
Hotspots Centraal staan regionale praktijken en dan met name leisure hotspots. Er 
worden criteria ontwikkeld voor het selecteren van hotspots, we mobiliseren regio’s zich 
als zodanig te profileren en organiseren een competitie. Eind 2012 presenteren we de resul-
taten op een feestelijke bijeenkomst. Zoals geldt bij alle acties sluiten we zo goed mogelijk 
aan op wat er is of ontwikkeld wordt. We minimaliseren inzet van betaalde externen door 
zo veel mogelijk zelf te doen. 
Belangrijkste actoren: Gastvrij Nederland, Celtor, STIRR, ANWB, Staatsbosbeheer. 

Kennis We ondersteunen partijen bij het verhogen van de productiviteit (“dingen beter 
doen”) en innovatie (“betere dingen doen”). Daartoe worden bijvoorbeeld leer- en ontwikkel-
sessies belegd en  “flying doctors” ingezet. Verder wordt een onderzoek- en kennisprogramma 
opgezet rond thema’s als verdienmodellen, maatschappelijke baten vrije tijd en toerisme 
(inclusief bijdrage aan floreren topsectoren), en gastvrijheid.
Belangrijkste actoren: Regionale partijen, Celtor, STIRR, NBTC, OSO.

Data Omdat de regio’s de eenheden van ontwikkeling worden, is het ook steeds belangrijker 
dat gestandaardiseerde regionale data over Vrije Tijd en Toerisme ontwikkeld en verzameld 
worden en nationale data worden “geregionaliseerd”. Daar gaan we aan werken.
Belangrijkste actoren: Provincies, NBTC en Celtor.

Samenwerking We ondersteunen acties van anderen die bijdragen aan het reali-
seren van Gastvrijheid van Wereldklasse. Uiteraard alleen voor zover die “anderen” dat 
wenselijk vinden. Denk onder andere aan: Gezamenlijke Routekaart Vrije Tijdseconomie 
inclusief in ontwikkeling zijnde Actieprogramma (Gastvrij Nederland en IPO), Green Deal 
Recreatie en Natuur (EL&I, STIRR en Recron), Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen 
(IPO, provincies, EL&I, STIRR).
Belangrijkste actoren: Gehele Initiatiefgroep Toekomstagenda.
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Communicatie Wij organiseren bijeenkomsten voor vertegenwoordigers van 
Vrije Tijd en Toerisme. Daarin stellen we onder andere aan de orde hoe Gastvrijheid van 
Wereldklasse gerealiseerd kan worden. Verder zorgen we voor ontmoetingen met partijen 
in de samenleving waarmee naar onze mening meer samengewerkt moet worden en zoeken 
we versterking van onze Initiatiefgroep (zie beneden).  Als een andere partij geschikter is 
als zender van bepaalde communicatie, dan laten we die andere partij graag de eer.   
Belangrijkste actoren: Gastvrij Nederland, ANWB, Recron. 
Later wellicht ook andere branche-organisaties.

Organisatie We vormen de Initiatiefgroep Toekomstagenda om tot een Actieplatform 
dat zorgt dat bovenstaande acties uitgevoerd worden. Dat Actieplatform zorgt er voor dat er 
begin 2012 voor elke actie een verder uitgewerkt programma ligt, inclusief een heldere finan-
ciële paragraaf. Het Actieplatform krijgt een kleine coördinerende eenheid, maar het echte 
werk wordt door de leden gedaan.
Belangrijkste actoren: Gehele Initiatiefgroep Toekomstagenda.

Wilt u mee doen? Meld u dan aan via www.recreatieenruimte.nl.

Den Haag, 23/11/2011


