel vraagt om sa-
menhangend beleid dat water, lucht, 
spoor en weg beter met elkaar ver-
bindt en locaties goed bereikbaar 
houdt.

Goed bereikbare binnensteden met 
touringcars zijn van groot belang 
voor het bezoek aan musea,  thea-
ters, winkelvoorzieningen en horeca. 
Dit is essentieel voor de economi-
sche vitaliteit en leefbaarheid van 
de binnensteden. De gastvrijheids-
consument maakt graag en vaak ge-
bruik van de auto. Daarom is goede 
bereikbaarheid met de auto en vol-
doende en betaalbare parkeergele-
genheid belangrijk. Daarnaast is een 
goed ontsloten binnenstad eveneens 
van belang om bedrijven in de gast-
vrijheidseconomie die gevestigd zijn 
in de binnenstad adequaat te kunnen 
beleveren.

Infrastructuur in Nederland
Nederland heeft 137 duizend kilometer 
wegen, 10 duizend kilometer water-
wegen (waarvan 7,6 duizend kilometer 
hoofdvaarwegen) en 3 duizend 
kilometer spoor. 
[Bron: CBS, Rijkswaterstaat]

In kleinere steden is een goede be-
reikbaarheid met de auto van groot 
belang. Deze kan met de aanleg van 
parkeergarages nog flink worden 
verbeterd. In grotere steden kan het 
autogebruik teruggedrongen worden 
als ruim baan wordt gegeven aan be-
nutting van de businfrastructuur, met 
collectief vervoer per openbare en 
particuliere bus of taxi. Op deze wijze 
krijgen onze binnen- en buitenlandse 
gasten optimale service en wordt het 
leefklimaat in de binnensteden duur-
zaam verbeterd.

Gastvrij Nederland wil graag met de 
overheid prioriteiten stellen om de 
bereikbaarheid van binnensteden 
over het water en de weg te verbe-
teren. Zij ziet hierin een kans om de 
unieke waarden van Nederland ver-
der te benutten en ondernemerschap 
succesvol te stimuleren. Zo vormen 
de plannen van lokale overheden om 
parkeerplaatsen voor touringcars bij 
musea en stations te verminderen 
een bedreiging voor de komst van 
grote groepen toeristen naar de cul-
turele high lights in binnensteden.

Kansen
Betere bereikbaarheid stad-
scentra en landelijke gebieden. 
Gastvrij Nederland heeft concrete 
voorbeelden van hoe de bereikbaar-
heid vergroot kan worden. Bijvoor-
beeld door beter de bestaande infra-
structuur te benutten.

Meer gebruik van de 
waterinfrastructuur.  
Nederland heeft van oudsher een 
unieke waterinfrastructuur. Gastvrij 
Nederland wil deze samen met de 
betrokken overheden verder ontslui-
ten en ontwikkelen.

Ruim baan voor collectief 
particulier busvervoer. 
Busvervoer is duurzaam en verlaagt 
de verkeersdrukte. Door collectief 
particulier busvervoer ook gebruik 
te laten maken van busbanen kan dit 
verder worden gestimuleerd.

Nederland is uniek in de wereld doordat  
wonen, werken en genieten op korte afstand 
van elkaar mogelijk zijn. Nederland is een  
metropool van wereldformaat met een laag-
drempelige infrastructuur - water, lucht, spoor 
en weg - die voor iedereen toegankelijk is. 
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat er 
een groot verschil is tussen de bereikbaarheid 
van verstedelijkte gebieden waar collectief 
vervoer een oplossing vormt en het landelij-
ke gebied waar de auto van wezenlijk belang 
blijft.

8. 

1. 

2. 

3. 
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20% gastvrijheidseuro gaat 
naar vervoer
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Gastvrij 
Nederland 
wil:
Een gastvrijheids-
economie financieel 
in evenwicht
Omdat het speelveld 
binnen Nederland 
niet overal gelijk is

mdat de effecten van finan-

consument direct tot een 
kostenverhoging leiden groot zijn, 
pleit Gastvrij Nederland ervoor belas-
tingverhogingen in de gastvrijheids- 
economie te voorkomen. Terughou-
dendheid met de toeristenbelasting, 
die een opwaartse trend kent, is ge-
wenst. Een kwart van de Nederland-
se gemeenten geeft het goede voor-
beeld door deze niet in te voeren.

Ook op een ander terrein hebben 
kostenstijgingen een disproporti-
oneel effect. Een duurder theater-
kaartje als gevolg van een BTW-
verhoging leidt onherroepelijk tot 
vraaguitval. Daarvan zijn naast the-
aters en schouwburgen ook andere 
ondernemers in de gastvrijheidseco-
nomie en daarbuiten de dupe (ho-
reca, detailhandel etc.). Bovendien 
leidt een grote vraaguitval tot minder 
inkomsten voor de overheid.
Een compleet dagje weg bestaat 
voor veel van onze binnen- en bui-

tenlandse gasten uit volop genieten 
-

mogelijkheden. Zo wordt een muse-
umbezoek afgesloten op een terras 
of wordt de voorstelling in het thea-
ter voorafgegaan door een sfeervol 
etentje om de hoek, nabij een gezel-
lige jachthaven.

Bijzondere aandacht vraagt het cul-
turele speelveld. Onderscheidende 
kunst en cultuur trekken gasten uit 
binnen- en buitenland. Ook bedrijven 
met (internationale) kenniswerkers 

het belangrijk dat de overheid condi-

aanbod van kunst en cultuur verho-
gen en de toegankelijkheid ervan 
waarborgen. Hiermee wordt de duur 
van het verblijf verlengd en stijgen de 
consumentenbestedingen. En dat 
komt ook de Nederlandse staatskas 
ten goede.

Kansen
Stimuleren level playing field.  
Gastvrij Nederland heeft concrete 
voorbeelden van gevallen waarin re-
gelgeving en randvoorwaarden nog 
niet uniform zijn. Zij zal deze adresse-
ren bij specifieke overheden, om zo 
te voorkomen dat overheden markt-
verstoringen en concurrentieverval-
sing stimuleren of veroorzaken.

Duidelijkere richtlijnen 
(toeristen) belastingen. 
Gastvrij Nederland wil dat de toe-
ristenbelasting wordt afgeschaft. 
Als afschaffing niet mogelijk blijkt, 
dan moet er snel een einde komen 
aan de ongebreidelde stijgingen 
van lokale  belastingen en moet de 
opbrengst  in elk geval terugvloeien 
naar de gastvrijheidseconomie en 
besteed worden in samenspraak met 
de plaatselijke ondernemers.

Matig bezuinigingen op 
kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn een integraal en 
belangrijk onderdeel van de gastvrij-
heidseconomie. De op hand zijnde 
omvangrijke bezuinigingen bedrei-
gen de kansen van ondernemers in 
de gastvrijheid.De optelsom van btw 
verhoging op de (podium)kunsten 
en omvangrijke bezuinigingen door 
rijk, provincies en gemeenten op 
kunst en cultuur bedreigen de vitali-
teit van de cultuursector en hebben 
vergaande negatieve gevolgen voor 
de hele gastvrijheidseconomie. Ook 
de horeca en het toerisme worden 
getroffen door een gesloten museum  
of opgeheven festival. Besef dat wat 
wordt wegbezuinigd niet gemakkelijk 
wordt hersteld. Beperk de bezuini-
gingen op kunst en cultuur en zorg 
dat – waar deze onvermijdelijk zijn – 
ze verantwoord en evenwichtig wor-
den doorgevoerd met erkenning van 
de onderlinge samenhang binnen 
het totaal aan gastvrijheidsvoorzie-
ningen. 

Uiteenlopende  activiteiten in de gastvrijheids- 
economie zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Daarbij hebben vele bedrijven in 
de gemeente baat bij de aanwezigheid van  
gasten en toeristen uit binnen- en buitenland, 
zoals bedrijven actief in de detailhandel en 
grootwinkelbedrijf.
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Na 1,5 jaar heeft het internationale kunst- en cultuurevenement  
Holland Art Cities (HAC) bijna €50 miljoen aan extra inkomsten op-
geleverd voor de toeristische sector in Nederland. 
230.000 bezoekers gaven aan speciaal voor de tentoonstelling naar Neder-
land te zijn gekomen. Deze groep bezoekers gaf bijna €50 miljoen uit in ons 
land. Daarnaast gaven 330.000 mensen aan dat de bezochte tentoonstelling 

ruim €210 miljoen uit in de Nederlandse winkels, horeca, hotellerie en musea.
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Gastvrij 
Nederland 
wil:
Een hechte samen- 
werking met de overheid
Volgens het principe 
“je gaat erover of niet”

eel ondernemers in de gast-
vrijheidseconomie hebben 
te maken met meerdere 

overheidsgeledingen en hiervan af-
geleide uitvoeringsdiensten. Of het 
nu gaat om nieuwe (ruimtelijke) be-
leidsplannen, het organiseren van 
een evenement of het respecteren 
van talrijke toezichtsvereisten, de 
bestuurlijke drukte en hieruit resul-
terende complexiteit in de gastvrij-
heidseconomie is erg groot.

Gelukkig zijn er ook goede initiatie-
ven: Door de invoering van de Wabo 
werken gemeenten, waterschappen 
en provincies meer samen. Zo wordt 
momenteel gewerkt aan de invoe-
ring van regionale uitvoeringsdien-
sten. Hierdoor zullen in de toekomst 
ondernemers minder hinder onder-
vinden van de gelaagdheid van de 
overheid. 

Ook de toezichthouders volgen 
deze ontwikkeling door gezamenlijk 
te inspecteren en taken onderling af 
te stemmen en over te dragen. Zo 
heeft de nieuwe Voedsel en Waren-
autoriteit (VWA) met attractieparken 
concrete afspraken gemaakt om de 

Bestuurlijke drukte in de 
gastvrijheidseconomie
 
In Nederland houden vele (over-
heids)organisaties zich bezig met 
beleid, regelgeving, uitvoering en/of 
toezicht in de gastvrijheidseconomie. 
Niet altijd naadloos met elkaar afge-
stemd.

inspectiedruk te verminderen. Een 
goed voorbeeld dat hopelijk goed 
doet volgen. 

Van een andere orde zijn de uit-
voeringsorganisaties die zich be-
zighouden met het verzamelen en 
analyseren van sectorinformatie. 
Een verbeterde samenwerking ligt 
ook hier in het verschiet. Een kans 
om niet alleen betere informatie te 
krijgen maar ook met minder over-
heidskosten.   

Gastvrij Nederland wenst dat deze 
ontwikkelingen verder gaan. Het 
resultaat zou moeten zijn een slag-

-
gere kosten) met een helder beeld 
van haar taken. 

Kansen
Eenduidige regelgeving 
en handhaving. 
Een gelijk speelveld tussen gemeen-
ten is belangrijk. Door uitwisseling 
van Best Practices is het mogelijk 
om tot verbeterde regelgeving en 
handhaving te komen. 

Een slagvaardige overheid.
Gastvrij Nederland wil de bestuur-
lijke drukte vereenvoudigen door res-
pectering van het principe “je gaat 
er over of niet”. Gastvrij Nederland 
heeft een overzicht van knelpunten 
die met dit principe kunnen worden 
opgelost. Een voorbeeldknelpunt is 
de bestuurlijke drukte bij het organi-
seren van evenementen. 

Eenduidige sector kengetallen. 
Vergroot de ‘market intelligence’ 

-
bende Kern Prestatie Indicatoren 
voor de gastvrijheidseconomie. Dit 
veronderstelt een verbijzondering 
op provinciaal en regionaal niveau, 
waarvoor een heldere structuur 
noodzakelijk is.

Gastvrij Nederland en haar leden zijn namens 
het georganiseerde bedrijfsleven binnen de 
gastvrijheidseconomie een goede gespreks-
partner voor de overheid. Het ondernemer-
schap in de gastvrijheidseconomie kenmerkt 
zich door verantwoordelijkheid, creativiteit en 
flexibiliteit. Ondernemers willen ondernemen 
en ideeën uitvoeren binnen de gestelde  
publieke kaders.

10. 
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Gastvrij 
Nederland
Agenda
Versterken en 
Veraangenamen

5
Van sectorvisie naar een concrete agenda
Voor de periode 2011 tot 2014 stelt Gastvrij Nederland haar uitvoeringsagenda vast. Hierbij is rekening gehouden met rele-
vante criteria als politieke actualiteit, effecten, alle partijen betreffende, meetbaar, kansrijk, urgentie en uitvoerbaarheid. Met 
verwijzing naar op te pakken kansen zal de uitvoeringsagenda van Gastvrij Nederland op jaarbasis - te beginnen in 2012 - 
worden herijkt en geactualiseerd. 

Beknopt overzicht stakeholders Gastvrij Nederland

Samen sterker
Gastvrij Nederland neemt verantwoordelijkheid voor de 
agenda die voortkomt uit de sectorvisie. De leden van Gast-
vrij Nederland hebben zich gecommitteerd aan de uitkom-
sten van de sectorvisie als branche / organisatie als ook in 
de interactie met de aangesloten ondernemers. Daar waar 
nodig en mogelijk zal zij samen met publieke en private sta-
keholders werken aan het stimuleren van ondernemerschap 
en hiermee het verbeteren van de gastvrijheidseconomie. 
Door gezamenlijk de voorgestelde kansen te verzilveren wor-

doelstellingen. Deze doelstellingen hebben een relatie met 
de missie van Gastvrij Nederland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Gastvrij Nederland en haar leden zijn zich bewust van hun 
rol in de samenleving. Maatschappelijk verantwoord onder-
nemen combineert het streven naar winst met actieve aan-
dacht voor mens, milieu en maatschappelijke kwesties. Elk 
bedrijf maakt daarin de keuzes die bij zijn sector, omvang, 
regio en geschiedenis passen. Duurzaam ondernemen be-
tekent ondernemen met oog voor profit (economie), people 
(maatschappij) en planet (milieu), waarbij gelijktijdig op drie 

Gastvrij Nederland werkt aan een aantrekkelijk, duurzaam 
en (inter)-nationaal onderscheidend ondernemersklimaat om 
met meer gasten, toeristen, klanten en bezoekers meer beste-
dingen in Nederland te genereren. Zij zet zich in voor een toe-
gankelijk, veelzijdig, verrassend en hoogwaardig producten- 
en diensten aanbod, waarin elk afzonderlijk bedrijf bijdraagt 
aan de uniciteit en dichtheid van de gastvrijheidsketen.

De overheid blijft een bovengemiddeld belangrijke stakehol-
der voor Gastvrij Nederland. Dat geldt voor alle drie over-
heidslagen. Met de sectorvisie ‘versterken en veraangena-
men’ geeft Gastvrij Nederland aan dat versterking van de 
gastvrijheidseconomie meerdere publieke en private doelen 
dichterbij brengt.

Gastvrij Nederland zal op de geïdentificeerde onderwerpen 

Daarbij zal met verwijzing naar beschikbare expertise en ge-
bruik makend van de juiste mechanismen via gedelegeerde  
samenspraak, met heldere standpunten naar buiten worden 
getreden. Onderstaande figuur illustreert het gezamenlijke 
profiel en de onderlinge binding.  

Een en ander betekent ook dat gelieerde branches en or-
ganisaties naast de terreinen waarop ze overeenkomen met 
elkaar binnen de sectorvisie Gastvrij Nederland, ook eigen 
programma’s en standpunten hebben. 
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Gastvrij Nederland 
spreekt af met haar 
leden:

Promotie van haar standpunten bij 
de achterban en alle relevante sta-
keholders.
Onze gezamenlijke visie ‘Versterken en 
Veraangenamen’ dient breed te wor-
den gecommuniceerd. Zowel naar de 
eigen achterban en onze leveranciers 
als richting decentrale overheden, se-
mipublieke instanties en andere rele-
vante betrokkenen.

Zichtbare inspanningen om de 
kansen te pakken die zijn gefor-
muleerd.
Gastvrij Nederland heeft de kansen zo-
als die in deze sectorvisie zijn geformu-
leerd uitgewerkt in concrete actieplan-
nen, voorzien van formats en planning. 
Ieder lid van Gastvrij Nederland levert 
expertise en middelen aan vanuit zijn of 
haar intrinsieke motivatie en kracht.

Een eenduidige visie op knelpun-
ten en oplossingsrichtingen.
Een aantal kansen kan alleen succes-
vol worden opgepakt als met vereende 
krachten naar oplossingen wordt ge-
zocht. De leden van Gastvrij Nederland 
zullen daarom intensief samenwerken 
en eensgezind standpunten naar bui-
ten brengen. Een georganiseerde stem 
namens het Gastvrij Nederland-collec-
tief legt gewicht in de schaal bij de con-
tacten met overheden en derden.

Gecoördineerd overleg met de 
overheid.
De overheid heeft aangegeven dat 
brancheorganisaties zich beter dienen 
te voegen bij de bestaande overleg-
gen. Wel moet worden voorkomen dat 
te veel verschillende partners om tafel 
zitten met de overheid. Gastvrij Neder-
land streeft ernaar om per onderwerp 
met haar leden af te stemmen wie de 
belangen van de ondernemers in spe-
cifieke situaties namens het collectief 
vertegenwoordigt. Tegelijkertijd zal 
Gastvrij Nederland op basis van de 
overlegde visie vaker naar buiten tre-
den met statements over actuele zaken.

De leden van Gastvrij 
Nederland spreken af 
met hun ondernemers:

Een topprestatie op het gebied 
van gastvrijheid en gastheerschap.
Om als land goed aangeschreven te 
worden dan wel te blijven, is het be-
langrijk dat de gastvrijheid en het gast-
heerschap van Nederland (inter)natio-
naal van aansprekend niveau zijn. De 
gastvrijheidseconomie kan op onder-
delen impulsen gebruiken, onder meer 
wat betreft prijsbesef, dienstbetoon en 
servicebewustzijn. Gastvrijheid moet 
vol overtuiging uitgedragen worden 
door alle ondernemers en medewer-
kers die in de sector actief zijn, opdat 
het aantoonbaar en herkenbaar is voor 
zowel buitenlandse ondernemingen en 
zakelijke bezoekers, als voor binnen- en 
buitenlandse gasten en toeristen.

Naleving van de wet- en regelge-
ving. 
De wet- en regelgeving waarborgt 
onze democratisch geformuleerde nor-
men en waarden. Ondernemers in de 
gastvrijheidseconomie respecteren dat 
hierin maatschappelijke afwegingen 
worden gemaakt door zich hieraan te 
committeren.

Verdere professionalisering van 
de bedrijfsvoering.
Gezien haar rol in de samenleving is 
Gastvrij Nederland van mening dat 
de gastvrijheidseconomie alleen suc-
cesvol kan zijn als ondernemers maat-
schappelijk verantwoord ondernemen.  
Dit veronderstelt een verdere professi-
onalisering van de bedrijfsvoering met  
voldoende aandacht voor strategie en 
managementinformatie (vooral cijfer-
matig in termen van omzet, kosten, pro-
ductiviteit en rendement).

Een bijdrage aan het signaleren en 
oplossen van knelpunten in regel-
geving of de uitvoering daarvan.
Ondernemers hebben inzicht in pro-
blemen waar zij in de gastvrijheidseco-
nomie mee worden geconfronteerd. 
Knelpunten worden gesignaleerd en 
doorgegeven aan de brancheorgani-
saties. Structurele knelpunten in de 
regelgeving of de uitvoering daarvan 
zullen worden geadresseerd bij betrok-
ken overheden, zo mogelijk met een 
bijbehorende passende gezamenlijke 
oplossing(srichting).
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Gastvrij 
Nederland
Aan de sector…
Uitvoering geven aan de sectorvisie ‘Versterken en 
Veraangenamen’ betekent dat Gastvrij Nederland 
haar leden/branches, en via hen de ondernemers  
in de gastvrijheidseconomie, aanspreekt op het 
volgende:
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Gastvrij Nederland verwacht 
van de rijksoverheid:

Erkenning van het belang van de gastvrijheidseco-
nomie voor Nederland en de Nederlandse economie. 
Voor Gastvrij Nederland zijn gerichte investeringen 
vanuit de rijksoverheid een belangrijk toetspunt van 
deze erkenning.

-
tionering en promotie van de bestemming Nederland voor 
internationale gasten. De bestemmingskeuze gaat vooraf 
aan de keuze voor individuele ondernemers. De rijksoverheid 

actoren en voorkomt een gefragmenteerd beeld in het bui-
tenland. Gegeven de investeringen van andere overheden 
in de promotie van hun land c.q. bestemming voorkomt de 
Nederlandse overheid zo een ongelijk speelveld voor de Ne-
derlandse gastvrijheidseconomie. Dit heeft eveneens een 
positief effect op Nederland als vestigingsplaats voor inter-
nationale bedrijven.
Het faciliteren van (product)innovatie.
Aandacht voor zeer gunstige multipliereffecten en het ren-
dement op de rijksbijdrage via de publiekprivate promotie in 
het buitenland.

Merkbaar minder regeldruk voor ondernemers in de 
gastvrijheidseconomie.
Gastvrij Nederland heeft er vertrouwen in dat deze overheid 
het standpunt ‘je gaat erover of niet’ verder uitwerkt. Dit leidt 
tot minder regeldruk en betere dienstverlening van de over-
heid. Onder meer door (1) minder administratieve lasten uit 
rijksregelgeving en (2) uitvoeringsorganisaties te laten wer-
ken met het door VNO-NCW en MKB Nederland ontwikkel-
de Bewijs van Goede Dienst. Een sectorale aanpak gericht 
op het oplossen van knelpunten in de gastvrijheidseconomie 
is de volgende logische stap.
Een stimulerende en faciliterende rol van de overheid in de 
zin van gunstige algemene (voor ondernemers geldende) fis-
cale faciliteiten, die innovatie en groei ondersteunen.

Gerichte verwerving van internationale (sport)evene-
menten.
De komende jaren worden voorbereidingen getroffen voor 
enkele belangrijke (sport)evenementen. Gastvrij Nederland 
wil een duidelijke rol vervullen in de formulering van de rand-
voorwaarden en planvorming van deze evenementen. 

Een duidelijke rol van Gastvrij Nederland bij het ont-
sluiten van de Topsectoren.
De gastvrijheidseconomie is conditioneel voor de ontwikke-
ling van de negen benoemde Topsectoren. Immers, kennis-
werkers uit binnen- en buitenland stellen hoge eisen aan de 
kwaliteit van hun omgeving. Zo kennen mensen met een ho-
gere opleiding veel waarde toe aan een vitaal en divers cul-
tureel aanbod. Deze conditionele rol van Gastvrij Nederland 
vraagt om flankerend overheidsbeleid door onder meer het 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Gastvrij Nederland verwacht 
van decentrale overheden:

Meer gelijke speelvelden via uniforme autonome 
regelgeving.
Het gemeentelijke niveau is het niveau waar de dagelijkse 
ondernemerspraktijk het meest en direct mee te maken 
heeft. Dit bepaalt het gelijke speelveld voor ondernemers. 
Het is daarom belangrijk dat gemeenten uniform omgaan 
met autonome regelgeving. Gemeenten dienen beter ge-
bruik te maken van bewezen ‘best practices’ en deze over 
te nemen wanneer sprake is van vergelijkbare omstandig-
heden. Hier is ook een duidelijke rol weggelegd voor de 
rijksoverheid.

Merkbaar betere dienstverlening aan ondernemers.
De dienstverlening aan ondernemers verschilt nog sterk 
per gemeente. Gemeenten moeten ten minste voldoen 
aan de minimumnormen van het Bewijs van Goede Dienst 
die gemeenten in samenwerking met VNO-NCW en MKB 
Nederland hebben opgesteld.

Een duidelijke rol van Gastvrij Nederland bij ge-
biedsontwikkeling.
Gebiedsontwikkeling is nog te vaak alleen een zaak van 
decentrale overheden. Afstemming met de sector kan veel 
toegevoegde waarde opleveren. Gemeenten en provin-
cies dienen gerichter samen te werken met Gastvrij Ne-
derland, zodat sneller en in goed overleg plannen kunnen 
worden ontwikkeld. Dit in aansluiting op de reeds gemaak-
te afspraken met het IPO (‘gezamenlijke routekaart’, febru-
ari 2011) en de VNG (‘10-puntenplan VNG en Gastvrij 
Nederland’, maart 2010).
De waterwegen moeten gebruikt worden voor een verdere 
ontsluiting van stadscentra en landelijke gebieden. De be-
staande waterwegen kunnen beter worden benut om ge-
bieden te ontsluiten. Dit genereert de gewenste dynamiek. 
Gemeenten, provincies en waterschappen zouden hiervoor 
beter beleid moeten ontwikkelen. Gezien de grensover-
schrijdende belangen, gebeurt dit idealiter onder landelijke 
coördinatie. Zie ook de ‘Toekomstvisie Waterrecreatie’.

Voldoende middelen voor promotie van de binnen-
landse gastvrijheidseconomie
Een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod alleen is niet genoeg om 
de gastvrijheidseconomie verder te ontwikkelen. Het is no-
dig dat consumenten in aanraking komen met het diverse 
en unieke  aanbod van stad en land. De grootstedelijke en 
regionale VVV/bureau voor toerisme organisaties zorgen 
er voor dat vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden 
door middel van promotiecampagnes en andere gast-
heerschapstaken. Zo wordt het (herhaal) bezoek van de 
gastvrijheidconsument gestimuleerd en de economische 
waarde van de gastvrijheidseconomie vergroot. 

-
ning van genoemde organisaties. Het is daarom wezenlijk 
dat de verschillende overheden aan deze organisaties (blij-
ven) bijdragen.
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7 Gastvrij 
Nederland
Aan de 
overheid…
Uitvoering geven aan de sectorvisie “Versterken en 
veraangenamen” betekent dat Gastvrij Nederland 
de overheden aanspreekt op het volgende: 
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Bijlagen 

1.  Leden Gastvrij Nederland

2.  Bouwstenen Sectorvisie Gastvrij Nederland

3.  Relatie regeerakkoord versus doelstellingen
  Gastvrij Nederland

4.  SWOT-analyse

 Positief krediet voor Gastvrij Nederland


