Toekomstagenda
Vrije Tijd en Toerisme
Innovatieprogramma voor
Gastvrijheid van Wereldklasse

Toekomstagenda
Vrije Tijd en Toerisme
Innovatieprogramma voor
Gastvrijheid van Wereldklasse

Oproep:

1
2
3

Missie:
Visie:

Aan allen die het aangaat

Gastvrijheid van Wereldklasse

Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit

Aanpak:

Papier, plekken en proces

Toekomstagenda
Vrije Tijd en Toerisme

05
13
19
27

Oproep:

Aan allen die het aangaat
Belang Vrije tijd is een onlosmakelijk onderdeel van ons leven en draagt bij
aan ons geluk. Nederland heeft veel te bieden aan de naar beleving zoekende
mens. Ons land kent een heel divers aanbod op een klein oppervlak. We zijn in
internationaal perspectief een soort Madurodam; zonder veel te hoeven reizen
kan er heel veel verschillends worden beleefd. Vrije Tijd en Toerisme heeft dus
een geweldige maatschappelijke functie te vervullen.
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Maar de betekenis gaat verder dan geluk alleen. Vrije Tijd en Toerisme is
in Nederland goed voor bijna E 36 miljard aan jaarlijkse bestedingen en
daarmee voor 3% van het bruto nationaal product (bnp). Het aandeel in
de totale werkgelegenheid bedraagt 4%, waarbij bedacht moet worden
dat dit cijfer in sommige regio’s beduidend hoger ligt. Er is veel werk
voor laaggeschoolden, die op andere plekken in de kenniseconomie
minder goed aan de slag komen. Bovendien gaat het om werk dat in
Nederland moet gebeuren, en dus niet snel vanwege lagere lonen naar
elders verplaatst zal worden.
Een hoogwaardig aanbod van vrijetijdsvoorzieningen draagt ook bij aan
de omgevingskwaliteit en daarmee het concurrerend vermogen van ons
land. Het vormt een afwegingsfactor voor kenniswerkers en internationale bedrijven om zich hier te vestigen. Zij hechten immers veel belang
aan een prettige en veilige leefomgeving.

Toekomstagenda
Vrije Tijd en Toerisme
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Uitdagingen Belangrijke uitdagingen voor Vrije Tijd en Toe-

risme zijn de steeds veeleisender wordende burgers, nieuwe markten
vanwege opkomende economieën en de toegenomen internationale concurrentie. Door internet en low cost carriers ligt de wereld aan ieders voeten. Een kort verblijf in Nederland kan voor steeds meer mensen zo maar
ingeruild worden voor een paar dagen Rome of een Wild Park in Afrika.
Bij de besluitvorming waar naar toe te gaan, spelen factoren als kwaliteit,
uniciteit, authenticiteit, veiligheid en intensiteit van de beleving een grote
rol. Dat vraagt nogal wat van de aanbieders. Visionaire en maatschappelijk geëngageerde ondernemers zijn nodig die samen met overheden,
maatschappelijke organisaties en onderzoekers een vraaggericht, veelzijdig en onderscheidend aanbod creëren. Als we er in slagen dat te
realiseren, kunnen we onze vrije tijd nog aangenamer doorbrengen,
groeit de bijdrage aan het bnp tot 5% en die aan de werkgelegenheid tot
6% en wordt de omgevingskwaliteit verder versterkt. Als we niets doen,
dreigt het omgekeerde. Dat dit niet denkbeeldig is blijkt bijvoorbeeld uit
het sinds 1985 dalende aandeel vakantiebestedingen in ‘eigen land’.
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Bernard Wientjes:

“De gastvrijheidsector is essentieel
voor topsectoren. Nederland is
alleen duurzaam aantrekkelijk voor
(internationale) kenniswerkers en
bedrijven als het er prettig
werken, wonen én recreëren is.“
Bernard Wientjes (voorzitter VNO/NCW) op 28 april 2011 bij de presentatie van de sectorvisie van Gastvrij Nederland.

Wij zijn ons er scherp van bewust dat realisatie van een gevarieerd,
vraaggericht aanbod moet aansluiten bij maatschappelijke opgaven zoals vergrijzing, bevolkingskrimp, filedruk, digitalisering, overgewicht,
financiering van natuur en cultuur en transformatie van de landbouw.
Traditioneel opgaven voor overheden, waar private partijen zeker aan
kunnen bijdragen. Dat vraagt om nieuwe oplossingen en strategieën.
Maar biedt ook veel kansen die niet onbenut mogen én kunnen blijven.
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Bundeling van visie en krachten

De afgelopen jaren zijn van verschillende kanten initiatieven ontwikkeld voor
visies, agenda’s en samenwerking zoals Groeten uit Holland, Toekomstvisie
Waterrecreatie, Routekaart voor de Gastvrijheidseconomie en Manifest van
Hattem. De meest veelomvattendevisie is die van Gastvrij Nederland, die zich
richt op de periode tot 2014. Deze Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme wil al
die initiatieven bundelen tot een lange termijn perspectief om zo Gastvrijheid
van Wereldklasse tot stand te brengen. Want alleen samen zijn we sterk genoeg om zo’n ambitie te realiseren. We hebben ons laten inspireren door de
Gouden Driehoek uit de agrarische sector, die in onze optiek uitgebouwd moet
worden tot een Gouden Driehoek-plus.

ondernemingen

+
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(maatschappelijke)
organisaties

onderzoek- en
onderwijsinstellingen

Gouden Driehoek -plus

overheden

De agrarische sector ontleent zijn innovatieve kracht aan de nauwe samenwerking
tussen ondernemingen, onderzoek- en onderwijsinstellingen en overheden (de
Gouden Driehoek). Wij gaan uit van de Gouden Driehoek-plus door toevoeging van
(maatschappelijke) organisaties uit de wereld van sport, consumenten, natuur,
cultuur en recreatie. Belangrijk voor het slagen van de samenwerking, zo leert
de landbouw, zijn gezamenlijke visieontwikkeling, de daaruit voortvloeiende
langdurige afspraken, en financieel commitment van alle partijen.
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Resultaat van samenwerking De Toekomst-

agenda is de uitkomst van een proces waaraan heel veel mensen deelnamen die werkzaam zijn bij een van de vier O’s uit de Gouden Driehoekplus. In de initiatiefgroep participeerden naast de ondertekenaars ook het
ministerie van EL&I en het IPO. Verder vond op 17 maart in slot Zeist een
Visiediner plaats. Daar bespraken ondernemers en vertegenwoordigers
van overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen hun toekomstbeelden. Ook is er regelmatig overlegd
met inhoudelijke smaakmakers afkomstig uit het hele werkveld.

Geen papier maar beweging Deze toekomst-

agenda moet geen papieren tijger worden. Het papierwerk is daarom
beperkt. Dit document vormt wat ons betreft het startschot voor een
beweging. Een beweging waarin partijen samen met elkaar op zoek gaan
naar een vrijetijdsaanbod en een toeristische infrastructuur die van
‘wereldklasse’ zijn en ook proberen tot realisatie daarvan te komen.
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Doe mee! Wij, vertegenwoordigers van negen heel diverse

Ondertekend door de leden van de initiatiefgroep
Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme:
Gastvrij Nederland
Theo Ruijs
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Guido van Woerkom
Nederlands Bureau Voor Toerisme en Congressen NBTC
Jos Vranken
Vereniging van Recreatieondernemers Nederland RECRON
Joep Thönissen
Staatsbosbeheer
Chris Kalden

organisaties, hebben onze krachten gebundeld en willen ons hier voluit
voor inzetten. We hebben eerste stappen gezet en zijn gestart met een
actieprogramma. Een succes wordt het als het hele vrijetijdscluster in
beweging komt: ondernemers, overheden, onderzoekers, onderwijzers
en organisaties uit de wereld van sport, natuur, cultuur en recreatie.
Sluit u daarom aan bij deze toekomstagenda. Want alleen met uw inzet en
deelname krijgen we grote invloed, ontketenen we waardevolle effecten
en zetten we vrije tijd in Nederland letterlijk en figuurlijk op de kaart.

Vereniging OSO
Leo Klaassen

Wilt u mee doen? Neem dan contact op met één van de ondergetekenden
of ga naar www.recreatieenruimte.nl

Kenniscentrum Recreatie
Deidre Jakobs-Coolen

Centre for Leisure and Tourism Research CeLToR
Hans Mommaas
Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte STIRR
Hans Hillebrand
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Missie:

Gastvrijheid van Wereldklasse

Unique selling points Nederland heeft recreanten en toeristen veel te
bieden. Op een klein oppervlak en goed bereikbaar biedt ons land een veelzijdig
en afwisselend aanbod aan cultuur, natuur, landschap en historie in een unieke
omgeving van aantrekkelijke, veilige steden, een goed bereikbaar landelijk gebied en veel, heel veel water. Op het gebied van design, gaming, oude meesters
en (landschaps-)architectuur bekleedt Nederland een vooraanstaande positie.
Voeg daarbij het voor recreanten toegankelijke water en de paradijselijke
omstandigheden voor fietsers, en je hebt al een aardig beeld van de unique
selling points.
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1000 plekken

Flip van Doorn identificeerde maar liefst 1000 plekken in
Nederland die je echt gezien moet hebben in zijn boek dat
ook die titel heeft gekregen (Arnhem 2007, 2010-5). Hij
schrijft: “Voor bijzondere plekken hoef je niet ver van
huis te gaan. Talloze monumenten, natuurgebieden, festivals,
dijken, musea, pleinen, schepen, polders, bedevaartsoorden,
hotels, kerken, grachten, dorpen, tradities en havens maken
Nederland tot wat het is“.

Missie

Wij willen samen deze unieke kwaliteiten in het vrijetijdsaanbod verder ontwikkelen en benutten om Gastvrijheid van Wereldklasse te realiseren en zo bijdragen aan het geluk van mensen, die
kunnen leven of vakantie houden in een aantrekkelijke omgeving in een
land waar het ook economisch goed gaat. Voor minder doen we het niet.
En dat hoeft ook niet gezien de aanwezige mogelijkheden.

geluk

Gastvrijheid
van Wereldklasse

welvaart

natuur
en cultuur

14

15

Gelukkige mensen Vrije tijd bepaalt voor een deel de

identiteit van mensen en kan hen gelukkig maken. Veel mensen op deze
wereld zijn welvarend, mobiel, goed geïnformeerd en hebben tijd om
leuke dingen te doen. Zij willen iets beleven dat ze in hun dagelijkse
praktijk niet mee maken, dat hun leven spannender, aantrekkelijker en
aangenamer maakt. Ze zijn daarin veeleisend. Ze weten wat ze willen en
hoe ze dat kunnen krijgen. Het aanbod moet daarbij aansluiten.
Wij willen tot een vrijetijdsaanbod komen dat voorziet in deze kwaliteiten
en dat tegemoet komt aan dynamische en veelsoortige behoeften: van
ontspanning tot inspanning, van even lekker niets doen tot een verrijkende ervaring. Kortom een vrijetijdsbeleving die oplevert wat mensen
ervan verwachten (of liefst nog meer) en hen op die manier gelukkig
maakt. Een beleving die aansluit op de huidige marktvraag, maar zich ook
kan aanpassen aan nieuwe wensen van bijvoorbeeld gasten uit opkomende landen als China, India en Brazilië.

“Een excursie per fluisterboot
over het Naardermeer kan net zo
boeiend zijn als een boottocht door
het regenwoud van Costa Rica“
Flip van Doorn - 1000 plekken in Nederland die je echt gezien moet hebben (Arnhem 2007, 2010-5)

Natuur en cultuur

We willen zorg dragen voor een onderscheidende en aantrekkelijke omgeving die - ook op langere termijn - rijk
geschakeerd is en duurzaam beheerd wordt. Zodoende zorgen we voor een
aangenaam klimaat om te leven en te werken of voor kortere tijd te verblijven. Wij willen economie, natuur en cultuur nadrukkelijk met elkaar
verbinden en daarmee de kwaliteiten die Nederland onderscheiden van
andere bestemmingen, onderhouden en verder ontwikkelen. We zoeken die
verbindingen tussen economie en natuur/cultuur die mensen aanspreken
en gelukkig maken. We zijn ervan overtuigd dat we dan werkendeweg ook
nog andere maatschappelijke vraagstukken kunnen dienen, zoals filedruk,
bevolkingskrimp, transformatie van de landbouw, sociale integratie, overgewicht, klimaatverandering, etcetera.

Welvaart Behalve aan geluk en omgevingskwaliteit willen we

een bijdrage leveren aan de welvaart in onze samenleving. Dat doen we
op een indirecte manier door ons land aantrekkelijker te maken voor
kenniswerkers en internationale bedrijven. Meer direct gebeurt dat door
het aantrekken van meer buitenlandse bezoekers, het vergroten van het
aandeel vakanties in eigen land en het verbeteren van de economische
rendementen van de vrijetijdsbedrijven en de werkgelegenheid. We
hebben de ambitie onze bijdrage aan het bruto nationaal product flink te
verhogen van 3 naar 5 procent in 2025. Tegelijkertijd zou het aandeel in
de werkgelegenheid moeten stijgen van 4 naar 6 procent. Voor sommige
regio’s in ons land zal de impuls veel groter zijn.
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5%
BNP
in 2025

3%

6%
werkgelegenheid
in 2025

4%

17

2

Visie:

Kwaliteit, kwaliteit
en nog eens kwaliteit

Gastvrijheid en kwaliteit Om te komen tot Gastvrijheid van Wereld-

klasse moet alles kloppen, moeten alle stukjes op hun plek vallen. Er moet, in
onze visie, kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit geleverd worden. Daarmee
bedoelen we dat de kwaliteiten die ons land heeft slim verbonden moeten
worden met datgene waar beoogde gasten behoefte aan hebben en waar ondernemers goed in zijn. In essentie gaat het bij gastvrijheid om het combineren
van gebiedswaarden, gastwaarden en bedrijfswaarden op een zodanig wijze
dat ze elkaar versterken.
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gastwaarden

Gastvrijheid:
kwaliteit in drievoud

bedrijfswaarden

gebiedswaarden

Gastwaarden

Centraal staat hier het begrip service in de zin
van het de gast naar de zin maken, zorgen dat hij of zij zich op zijn plaats
voelt. In feite zijn dit de waarden die het meest bepalend zijn om de ambitie
van Gastvrijheid van Wereldklasse te realiseren. Het aanbod moet vanzelfsprekend voldoen aan de vraag van de groep waar het voor bedoeld is,
veelsoortig zijn, en zeer goed te vinden en te ‘boeken’. Het moet zich op al
deze kwaliteitsaspecten kunnen meten met toeristische topgebieden elders
in de wereld, en zich onderscheiden omdat het aanbod zich in dat unieke
Nederland of een al even unieke regio daarbinnen bevindt. Internet, digitale dienstverlening, sociale media en online applicaties spelen hierbij
een grote rol. Maar heel belangrijk is de menselijke factor, zeg maar de
gastvrijheid in enge zin. Dat heeft iets te maken met belangstelling tonen,
zorgen dat mensen zich welkom voelen, voorkomendheid en actieve dienstverlening. Ook op dat gebied zal Nederland van wereldklasse moeten zijn.

Gebiedswaarden In het vorige hoofdstuk kwamen de

20

unieke kwaliteiten van Nederland ter sprake. Op een klein oppervlak
hebben we veel aantrekkelijke historische of juist nieuwe steden met
architectuur van allure, afwisselende landschappen, een onvoorstelbaar
rijke en gevarieerde natuur en heel veel toegankelijk water. Onze oude
meesters zijn wereldberoemd en de fietsinfrastructuur is prima op orde.
Kortom, we zijn een land dat binnen- en buitenlanders in potentie veel
te bieden heeft wat betreft gebiedswaarden en variëteit daarin. De
uitdaging is het benutten van die potenties door slimme verbindingen te
leggen met wat gasten belangrijk vinden en waar bedrijven goed in zijn.

Bedrijfswaarden Bij bedrijfswaarden gaat het om rendementen van bedrijven en daarmee samenhangend de hoeveelheid
werkgelegenheid en de bijdrage aan de regionale economie. Wij zijn
ervan overtuigd dat ondernemingen op het gebied van Vrije Tijd en
Toerisme de noodzakelijke hogere rendementen kunnen behalen als zij
inzetten op gebiedswaarden en gastwaarden. Op dit moment hebben te
veel bedrijven hun bedrijfsvoering niet op orde en zijn zij onvoldoende
toekomstvast. Dat kan en zal veranderen als ondernemers gaan samen-

gastvrijheid (de (v.); vgl. -heid)
gulheid in het onthalen of logeren van gasten
‘Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal’

werken met elkaar en met andere partijen. Samen kunnen zij een uniek
aanbod leveren voor potentiële recreanten en toeristen door in te zetten
op de bestaande gebiedswaarden. Als bij de inrichting van het aanbod
goed rekening gehouden wordt met de gastenwensen zal dat leiden tot
verhoging van de opbrengsten. Gebiedswaarden worden zo tot een
kapitaalgoed waarin uit welbegrepen eigenbelang geïnvesteerd wordt.
Het komt er met andere woorden op aan dat ondernemers en andere partijen enerzijds veel sterker inspelen op de dynamische en veelsoortige
vraag, en anderzijds meer gaan mee bewegen met ontwikkelingen en kansen die in hun gebied aanwezig zijn. Dat meebewegen is niet vrijblijvend.
In onze visie zijn ‘meer rendement en toekomstvastheid’ en ‘vraag- en gebiedsgericht ontwikkelen en investeren’ twee zijden van een medaille.
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Regionale beeldverhalen:

voor meer geluk en welvaart
en een mooiere omgeving

In een regionaal beeldverhaal komen de unieke identiteit en de toekomstige
ontwikkelrichtingen van een regio naar voren. Het verhaal mobiliseert partijen
(ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en onderzoekinstellingen) samen aan de slag te gaan en de regio (nog) aantrekkelijker
te maken om te wonen en recreëren. Zo wil Zuidwest Fryslân water en land beter
met elkaar verbinden, zodat watersporters gemakkelijker kunnen genieten van
wat het land te bieden heeft, en Elfsteden bezoekers zonder veel moeite ook
een dagje kunnen varen. Voor dat laatste zijn bijvoorbeeld eenvoudig te bedienen fluisterboten geschikt die per uur gehuurd kunnen worden. Als dit soort
innovaties slaagt wordt het gebied beter beleefbaar, worden de gasten beter
bediend en zullen naar verwachting de bestedingen stijgen.

Hindernissen Het is een flinke opgave om gastwaarden,

gebiedswaarden en bedrijfswaarden op een goede manier te verbinden.
Sterker nog, in het cluster Vrije Tijd en Toerisme liggen eigenschappen,
patronen en mechanismen besloten die de verwezenlijking van onze
ambitie juist hinderen. Het is belangrijk voor succes dat we deze hindernissen goed kennen, erkennen en er in het vervolg rekening mee houden.
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De belangrijkste hindernissen zijn:
• Zwakke license to operate Ondernemingen in Vrije Tijd en
Toerisme worden (te) weinig beschouwd als een partij die actief meedenkt
met anderen en andere belangen en zich daarvoor wil inzetten. Dikwijls
worden de ondernemingen juist beschouwd als ‘risico’ voor rust en stilte,
voor behoud van de natuur en de ruimtelijke kwaliteit. Die hindernis kan
genomen worden door goede voorbeelden te ontwikkelen waarin ook
andere dan de eigen belangen tot hun recht komen en daarover te communiceren. Andere partijen zien dan wat toeristische ondernemingen
vermogen.
• Versnippering Onlangs heeft het samenwerkingsverband ‘Gastvrij
Nederland’ een sectorvisie ontwikkeld die door 16 organisaties uit de
sector wordt ondersteund. Dat is een opmerkelijke prestatie en tevens een
bemoedigend teken. Want tot dan toe was het vooral ‘ieder voor zich en
de overheid voor ons allen’. Wij beginnen te begrijpen dat het zo niet
(meer) werkt. Ondernemers, consumenten, maatschappelijke organisaties,
bestuur en beleid, onderzoekers: allen die zich op de een of andere wijze
sterk maken voor Vrije Tijd en Toerisme, moeten zich verenigen om vanuit
vereende kracht de samenwerking met de wijdere omgeving te zoeken.
• Achterhaalde verdienmodellen Veel bedrijven zijn familiebedrijven, kleinschalig, hebben weinig focus wat betreft gasten en staan
niet open voor samenwerking. De bedrijvigheid is vaker gericht op de
verwerving van een bepaald inkomstenniveau dan op ondernemen,
waarbij toekomstgericht denken, doelgroepen scherp in het oog hebben,
investeren, samen optrekken, risico’s nemen, en duurzaam rendement

halen in elkaars verlengde liggen. Dat is jammer omdat er veel kansen
liggen. Andere aanbieders op het snijvlak van publiek en privaat, zoals
natuurbeheerders, recreatieschappen en musea, zijn op zoek naar nieuwe
mogelijkheden om in stevige bezuinigingen het publieke aanbod betaalbaar te houden. Zij staan open voor samenwerking, nieuwe arrangementen en verrassende ontwikkelmogelijkheden waarin economie, natuur en
cultuur samen op gaan. Ook overheden zoeken partners.
•

Onvoldoende innovatiekracht en onvoldoende gecoördineerde R&D Er wordt onvoldoende kennis ontwikkeld en gedeeld

om tot vernieuwing te komen. Vaak beperken vernieuwingen zich ook
tot optimalisatie van het bestaande en komen maar weinig echt nieuwe
zaken van de grond. Terwijl de opgave waar we voor staan toch (ook)
vraagt om ‘betere dingen doen’ in plaats van alleen maar ‘dingen
beter doen’. Verder ontbreekt het aan een goed georganiseerde en aangestuurde infrastructuur van onderwijs en onderzoek. De uitdaging is het
ontwikkelen van een structuur die recht doet aan de regionale diversiteit
zonder dat het wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden en het opheffen
van de versnippering in de kennisinfrastructuur. Er zal een netwerk
moeten komen waarbij regionale ontwikkelplekken ook weer nationaal
met elkaar zijn verbonden om kennisdeling en kennisontwikkeling te optimaliseren.
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3

Aanpak:

Papier, plekken en proces

Hoofdlijn Het voorliggende ‘papier’ schetst waar we op uit zijn en waarom.
We hopen dat onze missie en visie u aanspreken en u aanzetten met ons mee
te doen.
Omdat we vooral een beweging voor ogen hebben, is ‘papier’ alleen natuurlijk volstrekt onvoldoende. Daarom zijn we tevens uit op

‘plekken’, dat wil zeggen hele concrete plaatsen waar mensen met
elkaar vernieuwende voorbeelden van vraag- en gebiedsgericht aanbod gaan ontwikkelen die ook anderen weer inspireren en stimuleren.
Daar omheen organiseren we een ‘proces’ dat enerzijds dient om
het werk op de ‘plekken’ te ondersteunen en dat anderzijds is bedoeld
om de eerder genoemde hindernissen met debat, voorbeeldwerking
en lobby weg te nemen. In schema ziet onze aanpak er als volgt uit:
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papier

Aanpak
plekken

proces
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Papier Over missie en visie is in het voorgaande al genoeg gezegd,

de aanpak komt in dit hoofdstuk aan bod. Het is goed nog eens te vermelden dat we met de Toekomstagenda nauw aansluiten bij lopende of
recent afgesloten initiatieven en die proberen te bundelen. Belangrijke
input is verkregen uit de sectorvisie van Gastvrij Nederland. Er zijn twee
belangrijke verschillen tussen de sectorvisie en deze Toekomstagenda.
Het eerste verschil betreft de afzenders. De Toekomstagenda is van de
4 O’s samen, dus niet alleen van ondernemers, maar ook van overheden,
onderwijs- en onderzoekinstellingen en maatschappelijke organisaties.
Het tweede verschil betreft de tijdshorizon. De sectorvisie richt zich vooral
op het tijdvak 2011-2014, de agenda op de periode tot 2025. Daardoor ligt
in het eerste geval het accent meer op ‘dingen beter doen’ in het tweede
geval meer op ‘betere dingen doen’. En dat is mooi, want beide soorten
vernieuwingen zijn en blijven nodig.
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sectorvisie
Gastvrij NL
input
overheden

input
ondernemers

Toekomstagenda

2025

input
onderzoek en
onderwijs
instellingen

input
maatschappelijke
en publieke
organisaties
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Plekken We zijn geïnspireerd geraakt door het voorbeeld van een
stimulerende competitie die Logistiek Nederland heeft geïnitieerd voor
logistieke topregio’s. Dat voorbeeld werken wij hieronder uit voor Vrije
Tijd en Toerisme. Uiteraard op een wijze en met inhoud die daarbij past.

voorbeeld van Logistiek Nederland
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Eens per jaar wordt de Logistieke Kaart van Nederland samengesteld met de beste logistieke regio’s in Nederland die op
basis van een aantal criteria worden geselecteerd. Logistieke
experts geven voor alle criteria punten en op basis daarvan
komen de beste logistieke regio’s (hotspots) boven drijven.
Een logistieke hotspot is een regio met een sterk cluster van
bedrijven met (inter-)nationaal onderscheidende logistieke
activiteiten. Deze clusters zijn geconcentreerd op logistieke
parken met goede ondersteunende fysieke infrastructuur en
aanverwante logistieke supportdiensten. Onderliggend doel van
de competitie onder hotspots is dat de verschillende regio’s
elkaar versterken en samen een hotspot logistiek netwerk in
Nederland vormen. De regio’s in Nederland hebben elkaar namelijk hard nodig om samen sterk te blijven als onderscheidende
logistieke hotspot in Europa.

We vinden dat er een gezonde competitie voor Leisure Hotspots moet
komen om private en publieke partijen in gebieden in Nederland te stimuleren en te faciliteren bij vraag- en gebiedsgerichte vernieuwing en ontwikkeling van het vrijetijdaanbod. En we starten daarvoor een proces.
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De eerste hotspots zijn de voorbeeldplekken waaraan anderen zich
kunnen spiegelen en waar ze zich mee kunnen meten. Deze hotspots
bevinden zich wellicht in één of meer van de door het kabinet onderscheiden topregio’s, te weten Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam.
Ook bezien we of we hotspots kunnen identificeren in één van de krimpregio’s Limburg, Zeeland of Groningen, rond het Deltaprogramma of
andere beleidsmatig relevante gebieden. Maar ook daarbuiten kunnen én
zullen natuurlijk hotspots voorkomen.
Hotspots moeten aan drie criteria voldoen:
1 Aantrekkelijkheid Het moeten regio’s zijn
die worden gewaardeerd door bewoners en
bezoekers.
2 Vestigingsklimaat De regio moet zittende
en nieuwe ondernemers veel te bieden hebben.
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3. Innovatie Er moeten vernieuwende zaken
ondernomen worden die helpen Gastvrijheid
van Wereldklasse te realiseren.
Deze criteria worden in samenwerking met het veld uitgewerkt. Daarbij
gaat het niet alleen om de kwaliteit en de eenduidigheid. Van groot
belang is ook dat de criteria breed gedragen worden. Iedere regio moet
zich uiteindelijk aangesproken voelen door de uitslag van de competitie.
Alleen dan gaat het vliegwiel zoals we dat in gedachten hebben, werken.
Wanneer de criteria helder zijn, kunnen aan de hand daarvan eerste
hotspots geïdentificeerd worden. Vervolgens zal een panel van (ervarings)deskundigen op zoek gaan naar andere mogelijke hotspots in
Nederland en jaarlijks een aantal hotspots selecteren die in dat jaar op
bijzondere aandacht kunnen rekenen en een voorbeeld voor anderen zijn.

Midden-Brabant
als mogelijke hotspot
Situatie
•
•
•
•

Ruim 10 miljoen bezoekers
Hoogwaardige kennis en bedrijven
Goed vestigingsklimaat
Urgente kwestie: bereikbaarheid

Voorbeeld van mogelijke innovaties
Nieuwe invulling geven aan vrijetijdsverkeer
• Integratie woon-werk-vrijetijdsverkeer
(bijv. meerzijdig P+R / transferium)
• Vervoer als beleving ontwikkelen
(bijv. nieuwe vormen van vervoer als attractie

Proces Het organiseren van ‘hotspots’ en enige competitie om

koplopers in het zonnetje te zetten is ons echter nog niet genoeg. Wil de
‘competitie hotspots’ een drager worden voor de beweging en daarmee
de verandering in Vrije Tijd en Toerisme zoals in hoofdstuk 1 verwoord,
dan moeten wij rondom deze competitie een beproefde vernieuwingsstrategie organiseren. Een proces van ontmoeting en aanmoediging
waarin:
• Ervaringen worden uitgewisseld tussen betrokkenen van verschillende
gebieden en geïnteresseerden elders in het land (Wat leren we?)
• De agenda scherp wordt gehouden (Waarom doen we dit en waar
leidt het toe?)
• Vernieuwers worden geëerd (Wie loopt voorop?)
• De wijdere omgeving wordt aangestoken en meegenomen
(Wilt u volgen?)
• Innovatieruimte wordt opgeëist (Mag ik even passeren?)
• Verbindingen worden gelegd (Is dit interessant voor u?)
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De leden van de initiatiefgroep zullen naast de competitie hotspots
gedurende het jaar door samen met andere partijen:
•
•
•

•

Leersessies beleggen waarin ervaringen worden uitgewisseld en
kennis productief wordt gemaakt.
Dorpspompen en andersoortige ontmoetingsplaatsen organiseren
om elkaar bij te praten en op te jagen.
PR bedrijven zodat belanghebbenden weten wat er gaande is en
nauw betrokkenen worden gesteund via “faming” van degenen die
hun nek uitsteken.
Lobby verrichten om de noodzakelijke experimenteerruimte en
bestuurlijke belangstelling te verwerven.

Samenwerking in de toekomst in

de Gouden Driehoek-plus

Nederland heeft in 2025 tien “hotspots“ van internationale allure. Het is leuk
om van de ene naar de andere hotspot te gaan, omdat het daar weer heel anders
is. Door de geringe afstanden en uitstekende verbindingen over de weg, de rails
en het water is dat ook heel eenvoudig. De verbindingen met de ommelanden zijn
gevarieerd en veilig, zodat je al begint te recreëren bij je voordeur. En elke
plek is vanuit heel de wereld goed te bereiken via het prima geregelde vliegverkeer.
Gastvrijheid wordt in 2025 met een hoofdletter geschreven. De recreant of toerist regelt probleemloos à la carte zijn vrijetijdsbesteding via een sprekende
computer, de I-friend. De I-friend biedt iedereen de mogelijkheid om zijn wensen
scherper te krijgen en vervolgens om te zetten in concrete arrangementen.
Nederland is de wereldwijde nummer één bestemming voor water- en fietsvakanties
in alle prijsklassen, en de kwaliteit van het aanbod wordt alleen maar beter.
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Essentieel voor dit resultaat is samenwerking in de Gouden Driehoek-plus.
Ondernemers trekken op allerlei niveaus gezamenlijk op, bieden arrangementen op
maat, benutten de meest recente technieken en inzichten, behalen een gerespecteerd rendement en worden gewaardeerd voor hun inzet om regio’s mooi te maken én
te houden. Overheden denken mee met ondernemers en geven hun actief de ruimte om
te ondernemen en te investeren. Samenwerking tussen partijen wordt actief bevorderd. Onderwijs- en onderzoekinstellingen zorgen dat bestaande kennis productief
wordt, leggen nieuw ontwikkelde kennis vast, regionaliseren bestaande kennis en
ontwikkelen ontbrekende kennis. Maatschappelijke organisaties zorgen mede voor
een aantrekkelijke omgeving en helpen bij het articuleren van de behoeftes.

Wij zijn er van overtuigd dat als we op deze wijze te werk
gaan Gastvrijheid van Wereldklasse geen wensdroom hoeft
te blijven. De afgelopen maanden is daartoe een actieprogramma opgesteld, dat wij graag met u gaan uitvoeren.
Doe mee en meld u aan op www.recreatieenruimte.nl.

37

colofon
fotografie & illustraties:
Lotte Heerings (p. 04), Hugo Thomassen, Inntel hotels Zaandam (p. 06),
Soenar Chamid (p. 09), Rederij Reggevaart (p. 15), Jeroen Swolfs,
Rijksmuseum - Late Rembrandtzaal (p. 21), Guggenheim Bilbao (p. 29),
Logistiek Magazine / Logistiek.nl (p. 31), RGV artist impression (p. 36)
grafisch ontwerp:
Bart Kaper grafisch ontwerper, Arnhem
drukwerk:
Drukkerij Rikken Print, Gendt
© 2011 Initiatiefgroep Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme

38

Toekomstagenda
Vrije Tijd en Toerisme

