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Hoofddoelstelling Programma Vijetijdseconomie 2016-2019

“Op duurzame wijze 
professionaliseren, innoveren en 
vermarkten van de vrijetijdseconomie 
in Overijssel ten behoeve van een 
sterkere concurrentiepositie in 
Nederland, om daarmee een groeiend 
aantal bezoekers en gasten uit 
binnen- en buitenland aan te trekken, 
zodat de bestedingen toenemen en 
de vrijetijdseconomie substantieel en 
structureel een bijdrage levert aan de 
werkgelegenheid in Overijssel.”

De focus van het programma ligt op het 
vergroten van de aantrekkelijkheid van Overijssel 
als bestemming voor bezoek en verblijf, zowel 
recreatief als zakelijk. Dit leidt tot extra bestedingen 
en overnachtingen en daarmee tot groei van de 
werkgelegenheid. 

Het programma kent de volgende ambities:
 
• 1.500 extra banen (naar 6% van de Overijsselse 

werkgelegenheid); 

• 15% toename buitenlandse bezoekers; 

• 10% marktaandeel in alle binnenlandse 
vakanties (8,9% in 2015); 

• De bestedingen in de vrijetijdseconomie stijgen 
in de periode 2016-2019 met 10%

• 4.545 extra banen, 6,3% van de Overijsselse 
werkgelegenheid; 

• 61% (!) toename buitenlandse bezoekers; 

• 9,6% marktaandeel in alle binnenlandse 
vakanties (over 2019); 

• €33 miljoen extra bestedingen gerealiseerd, 
hetgeen een stijging inhoudt van 11%.

Ambitie Het behaalde resultaat 
in de programmaperiode 
2016-2019
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Voorwoord

Overijssel onderscheidt zich, ook reeds in de periode 2016-2019, door een 
verregaande vorm van samenwerking tussen verschillende partners op het 
gebied van de vrijetijdseconomie. Voornoemde partners zijn HISWA RECRON, 
KHN, VNO-NCW, MKB, ANWB, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, 
Natuur & Milieu, Staatsbosbeheer, MarketingOost, Saxion en Windesheim. 
Daarnaast nemen vertegenwoordigers namens de Overijsselse gemeenten en 
Provincie Overijssel, als adviseur, deel aan de netwerkorganisatie. 

Voorafgaand aan de coalitieperiode 2015-2019 heeft Gastvrij Overijssel in 
februari 2015 een manifest gepresenteerd, getiteld “Heerlijk & Gastvrij Overijssel 
2.0”, waarin Provincie en partners worden aangespoord om ter versterking van 
de regionale economie verder te investeren in de vrijetijdseconomie en waarin 
tevens speerpunten voor de komende periode worden aangedragen. 

In het Programma Vrijetijdseconomie (VTE)  2016 – 2019 van Gastvrij Overijssel 
zijn voornoemde speerpunten vertaald in een vijftal programmalijnen met per 
programmalijn een aantal deelprogramma’s. De partners van Gastvrij Overijssel 
hebben de ambitie uitgesproken om het marktaandeel op de binnenlandse 
markt te consolideren, dan wel te versterken en een groei te realiseren voor 
wat betreft het aandeel op de buitenlandse en zakelijke markt. Deze opgave is 
ambitieus en stevig. Het ‘eigen’ programma doet recht aan de unieke positie 
van Gastvrij Overijssel als netwerkorganisatie voor de vrijetijdseconomie. 
Onlangs heeft het onderzoeksbureau Dialogic de betekenis van deze wijze 
van samenwerking positief onderschreven en de Provincie Overijssel dan ook 
geadviseerd om Gastvrij Overijssel als platform en uitvoeringsorganisatie te 
koesteren.

Vrijetijdseconomie is een samengesteld regioproduct! Immers, niet alleen de 
verblijfssector en horeca profiteren van de bezoekers en gasten, maar juist 
een breed scala aan sectoren, van retail tot 
bouwondernemingen, van maakindustrie tot 
sport- en leisureparken en van oudheidskamers 
tot zorgaanbieders. Dit maakt dat de agenda voor 
de vrijetijdseconomie een sector overstijgende 
dimensie heeft. Deze dimensie vraagt in relatie 
tot de uitvoering om een regionaal geborgde 
verantwoordelijkheid, met zowel private als 
ook publieke partijen, op basis van een heldere 
onderlinge rolverdeling. 

Met het voorliggende Eindverslag wil Gastvrij 
Overijssel verantwoording afleggen voor de 
wijze waarop het Programma Vrijetijdseconomie 
2016-2019 is uitgevoerd en welke resultaten 
zijn behaald. Het bieden van maatwerk voor 
ondernemers, in combinatie met de verbinding 
naar stakeholders én de korte lijntjes naar 
overheden, heeft zich rijkelijk uitbetaald.

Namens de netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel,

Drs. J. Ybema
Voorzitter

“Vrijetijds-
economie 

is een 
samengesteld 
regioproduct”
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Programmalijn 1:  
Ondernemer & Product

Onze drijfveer
De ondernemer, als aanbieder van een activiteit of verblijf, is de spil van het 
toeristisch product. Het toeristisch product moet de zoeker verleiden om 
bezoeker te worden. Een bezoeker combineert producten van verschillende 
aanbieders tot een compleet vrijetijdsproduct en/of verblijf in stad of regio. 
Bestedingen van een bezoeker hebben een ‘stuwend’ effect op de stedelijke 
en/of regionale economie. De vrijetijdssector is daarmee een belangrijke 
banenmotor voor onze provincie. Het is van belang om te investeren in het 
creëren en geven van ruimte voor levensvatbare bedrijven, met een duurzame 
bedrijfsvoering, gericht op synergie in het samenspel van economie en  
ecologie. 

Kern uit het Manifest
Aanbod overnachtingsmogelijkheden is veel harder gegroeid dan 
vraag; exponentiele groei kleinschalige logiesvormen; vraag toeristische 
kampeerplekken is (fors) gedaald; vraag en aanbod sluiten niet overal goed op 
elkaar aan; versterking ondernemerschap; faciliteren jong talent; stimuleren 
doelgroepgerichte en sector overschrijdende productontwikkeling.

Doelstellingen
Optimaal faciliteren van ondernemerschap in brede zin ten behoeve van het 
adequaat en competitief kunnen inspelen op de marktontwikkelingen, met 
oog voor de omgeving.

De 
ondernemer 
is de spil van 

het toeristisch 
product.
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Onderzoek vraag en aanbod en bevorderen marktmatch

Het betreffende deelprogramma is via een tweetal 
sporen opgezet en ten uitvoer gebracht, namelijk 
enerzijds is gekeken naar de vitaliteit van de 
vakantieparken en anderzijds naar de vitaliteit van 
het dag-recreatieve aanbod. Beide onderzoeken zijn 
gepubliceerd via de kanalen van Gastvrij Overijssel en 
MarketingOost.

Als eerste is de vitaliteit van de verblijfsrecreatie 
onderzocht. Daarbij is specifiek ingezoomd op 
de vakantieparken (campings én bungalows). Het 
onderzoek is uitgevoerd door Bureau Ruimte en Vrije 
Tijd. Bij de opzet van het hier bedoelde onderzoek is 
gebruik gemaakt van de ervaringen uit Noordoost-
Twente. Vervolgens heeft stapsgewijs, eerst het 
Vechtdal en vervolgens de overige regio’s in Overijssel, 
het onderzoek plaatsgevonden. Met de uitkomsten 
van het onderzoek kan het Expertisecentrum Vitale 
Vakantieparken Overijssel vervolgens aan de slag. 

Daarnaast heeft, zoals aangegeven, ook het vitaliteitsonderzoek voor de dagrecreatie plaats gehad. 
Met de resultaten van de beide onderzoeken is inzicht gegeven in de vraag of er een goede match 
is tussen het verblijfsrecreatieve en dagrecreatieve aanbod als het gaat om de gast en bijbehorende 
leefstijlen. Voornoemde inzicht wordt ‘meegenomen’ naar het programma 2020-2023, zodat 
wenselijk geachte vervolgacties kunnen worden ingezet.  

Versterking ondernemerschap

Inleiding
In de periode 2017 t/m 2021 heeft de projectorganisatie samen met 125 ondernemers (zie bijlage 
met deelnemerslijst) met veel plezier intensief gewerkt aan de verbetering van de innovatieve 
slagkracht van toeristische ondernemers in Overijssel. Onderhavig eindverslag van programmalijn 
1 / TOTO-1 geeft een beeld van de uitgevoerde acties op hoofdlijnen. De brancheorganisaties 
RECRON, KHN en HISWA waren samen verantwoordelijk voor de projectorganisatie van het 
onderdeel Versterking Ondernemerschap en MarketingOost was verantwoordelijk voor de 
administratieve afwikkeling. De resultaten zijn periodiek gecommuniceerd via persberichten en 
besproken met de netwerkpartners van Gastvrij Overijssel. 

Uitvoering
De uitvoering van het TOTO-1 programma is onderverdeeld in zowel individuele innovatie-
programma’s als bijeenkomsten en onderzoeken die gericht zijn op collectieve kennisdeling en 
vergaring. Hieronder de belangrijkste resultaten op hoofdlijnen. 

1. Innovatie-scan en innovatievouchers
Aan het programma hebben 125 toeristische bedrijven/organisaties meegedaan. Voor iedere 
deelnemer is een innovatiescan afgenomen door specialisten van RECRON, HISWA en KHN 
en zijn afspraken gemaakt welke innovaties door hen worden opgestart. In administratieve 
zin zijn hiervoor, naast de innovatiescan en een beknopte beschrijving van de uitgevoerde 
innovatieplannen een urenregistratie- en deelname formulieren met daarin de vereisten 
opgesteld. Aangezien de deelnemende bedrijven een zeer uiteenlopend profiel kennen, 
variërend van een camping, hotel, watersportbedrijf tot een buitensportbedrijf zijn logischerwijs 
ook de innovatieprogramma’s zeer divers. Vanwege de mogelijkheid tot maatwerk sloten de 
innovatiekaders aan bij de wensen van de ondernemers. De administratieve afwikkeling van de 
deelnemers is afgewikkeld door MarketingOost.

A

B
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2. Innovatiecongressen/ workshops/ Innovatiehandboek
Gedurende het programma zijn er interessante 
innovatiecongressen en workshops voor de toeristische 
ondernemers georganiseerd. Een samenvatting 
van deze workshops hebben we beschreven in het 
‘innovatiehandboek’ zodat ondernemers die niet aanwezig 
konden zijn of die de informatie die ze te horen kregen 
op een later moment nog eens kunnen nalezen. De 
georganiseerde congressen zijn goed bezocht door zowel 
de recreatieondernemers als de andere netwerkpartners 
van Gastvrij Overijssel. Het startcongres vond plaats in 
maart 2017. Tijdens het tweede VTE-innovatiecongres op 26 
februari 2019 is een koppeling gelegd tussen inspirerende 
gastsprekers uit het werk- en onderwijsveld en is een 
verkiezingsdebat georganiseerd. Ook zijn hier de eerste 
drie scriptie-awards uitgereikt door gedeputeerde Eddy 
van Hijum aan drie studenten van Saxion Hogeschool. De 
volgende onderwerpen zijn door de studenten uitgewerkt 
en als excellent beoordeeld:

• Een communicatieplan ten behoeve van een betere aansluiting op de specifieke behoefte van 
gezinnen met kinderen met een beperking;

• Robotica in de toeristische dienstverlening;

• Het in dienst hebben van medewerkers met een arbeidsbeperking.

Tijdens het afsluitende innovatiecongres op 3 
december 2019 ontvingen Expedition Outdoor, 
Taman Indonesia en ’t Akkertien de innovatie 
award uit handen van gedeputeerde Roy de Witte. 
De innovaties bestonden uit respectievelijk 3d 
simulaties van een klimpark voor mindervaliden, 
het gebruik van QR-codes voor een interactieve 
belevingskaart en de automatisering van een 
online boekingsprogramma. Ter inspiratie voor alle 
toeristische ondernemers is hiervan een filmpje 
gemaakt.

Innovatiehandboek 
Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers 

Datum: 11-03-2020 

 

  

https://www.kennisplatformoost.

nl/wp-content/uploads/2019/12/

Innovatiehandboek-Gastvrij-Overijssel.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=vZDLJdqdDeg  

https://www.kennisplatformoost.nl/wp-content/uploads/2019/12/Innovatiehandboek-Gastvrij-Overijssel.pdf
https://www.kennisplatformoost.nl/wp-content/uploads/2019/12/Innovatiehandboek-Gastvrij-Overijssel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vZDLJdqdDeg  
https://www.youtube.com/watch?v=vZDLJdqdDeg  
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3. Innovatietour: ‘GasVrij’ Overijssel
In november 2018 is de innovatietour georganiseerde met als centraal thema het recreatiebedrijf 
duurzamer te organiseren. Tijdens deze innovatietour is een tweetal voorbeeld bedrijven bezocht 
die voorop lopen op het vlak van energiebesparing/duurzaamheid. Het betrof: Camping de 
Rammelbeek en Landhuishotel De Bloemenbeek. De directies van deze innovatieve bedrijven 
hebben een presentatie aan collega ondernemers gegeven over de mogelijkheden en valkuilen 
in de energietransitie. Ook Provincie Overijssel heeft een presentatie verzorgd over de mogelijke 
investeringsregelingen voor duurzaamheidsinvesteringen. 

4. Research/onderzoeken
Toerisme is een complex vakgebied met name omdat het toeristisch product zowel fysiek als 
beleidsmatig zich ook buiten het toeristisch bedrijf afspeelt. Vanwege deze externe factoren is 
een aantal onderzoeken uitgevoerd die de ondernemers en de netwerkpartners van Gastvrij 
Overijssel kunnen raadplegen om de sector verder te kunnen versterken. De volgende thema’s zijn 
onderzocht:
• Hoe presenteren toeristische bedrijven in Overijssel zich op de Duitse markt?

• Duurzame vakantieparken;

• Onderzoek zakelijke en hotelmarkt Overijssel;

• Alternatieven voor toeristenbelasting.

5. Crazy concepts
Op 19 juni 2019 is in de Droom van Zwolle een bijeenkomst georganiseerd om met toeristische 
ondernemers om ‘out of the box’ te brainstormen over strategische ontwikkelingen voor toerisme 
in Overijssel. De sessie stond onder leiding van dr. Oskam van de Hogeschool Den Haag. 
Belangrijke uitkomsten: 
• We zullen meer natuur onze bedrijven in moeten halen om de carbon footprint te verkleinen én 

omdat dit past bij Overijssel als de Tuin van Nederland;

• Personeel zal gezien de demografische ontwikkeling in Nld steeds moeilijker te krijgen zijn maar 
met goede arbeidsvoorwaarden kom je een heel eind;

• De macht van grote internetplatforms zal alleen maar toenemen tenzij bedrijven meer gaan 
samenwerken;

• Toeristische ondernemers moeten blijven vasthouden aan hun kernwaarden en niet mee gaan 
in de toenemende verdisneyficering waardoor het onderscheidend vermogen groot blijft en 
kwalitatieve toeristen Overijssel zullen blijven bezoeken;

• Op de internationale markt valt er nog veel te winnen voor toeristisch Overijssel echter is een 
goede spreiding van toeristen wel essentieel omdat Giethoorn te druk is geworden. 
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5.1. Persberichten
Gedurende het TOTO-programma zijn meerdere persberichten t.b.v. de algemene en vakpers 
opgesteld. Hierbij een voorbeeld van de uitreiking van de innovatie-awards door gedeputeerde De 
Witte. 

5 december 2019

Innovatie awards toeristische ondernemers Overijssel

3400 nieuwe banen dankzij innovatieve bedrijven

Toeristische ondernemers in de provincie Overijssel hebben intensief gebruik 
gemaakt van de innovatieregeling ‘Topprogramma Overijsselse Toeristische 
Ondernemers (TOTO)’. Maar liefst 125 bedrijven hebben innovaties opgestart. 
Gedeputeerde Roy de Witte reikte aan drie ondernemers de Toeristische Innovatie 
Award uit. De Witte: “De gastvrijheidseconomie heeft de afgelopen 4 jaar enorm goed 
gepresteerd met meer dan 3400 nieuwe banen sinds 2015 en dat is mede dankzij de 
innovatie ambities van de sector.”

Gastvrij Overijssel, de netwerkorganisatie voor de Overijsselse vrijetijdseconomie, is 
uitvoerder van het provinciale programma. Projectleider van het TOTO-programma Jan 
Ybema: “We zien een enorme diversiteit aan innovaties variërend van strategisch advies 
tot de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit zijn intensieve trajecten maar cruciaal 
om je positie in de markt te kunnen versterken. Vanuit de branches HISWA-RECRON 
en KHN zijn adviseurs aangesteld om de ondernemers hierbij op weg te helpen en dat 
blijkt een schot in de roos. Ze kennen de sector en zijn tevens vertrouwenspersoon. Een 
innovatietraject nam gemiddeld anderhalf jaar in beslag.

Innovatie awards
Tijdens het afsluitende innovatiecongres op 3 december jl. ontvingen Expedition Outdoor, 
Taman Indonesia en ’t Akkertien de innovatie award uit handen van gedeputeerde Roy 
de Witte. De innovaties bestonden uit respectievelijk 3d simulaties van een klimpark 
voor mindervaliden, het gebruik van QR-codes voor een interactieve belevingskaart en 
de automatisering van een online boekingsprogramma. De Witte: “Ik feliciteer deze drie 
toppers met de innovaties die ze in gang hebben gezet. Juist de variatie laat zien dat de 
TOTO-regeling flexibel is. Dit is belangrijk omdat ieder bedrijf uniek is en moet kunnen 
inspelen op z’n eigen uitdagingen. Uiteraard geldt deze pluim voor alle 125 deelnemers 
die allemaal een topprestatie hebben geleverd!”

R&D belangrijk voor jongeren
Gastvrij Overijssel blijft ook de komende jaren inzetten op de ontwikkeling van R&D 
projecten. Ybema: “Het stimuleren van innovatie en het delen van kennis is het hart van 
ons samenwerkingsverband Gastvrij Overijssel. Een gedegen R&D-format biedt voor veel 
familiebedrijven een grote meerwaarde omdat ze vanwege hun beperkte schaalgrootte 
niet beschikken over een eigen onderzoeksafdeling. Ook de inzet van jongeren bij 
innovaties werkt erg stimulerend omdat ze anders denken en hier veel energie van 
krijgen. De komende jaren ligt de focus van een nieuw programma op het verder 
vergroten van de internationale toeristische markt én rendementsverbetering in een 
duurzaam jasje. Voldoende uitdagingen dus!”
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Product-markt-partner-combinaties

De regeling Product-markt-partner-combinaties (PMPC) 
is in de programmaperiode 2016-2019 gecontinueerd. 
Wederom is sprake van een succesvolle PMPC-regeling. 
De gevolgde aanpak is daarbij gewijzigd. Aangezien 
de Provincie Overijsel de uitvoering op zich heeft 
genomen, is de evaluatie van dit deelprogramma 
separaat vastgelegd en vastgesteld.

Samenwerking op het gebied van cultureel 
ondernemerschap en cultuurtoerisme

Cultuur, in allerlei vormen, is een belangrijke 
‘drager’ van het vrijetijdsproduct. In de vorm van 
bezienswaardigheden, musea en erfgoed of in de vorm 
van theater, evenementen, muziek, festivals en film. 
Mede aan de hand van de PMPC-regeling is de wereld 
van Recreatie en Toerisme méér en méér verbonden geraakt met de wereld van Cultuur. Het gaat 
daarbij om het delen van kennis, het opzetten van gezamenlijke netwerken, óók internationaal 
(met Kunstwegen als voorbeeld) én gezamenlijke marketingactiviteiten. In samenwerking met het 
Europaloket en de Europese programma’s van kennisinstellingen is eveneens naar complementaire 
financieringsbronnen gezocht. 

In kaart brengen en aanhaken van VTE-ge-
relateerde maakindustrie

De Provincie Overijssel heeft een onderzoek geëntameerd naar 
de link tussen de maakindustrie enerzijds en de vrijetijdsmarkt 
anderzijds. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan ATB- en E-bikes, 
E-trikes, E-steps, vaartuigen (elektrische zompen, fluisterboten, 
jachtbouw…), sport & fashion, bouwbedrijven, cross mediale 
bedrijven in de creatieve sector). Het betreffende onderzoek, 
uitgegeven door Provincie Overijssel, biedt een globale kijk op de 
in deze aangegeven spin-off. Duidelijk is dat de omvang van de 
in beeld gebrachte deelmarkt aanmerkelijk is en dat hiermee een 
omvangrijke werkgelegenheid is gekoppeld. 

Toekomstbestendig maken van de sector door het aanwenden van duurzame 
technologie

Tijdens de onderhavige programmaperiode is als eerste stap een aantal concrete en succesvolle 
praktijkvoorbeelden in beeld gebracht. Samen met de brancheorganisatie is bekeken op welke 
wijze in de volgende programmaperiode vervolgtrajecten kunnen worden opgezet, waarin het 
bedrijfsleven dan deelnemen of participeren.

C

E

F

D
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Programmalijn 2:  
Omgeving & Route infrastructuur

Onze drijfveer
Kwaliteit van het landschap en stedelijke omgeving, in samenhang met 
de route infrastructuur, is het ‘fundament’ van het toeristisch product en 
daarmee essentieel voor de vitaliteit van de vrijetijds-economie. 

Kern uit het Manifest
Kwaliteit van de streekeigen landschappen in Overijssel is uniek; levensader 
voor verdere ontwikkeling van vrijetijdseconomie; verbinden van 
uiteenlopende belangengroepen, waaronder ondernemers, landgoedeigenaren, 
natuurorganisaties, agrariërs en overheden. Intensievere samenwerking ten 
behoeve van versterking landschapskwaliteiten. Innovatie door cross-overs 
van natuur, vrijetijd, sport, landbouw, zorg en ICT (Product-markt-partner-
combinaties). Voorzieningen route infrastructuur (fietsen, wandelen, varen 
en ruiteren) op peil houden en marktvraag gerelateerde belevingsaspecten 
toevoegen, waaronder herijking Toeristische Overstappunten. 

Doelstellingen
• Versterken van de landschappelijke kwaliteit (het decor) als toeristische 

belevingswaarde.

• Optimaliseren van de routekwaliteit en belevingsaspecten.

• Duurzame samenwerking voor landschappelijke kwaliteit tussen de 
verschillende belangengroepen.

De kwaliteit is 
essentieel voor 
de vitaliteit van 

de vrijetijds-
economie
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Bezoekersonderzoek

In 2018 is een bezoekersonderzoek uitgevoerd (zie onder) in een groot aantal natuurterreinen 
in Overijssel. De resultaten zijn gebruikt om de bezoekerstevredenheid verder te verhogen (o.a. 
routeverbetering en faciliteiten als parkeren, bankjes e.d.) en zijn vertaald in marketing-acties in de 
diverse regio’s. 

Vergroenen en meer streekeigen maken

Om toeristische bedrijven te helpen zichzelf verder te vergroenen en beter in te passen in het 
landschap is een regeling vergroening entree/aanzicht gemaakt. Met deze regeling kunnen 
bedrijven advieskosten en investeringskosten voor het verbeteren van het groene aanzicht 
gedeeltelijk vergoed krijgen. De regeling is een succes gebleken. In totaal zijn er meer dan 45 
aanvragen gedaan waarvan er uiteindelijk 20 zijn gehonoreerd. Hiermee zijn vele entrees en 
aanzichten sterk verbeterd en is bij deze ondernemers een grotere betrokkenheid op natuur en 
biodiversiteit gerealiseerd. De overige aanvragen zijn door de aanvragers niet doorgezet om diverse 
redenen. In een aantal gevallen is maatwerkadvies gegeven. 

A

B

>1.000.000

<100.000

500.000 - 1.000.000

200.000 - 300.000

100.000 - 200.000

Aantal Nederlandse unieke 
bezoekers

300.000 - 500.000

Aantal bezoekers naar natuurgebied 

1. Weerribben
2. Steenwijkerwold
3. Wieden
4. Reestdal
5. Boswachterij Staphorst
6. Boswachterij Hardenberg
7. Engbertsdijksvenen
8. Dal van de Mosbeek
9. Springendal
10. Natuurgebied Beerze
11. Eilanden IJsselmonding
12. Vreugderijkerwaard
13. Uiterwaarden rondom Zwolle
14. De Horte
15. Landgoed Vilsteren
16. Boswachterij Ommen
17. Landgoed Eerde
18. Lemelerberg
19. Landgoed het Nijenhuis (fundatie) 

– ‘t Rozendael

20. Luttenberg
21. Nationaal Park Sallandse Heuvelrug
22. Landgoed Twickel
23. Lonnekermeer
24. Hof Espelo
25. Aamsveen
26. Duursche waarden
27. Landgoed ‘t Nijendal
28. Deventer IJsseluiterwaarden
29. De Borkeld
30. Buurserzand
31. Witte Veen
32. Haaksbergenveen

1

21

13 18

28

3

4

6

9

16

22

32

2

5

1015

19
20

23
27

29

30

7 8

11

12
14 17

24

25

26

31

Lemelerberg (3/3) 

7,8

7,9

7,5

7,5

7,8

7,6

7,5

7,9

7,7

7,5

7,4

algemene waardering*

gemiddelde waardering gebieden
Overijssel*

parkeergelegenheid

veiligheid

kwaliteit van de wandelpaden

kwaliteit van de fietspaden

bewegwijzering/route aanduiding

uitstraling van het gebied

schoon

meubilair zoals, bankjes, observatiepunten
etc.

kwaliteit van de uitgezette routes

waardering 
(in de vorm van een rapportcijfer)

positieve feedback en suggesties / verbeterpunten**

“Het is vaak te druk en er wordt 
hard gereden”

“Het gebied spreekt me niet 
zo aan, en het is er relatief 
druk”

“Fantastisch om te fietsen 
en prachtige uitzichten. 
Heide, jeneverbessen, 
bosbessen enz.”

“Goed begaanbaar voor 
scootmobiel! Mooie 
omgeving, rust en stilte! 
Mooie natuur”

“Het is voor de kinderen 
leuk om te spelen en 
voor ouders mooi om te 
wandelen. Een leuk 
restaurant op de 
Lemelerberg”

“Heerlijke omgeving, 
leuk speelbos voor 
kinderen”

positieve feedback (8,9,10) = 66% van de bezoekers
suggesties / verbeterpunten (1-6) = 2% van de bezoekers

Basis waardering in de vorm van een rapportcijfer: unieke bezoekers
Basis positieve feedback: bezoekers die het gebied in zijn algemeenheid met een 8, 9 of 10 hebben gewaardeerd
Basis suggesties en verbeterpunten: bezoekers die het gebied (op een of meer aspecten) met een 6 of lager waardeerden

* De algemene waardering is los uitgevraagd en is dus geen gemiddelde van de 9 voorgelegde deelaspecten
** Een volledig overzicht van de positieve feedback, suggesties en verbeterpunten is opgenomen in de bijlage. 

64
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‘Greenline’

Analoog aan de NBTC-lijnen is het idee ontstaan om in Overijssel een soort groene lijn te 
maken waarin ondernemers en natuur/landschap sterker verbonden worden en een grotere 
aantrekkingskracht op de bezoekers krijgen. Dit proces is gestat door een analyse met 
natuurorganisaties waarin waardevolle natuur/landschap en ondernemerschap is getraceerd en 
op de kaart gezet. Dit resulteerde in vijf aandachtsgebieden waar dit idee verder ontwikkeld kon 
worden. Dit is vervolgens in de meeste van deze gebieden opgepakt:

Sallandse Heuvelrug / Reggedal
Onder de noemer “Centraal Heidelandschap” is samen met de al aanwezige projectstructuur van de 
“oude” Sallandse heuvelrug gekeken naar opschaling van het Nationaal Park. Dit heeft geresulteerd 
in de ambitie om een Nationaal Park-nieuwe-stijl te worden met een grotere schaal dan alleen de 
oude begrenzing (NP De Sallandse Heuvelrug). Om dit te faciliteren is een Landschapsbiografie 

gemaakt waarin is verkend hoe op basis 
van de ontstaansgeschiedenis en de 
oude dorpslandschappen een logische 
begrenzing van zo’n nieuwe NP zou zijn. 
De Landschapsbiografie heeft prachtige 
inzichten gebracht en werkte samen-
smedend voor de vele gebiedspartijen 
die in deze nieuwe setting met elkaar 
de verkenning aan zijn gegaan. Ambitie 
is om in dat grotere NP zowel voor 
toerisme en recreatie, natuur, landschap, 
als ook voor bijvoorbeeld de agrarische 
ondernemers een goed perspectief te 
hebben. Een groter gebied betekent 
wellicht meer mogelijkheden voor de 
verschillende ruimtelijke dilemma’s. 

Vechtdal 
Hier is een groep geformeerd bestaande uit toeristische ondernemers, natuurpartijen, 
gemeentefunctionarissen e.a. waarmee de ambities rond omgevingskwaliteit en toerisme zijn 
besproken. Oa de notitie “Rust en drukte” speelt hierin een sturende rol. Er zijn diverse ondernemers 
in dit gebied actief met natuur en landschap, zoals de Klashorst, Reezerbelten, Koeksebelt en 
Lemeleresch. Binnen de groep is kennis uitgewisseld en is men bij elkaar op bezoek geweest. 
Vanuit deze groep is de Gastheercursus van IVN opgepakt. Daarnaast is vanuit deze groep de wens 
ontstaan om de halfnatuurlijke laaglandrivier de Vecht meer te verbeelden oa voor de gast. Dit is 
opgepakt door een landschapsbiografie te maken. Deze is in deze projectperiode opgestart.

Noordoost Twente
Ook hier is een groep ondernemers e.a. geformeerd en zijn brainstormsessies geweest rond het 
thema natuur, landschap en toerisme. Dit heeft in deze projectperiode nog niet geresulteerd in 
daadwerkelijke activiteiten, mede omdat de dilemma’s in het landelijk gebied oa t.a.v. agrarisch 
perspectief te groot bleken. Wel is in deze periode de marketingsorganisatie van Twente succesvol 
herstart: Gastvrij Twente, mede gefaciliteerd door deze programma-aanpak. 

Weerribben Wieden
Hier zijn verkennende gesprekken geweest, maar is onvoldoende aansluiting gevonden op deze 
programmalijn. 
 
IJsselvallei
Hier is een provinciegrens-overschrijdende samenwerking opgezet met oa de gemeenten 
Olst/Wijhe, Hattem, Heerde waarin Martin Boysen een verkenning heeft gedaan naar de 
belevingsgebieden (soort landschapsbiografie) in deze vallei rond de Ijssel. Doel is hiermee 
landschappelijke waarden en beleving daarvan meer te koppelen aan het toeristische product. 

C
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Gastheren

De IVN-Gastherenaanpak (cursus, 
netwerkvorming, kennisdeling) is 
in deze projectperiode succesvol 
geïmplementeerd in het Vechtdal 
(2x) en de Ijsseldelta (beide meer dan 
30 deelnemers) en in opstart in de 
Ijsselvallei. Het verbetert de kennis van 
toeristische ondernemers over hun 
omliggende landschap en natuur en 
biedt handvatten om hier qua aanbod-
ontwikkeling iets mee te doen. Tevens 
ontstaan er waardevolle netwerken 
waarbinnen kennis wordt gedeeld en 
men elkaar inspireert en met elkaar 
samenwerkt.

Omgevingskwaliteit op peil

In deze projectperiode is hiervoor de basis gelegd door in twee 
gebieden een landschapsbiografie op te stellen. Hiermee is 
inzicht gebracht in de (cultuur)historische ontstaansgeschiedenis 
van het landschap in de Sallandse Heuvelrug en het Vechtdal. 
Gedachte hierbij is dat bewustwording rond dat landschap ook de 
betrokkenheid op de kwaliteit van dat landschap vergroot. In beide 
gebieden is de biografie een belangrijke drager voor toeristische 
ontsluiting van waardevolle plekken / iconen en wordt gewerkt 
aan productontwikkeling vanuit de toeristische ondernemers. Zo 
heeft De Reezerbelten  de inrichting van haar bedrijf afgestemd 
op beeldmateriaal uit het Vechtdal, heeft De Klashorst elementen 
uit de oertijd opgenomen in haar bushcraft-tochten en heeft 
campingbedrijf Mölke haar entree en inrichting sterk verbeterd 
geïnspireerd door het Reggedal. 

Synergie groene decor  / groene acties
De eerder genoemde bedrijven Mölke en Reezerbelten hebben een extra financiële impuls 
gekregen op basis van hun ambitieuze plannen voor de aanpak van hun groene setting, de 
verbinding met het omliggende landschap, de koppeling met streekproducten en hun inspirerende 
houding richting andere ondernemers. 

Daarnaast is een ateliersessie georganiseerd bij de Lemeleresch (synergie met de Lemelerberg) en 
Erfgoed Bossem (synergie met omliggende cultuurlandschap en Sterrenwacht) wat heeft geleid tot 
nieuwe plannen en investeringen. 

Verder is er met het Camping en Bungalow Overleg Twente o.a. een arrangement opgezet om met 
gasten en personeel van campingbedrijven samen insectenhotels te bouwen. Dit is onder meer op 
camping de Noetselerberg en vakantiepark Hellendoorn gerealiseerd. 

Natuur en landschap zijn door de marketingorganisaties sterk opgepakt in hun 
marketingcampagnes (oa storytelling) en productontwikkeling zoals routes.

D

E

F

Voor meer informatie en een actueel cursusoverzicht:

www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap

‘Tijdens de cursus Gastheer van het Landschap heb ik de 
geheimen van het landschap ontdekt. Er is niets mooiers 

dan dat overbrengen aan mijn gasten.’
Gerrit Dolstra - Gastheer van het Landschap - Drentsche Aa
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Versterken beleving routestructuren

In Overijssel zijn een drietal routeorganisaties actief, te weten Routenetwerken Twente, 
Routenetwerken Salland en Routenetwerken Noordwest-Overijssel. Deze Overijsselse 
routeorganisaties zijn de afgelopen periode steeds intensiever gaan samenwerken. Eén en 
ander is ‘opgehangen’ aan de Kwaliteitsimpuls Routenetwerken, een separaat gefinancierd 
koepelproject met regionale en provinciale invalshoeken. Daarmee is een basis gelegd voor een 
verdere verdieping van de samenwerking in de volgende programmaperiode. De insteek is om 
in de aankomende programmaperiode ook een meer omvatten projectaanpak uit te werken en 
onderdeel te laten zijn van het Programma Vrijetijdseconomie 2020-2023. 

In 2017 is door het Kenniscentrum Vrijetijdseconomie Overijssel onderzoek gedaan naar het 
gebruik van routenetwerken in Overijssel. Het onderzoek beperkte zich tot het wandelen en 
fietsen. Hoofdconclusie van het onderzoek is dat 85-90% van de gebruikers van het Overijsselse 
routenetwerk de eigen inwoners zijn! Weliswaar zijn de betreffende routenetwerken óók belangrijk 
voor bezoekers van buiten Overijssel, het belang van de routenetwerken voor de eigen inwoners is 
evident! Het recreatieve gebruik is tijdens de programmaperiode toegenomen. Gebruikers genieten 
bij het wandelen en fietsen niet alleen van het afwisselende regionale landschap in Overijssel, het 
wandelen en fietsen houdt de inwoners van Overijssel ook vitaal en gezond. Belangrijke aspecten 
voor een leefbaar Overijssel. 

D



16

Programmalijn 3:  
Ontsluiten & Vermarkten

Onze drijfveer
Overijssel kent sterke regionale merken, die nog steviger op de kaart worden 
gezet. Met icoon-projecten worden karakteristieke en onderscheidende 
attracties benadrukt en de competitie met andere bestemmingen aangegaan. 
Hierbij wordt gedacht aan thema’s als ‘De Hanze’, ‘Landgoederen met 
allure’ en ‘Sprankelende steden door cultuur, sport en events’. Binnensteden 
vormen de brandpunten van de vrijetijdsbeleving met aantrekkelijke 
ontmoetingsplaatsen waar bewoners en bezoekers elkaar treffen en 
gastvrijheid ervaren. Deze stedelijke attracties brengen de vrijetijds-
economie, cultuur en het retailaanbod samen. We hebben de ambitie om 
deze functies te versterken en beter te benutten in het kader van zowel de 
vrijetijdseconomie en als prettige woonomgeving.
 
De marketinginspanning op basis van de Overijsselse merkenstrategie 
wordt gecontinueerd. Noodzaak tot een efficiënte en effectieve marketing 
vraagt om één provinciaal bureau voor toerisme, gestoeld op binding met 
het bedrijfsleven en gericht op branding van de regio’s. Verder versterken 
van het organiserend vermogen door regie en onderlinge afstemming met 
citymarketing-programma’s.

Kern uit het Manifest
Aantrekken van meer bezoekers uit binnen- en 
buitenland en klanten uit de zakelijke markt; 
meer bezoekers en meer bestedingen; vergroten 
bezoekintentie; inspelen op veranderende 
trends en marktontwikkelingen; sprake van een 
gezamenlijke en brede marketingopgave.

Doelstellingen
• Bekendheid van de regio’s (toeristische 

A-merken) in Overijssel stijgt (Bron: NBTC-
NIPO).

• De bezoekintentie van consumenten stijgt met 
10% (Bron: NBTC-NIPO). 

• Het aandeel van Overijssel in het binnenlandse 
vakantiebezoek en het aantal overnachtingen 
stijgen tot 11%. (Bron: CVO, Regiomonitor). 

• Aantal buitenlandse bezoekers/bezoeken in 
Overijssel stijgt met 15%. (Bron: CBS, NBTC-
NIPO). 

• De bestedingen in de vrijetijdseconomie stijgen 
in de periode 2016-2020 met 10%. (Bron: CVO, 
Regiomonitor). 

• Bekendheid en imago van Overijssel als 
Fietsprovincie zijn met minimaal 10% gestegen 
(nulmeting 2015). 

• Het aandeel van de vrijetijdeconomie in de 
werkgelegenheid van Overijssel groeit met 
minimaal 2.000 en bedraagt in 2019 6% (Bron: 
LISA).

Efficiënte en 
effectieve 
marketing 

vraagt om één 
provinciaal bureau 

voor toerisme
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Achtergrond

Aantrekken van meer bezoekers uit binnen- en buitenland en klanten 
uit de zakelijke markt; meer bezoekers en meer bestedingen; vergroten 
bezoekintentie; inspelen op veranderende trends en marktontwikkelingen; 
sprake van een gezamenlijke en brede marketingopgave. 

Marketing VTE 

Doorontwikkeling van het eerder ingezette programma Marketing Impuls 
Toerisme Overijssel (2012-2015) waarbij enerzijds sprake is van een beperkte 
groei voor wat betreft de binnenlandse markt en anderzijds een substantiële 
groei voor de buitenlandse markt(en), met name Duitsland en Vlaanderen. Specifieke aandacht voor 
opkomende internationale markten (Azië, Zuid Europa) en de ‘overloop’ vanuit Amsterdam. Hierbij kiezen 
voor de strategie van de icoonbenadering in combinatie met NBTC HollandCity. Eveneens ontwikkeling en 
versterking van zakelijk toerisme door middel van de inzet van congresbureaus vanuit Regio Zwolle en Twente.
 
365 dagen fietsen in Overijssel 
Samen met Sportservice Overijssel en ANWB is een meerjarig programma geïnitieerd, waarbij fietsactiviteiten 
vanuit Vrijetijdseconomie, Sport, Gezondheid en Mobiliteit worden gebundeld en versterkt.

Terugblik
In de periode 2016 tot en met 2019 is de vermarkting van Overijssel opgedeeld in vijf sporen. Per spoor blikken 
we kort terug:

Spoor 1: Internationaal
In spoor 1 hebben we vanuit Gastvrij Overijssel geparticipeerd in drie metrolijnen van het NBTC. De 
Hanzestedenlijn is de bekendste van deze drie en ook de meest succesvolle, waarmee uiteindelijk ook de 
citymarketing-award 2018 is binnengesleept door de Hanzesteden. De volgende is de Nederland Waterland 
lijn. Hierin werken we samen met 5 andere provincies om het verhaal van watericonen te vertellen. Vanuit 
Overijssel participeren we hierin met Weerribben-Wieden en Giethoorn. De derde in lijn is de Kastelen en 
Landgoederen lijn. Vanwege het niet altijd toegankelijke aanbod, hebben we hier in een kleinere mate 
geparticipeerd en een gedeelte van het aanvankelijk gerealiseerde budget is dan ook besteed aan Duitsland- en 
Vlaanderen campagnes in samenwerking met het NBTC. Als laatste hebben we nog extra geparticipeerd in de 
Liberation Route. 

Spoor 2: Over de IJssel
Spoor 2 startte onder de naam “Over de IJssel”. In jaar 1 hebben 
we onder die naam succesvolle social media acties gevoerd en 
met name veel resultaten bereikt op het gebied van pers & PR. 
Om echt effectief campagne te kunnen voeren op nationaal 
niveau bleek dit budget te laag te zijn. Vandaar dat er besloten is 
om de budgetten vanuit spoor 5, voor de regiomerken, samen 
te voegen om gezamenlijk effectiever te kunnen branden. 
In dit traject is er gekozen voor een beter passende naam, 
namelijk “VisitOost”. In 2017 is hier de basis gelegd intern, in 
2018 heeft er een merkconstructietraject plaatsgevonden met 
Business Openers onder leiding van Marc van Eck en in 2019 
is de basisbranding op orde gebracht. Tevens is in 2019 een 
reclamebureau ingeschakeld om een creatieve boodschap toe te 
voegen aan VisitOost om de branding op te kunnen tillen naar 
campagneniveau. Inmiddels is VisitOost een merk met een groot 
bereik geworden. 

Spoor 3: 365 dagen fietsen
In 1869 werd ’s lands eerste fietsfabriek in Overijssel 
gevestigd en ook de eerste fietsclub van Nederland kent zijn 
oorsprong in deze provincie. Kortom, Overijssel kan zich met 

Er zijn 
succesvolle 

campagnes en 
samen-

werkingen 
opgestart

Commerciële Bijlage 

Gevaar en  
schoonheid  
van Turner

 
Museumdirecteuren over 
de kracht van de Britse 
Rembrandt

Schip van 
Goud brachT 
welvaarT op 
alle fronTen 
Glorie van toen nog steeds 
te zien in Hanzestad  
Kampen 

de STille 
krachT van 
diepenheim 

Vreemde ogen bekijken de 
volkscultuur in het stedeke

kunstagenda 
boordevol  
najaarstips

Van Glasrijk en Landgoed 
Twente Fair tot Dickens en 
IJsbeelden 

een wereld  
vol cultuur

vind  je
over de ijssel
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recht ‘bakermat van de fiets’ noemen. Met een vijfsterren fietsnetwerk, prijswinnende MTB-routes en een 
indrukwekkend peloton fietsambassadeurs zijn er talloze ingrediënten om de provincie als aantrekkelijke 
fietslocatie te promoten. In 2016 en 2017 lag de focus met name op het recreatieve fietsen, met de deelname 
aan de Fiets- en Wandelbeurzen in Nederland en Vlaanderen als opvallende activiteit. Het fietsaanbod wordt 
online gepresenteerd via visitoost.nl (vanaf 2017). In 2018 en 2019 is besloten vanuit ‘365 dagen fietsen’ te 
concentreren op de sportieve fietser. Door het ontwikkelen van nieuwe content (teksten, foto’s, video’s) en met 
de inzet van ambassadeurs als Erben Wennemars, Rob Harmeling, Hennie Kuiper, Anna van der Breggen, Kirsten 
Wild en Marijn de Vries krijgt de sportieve fietser volop inspiratie aangereikt voor een fietstocht in Overijssel. 

Spoor 4: Zakelijk toerisme
In spoor 4 is in 2016 de zelfstandige stichting Congresregio Zwolle als merk aan MarketingOost toegevoegd 
en is in 2017 gestart met Congresregio Twente. Van 2016 – 2019 hebben de congresbureaus bijgedragen 
tot het naar Overijssel halen van toonaangevende congressen en bijeenkomsten waaronder het Nationale 
Deltacongres (Zwolle, 2500 deelnemers), de Global travel trade show (Zwolle, internationale touroperators), 
Agrifood topsymposium (Zwolle), het Internationale ITEM congres (Twente) en bijeenkomsten vanuit het 
Microcentrum (Tech, Twente). De congresbureaus 
hebben de regio’s voor zakelijke events landelijk op de 
kaart gezet middels media, beurs EventSummit en site-
visits. In 2019 is de basis gelegd voor het creëren van een 
ambassadeursnetwerk waarbij de focus ligt op met elkaar 
inzetten op versterking van het imago van de regio’s door 
het aantrekken van congressen voor Zwolle op het gebied 
van e-commerce en logistiek en voor Twente op Robotica 
en High-tech gebied maar ook breder op actuele thema’s 
zoals duurzaamheid en klimaat. Ruim 65 ondernemers 
zijn bij de congresbureaus als partners aangesloten 
en goed voor een bijdrage van € 45.000,-. Het aandeel 
zakenreizen is voor Overijssel in 2019 met 6% (t.o.v. 2016) 
bovengemiddeld gestegen in vergelijking met de overige 
provincies.

Spoor 5: Regiomerken
In jaar 1 hebben de regiomerken nog zelf de beschikking 
gehad over dit budget. Dit werd ingezet voor de branding 
van het regiomerk. Bijvoorbeeld voor Weerribben-
Wieden werd de campagne “Wat drijft jou?” ingezet in 
samenwerking met Weerribben Zuivel. Voor het Vechtdal 
werd de campagne “Buiten Spelen” ingezet en voor Salland, Twente en IJsseldelta werd het budget ingezet voor 
de basisbranding. Vanaf het tweede jaar werd het budget gebundeld in spoor 2, zoals hierboven te lezen. Voor 
Twente was er een uitzonderingspositie. Zij beschikten over circa de helft van het budget om in te zetten voor 
Twente branding. Twente heeft hiermee onder andere de “Tijd Zat” campagne succesvol ingezet. 
 
Conclusie

Er is veel gebeurd in de afgelopen vier jaar. Er zijn succesvolle campagnes en samenwerkingen opgestart, 
voorbeelden daarvan zijn de nationale branding via VisitOost maar ook de samenwerking met het NBTC voor 
de Hanzestedenlijn. Wel kan er geconcludeerd worden dat het in te zetten budget verdeeld is over meerdere 
deelsporen, waarmee je, als gevolg van deze versnippering, je uiteindelijk een minder groot effect kunt 
bereiken. Gedurende de periode zijn in elk geval de regiomerken al gebundeld voor VisitOost. 
Ook goed om hier aan te geven dat een aantal zaken niet door zijn gegaan. Zoals de Nederland Waterland 
lijn in samenwerking met het NBTC. Deze lijn levert wel mooie resultaten op, maar slechts voor een klein 
deelgebied van Overijssel. Het budget kan effectiever ingezet worden door een integrale internationale 
brandingscampagne. Daarnaast is een voortzetting van het investeren in de Liberation Route-lijn niet 
opportuun. Voor deze lijn geldt dat andere provincies een veel rijker aanbod hebben op dit thema, waardoor 
branding op dit vlak voor Overijssel minder effectief is. Dat geldt ook voor de lijn Kastelen en Buitenplaatsen, 
hierin is zeker in potentie voldoende aanbod in Overijssel, alleen is dit niet toegankelijk voor het publiek. Neemt 
niet weg, dat ondanks dat deze lijnen stoppen, er wel heel mooi aanbod is binnen deze thema’s. Deze zullen 
dan ook zeker weggezet worden in de integrale branding, gekoppeld met de betreffende regiomerken. 
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Programmalijn 4:  
Onderzoek, Kennisinfrastructuur & Onderwijs

Onze drijfveer
Door ‘Leren te profiteren’ en ‘Meten is weten’ bijdragen aan een sterke 
toekomstbestendige VTE waar samenwerking in lerende netwerken bijdraagt 
aan een renderende en zichzelf innoverende vrijetijdssector. Daarvoor dient 
een meerjarige monitoring plaats te vinden met een sector overschrijdende 
blik. Verwerven van inzicht en deze kennis ontsluiten, bundelen, delen en 
verrijken. Leren doet innoveren en samenwerken. Vanuit een kwaliteitsambitie 
versterken van het bestaande aanbod en oriënteren op nieuwe kansrijke 
markten met nieuwe business proposities verlangt professionalisering van 
ondernemers en faciliterend vermogen van overheden. Focus op de match 
tussen een kapitaalkrachtige vraag en een competitief en onderscheidend 
aanbod verlangt advisering op basis van passend haalbaarheidsonderzoek. 
In regionale werkplaatsen werken studenten en experts samen waardoor 
lerende ondernemersnetwerken worden versterkt. Ondernemerschap wordt 
gestimuleerd door cross overs tussen de VTE met retail, zakelijk toerisme, sport, 
cultuur, natuur, agro & food en zorg te stimuleren wat leidt tot de ontwikkeling 
tot innovatieve vrijetijdsproducten.

Kern uit het Manifest
Verzamelen van relevante data in een te ontwikkelen integrale regiomonitor 
om de relevantie van de vrijetijdseconomie te kunnen onderbouwen; 
bevorderen van het inzicht in onderlinge relaties tussen betrokken deelsectoren 
(retail, maakindustrie, cultuur, natuur, zakelijk toerisme, sport, zorg, agro & 
food); meten van effecten van innovaties, marketinginspanningen en sociale 
media in relatie tot de regionale ontwikkeling; monitoren veranderend 
vrijetijdsgedrag van bestaande en nieuwe doelgroepen.

Doelstellingen
• Professionaliseren van ondernemers en ondernemende organisaties in 

de vrijetijdssector waarin zij zich ontwikkelen en samenwerken in vitale 
netwerken.

• Het doorontwikkelen van de regionale vrijetijdsmonitor, het uitvoeren van 
onderzoek evenals het bundelen en beschikbaar stellen van kennis aan 
partners in de triple helix.

• Door passende advisering bijdragen aan innovatie via cross overs en nieuwe 
business proposities wat leidt tot een attractief vrijetijdsaanbod dat in 
combinatie met excellente gastvrijheid zorgt voor meer tevreden bezoekers 
en bewoners.

• Opleiden van studenten tot wendbare professionals in authentieke 
leeromgevingen met het werkveld waarin hun talenten optimaal ontplooid 
worden met aandacht voor de human capital agenda.

Leren doet 
innoveren en 
samenwerken
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Inleiding

Van 2016-2019 is er binnen het programma van Gastvrij Overijssel vooral ingezet op het vergaren van kennis en 
die kennis behapbaar en praktisch aanbieden bij ondernemers, door middel van:

• Vertalen van trends, ontwikkelingen en onderzoeksgegevens uit de markt naar marketingadvies richting: 
a. Destinatiemarketingorganisatie(s) 
b. Overheden, ondernemers, NGO’s en onderwijs 

• Strategisch advies ten aanzien van de profilering van de regionale vrijetijdseconomie en alle 
belanghebbenden. 

• Inspireren, aanjagen en verbinden van kansrijke initiatieven, producten mensen ter verrijking van de 
regionale vrijetijdseconomie

• Ontwikkeling van kennis, houding en gedrag van bij de regionale vrijetijdseconomie betrokken 
ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en NGO’s.

Spin in ’t web

Belangrijk element bij kennisdeling en productontwikkeling 
is het verbinden van partijen aan elkaar, domein overstijgend. 
Eén en ander geschiedt vanuit het KennispuntOost, met 
ondersteuning door Saxion. Gezamenlijk is invulling gegeven 
aan de opzet van het Kennis Centrum Vrijetijdseconomie 
Overijssel. Vanuit voornoemde opzet is óók contact gelegd 
met onder andere de domeinen Natuur, Cultuur, Agrofood 
en Sport om te komen tot gezamenlijke en afgestemde 
activiteiten. Zo zijn er projecten uitgevoerd binnen het 
Vechtdal-programma op het gebied van sociale kwaliteit 
en agrofood en is er een kopgroep natuur-cultuur van start 
gegaan met als doel het identificeren en beter zichtbaar 
maken van natuurlijk cultureel erfgoed. Ook is er een start 
gemaakt met het verbinden van de Overijsselse landgoederen 
aan de landelijke Landgoederenlijn van NBTC. 

Regiomonitor en consumentenonderzoek

Om zicht te krijgen op de jaarlijkse ontwikkeling op het gebied van consumentengedrag is er 
aangesloten bij de landelijke onderzoeken van NBTC: het continu vakantie onderzoek, het continu 
vrijetijdsonderzoek en het continu steden onderzoek. Aangevuld met data uit onze regiomonitor 
heeft dat jaarlijks geleid tot de publicatie van de facts and figures factsheets. Daarnaast is de 
leefstijlvinder verder ontwikkeld in samenwerking met acht andere provincies. 

A

B

 2018   
2019 

Overnachtingen 
stijgen met 1,4%

Voor meer cijfers en feiten, ga naar 

www.kennisplatformoost.nl

MarketingOost zet de provincie met al haar diversiteit op 
de kaart. Want de mensen, de natuur, de historie en het 
karakter van de provincie zijn het waard om gezien en 
herkend te worden. Inspanningen die ook meetbaar zijn. 
Goed doen voor Overijssel, is Overijssel zichtbaar maken. 

 16,8%  
Van de overnachtingen 

zijn inkomend

Werkgelegenheid 
                                                                                     2018                    2019 

Banen R&T 20.180   20.570

Vestigingen R&T  3890 3960

% banen R&T t.o.v.
totaal aantal banen 6,4% 6,4%

Recreatie en Toerisme in twente 
(inclusief Heuvelrug) 2019

Overnachtingen

Inkomende overnachtingen

overnachtingen (x.1000) inclusief ‘kleintjes’ 2018 2019

Hotels/pensions/jeugdaccommodaties 1.244 1.245

Kampeerterreinen 901 967

Huisjesterreinen 993 1.000

Groepsaccommodaties 219 189

Totaal  3.356 3.402

Inkomende overnachtingen (x.1000) inclusief ‘kleintjes’ 2018 2019

Hotels/pensions/jeugdaccommodaties 305 247

Kampeerterreinen 59 99

Huisjesterreinen 197 218

Groepsaccommodaties 12 9

Totaal  574 572 Bronnen: Statistiek Logiesaccommodaties (CBS), Continu Vakantie Onderzoek (NBTC-NIPO), Continu Zakelijk Onderzoek (NBTC-NIPO), LISA, BIRO
* In deze factsheet zijn cijfers van 2018 en 2019 gebruikt. Eerdere cijfers kunnen niet worden vergeleken door een verandering van 
methodologie. De cijfers van 2018 zijn aangepast op basis van de actuele capaciteitsgegevens/verdeelsleutel.

46,6% 
Marktaandeel 

Twente op de Overijsselse
markt (2019)

De werkgelegenheid in 
de recreatiesector in Twente 

groeit in 2019 met

1,9% 

 €52,54 
Bestedingen per 

nacht in 2019

Bestedingen (x€1000) inclusief ‘kleintjes’ 2018 2019 

Hotels/pensions/jeugdaccommodaties € 116.010 € 110.390 

Kampeerterreinen  € 17.576 € 19.922 

Huisjesterreinen  € 39.579 € 40.686 

Groepsaccommodaties  € 8.485 € 7.744

Toeristische bestedingen € 128.370 € 132.547

Zakelijke bestedingen € 53.279 € 46. 196

Totaal  € 181.650 € 178.743 

Bestedingen
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Effectmetingen

Jaarlijks wordt onderzocht wat de resultaten 
zijn van de marketingcommunicatie 
campagnes die MarketingOost zowel op 
provinciaal als regionaal niveau voert.

Helpdesk

Binnen de helpdesk worden externe en 
interne vragen over vraag en aanbod 
beantwoord. Op deze manier worden 
jaarlijks ongeveer 400 grotere en kleinere 
vragen van ondernemers, ambtenaren, etc 
beantwoord. Met deze informatie wordt ook 
weer gewerkt aan een betere content voor 
het kennisplatform. 
 
Trendwatching

In 2017 is in samenwerking met het Trendbureau Overijssel een trendrapport verschenen. In het 
voorjaar van 2018 werd hiervoor het Trendcongres georganiseerd. Doel van het rapport was om 
een kijkje iets verder in de toekomst te nemen om ondernemers en overheden voor te bereiden op 
onverwachte gebeurtenissen. Bij het congres waren ongeveer 80 deelnemers. Het trendonderwerp 
‘crisis’ kon op opgetrokken wenkbrauwen rekenen. Hoe anders zou dat nu zijn? 

E-learnings / kennissessies / presentaties

In 2016-2019 zijn talrijke kennissessies en presentaties gehouden met betrekking tot data. Denk aan 
de leefstijlen, online marketing segmentatie, data in het algemeen, match tussen vraag en aanbod, 
de Duitse markt in samenwerking met GTI, etc. Zowel op regionaal als provinciaal niveau. Per 
bijeenkomst leverde dit tussen 40-80 deelnemers op. 

KennisplatformOost

Om de data en inzichten beter te kunnen ontsluiten is gewerkt aan het ontwikkelen van het 
KennisplatformOost. Op deze site worden data en inzichten gedeeld in de vorm van artikelen, 
factsheets, etc. De site is continu in ontwikkeling om zoveel mogelijk geïnteresseerden te 
informeren en te trekken.

 

F

G

C

D

E

Toerisme en recreatie in Overijssel 
in 2030

Een verkenning van een (on)verwachte toekomst?

https://trendbureauoverijssel.nl/

verkenning/toerisme-recreatie-in-

overijssel-in-2030-een-verkenning-

van-een-onverwachte-toekomst/

https://trendbureauoverijssel.nl/verkenning/toerisme-recreatie-in-overijssel-in-2030-een-verkenning-van-een-onverwachte-toekomst/
https://trendbureauoverijssel.nl/verkenning/toerisme-recreatie-in-overijssel-in-2030-een-verkenning-van-een-onverwachte-toekomst/
https://trendbureauoverijssel.nl/verkenning/toerisme-recreatie-in-overijssel-in-2030-een-verkenning-van-een-onverwachte-toekomst/
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Programmalijn 5:  
Organisatie

Onze drijfveer
De doelstelling van het onderhavige Programma VTE 2016- 2020 kan alleen 
worden bereikt als de betrokken partners uit overtuiging gezamenlijk in 
een ‘triple helix’ werken aan waardecreatie. Er is duidelijk sprake van een 
gemeenschappelijke opgave en het is belangrijk dat een ieder wordt erkend 
in zijn of haar rol ten behoeve van het gezamenlijke belang. Uitdaging is om 
in de aankomende periode de netwerksamenwerking uit te diepen, waarbij 
het organiserend vermogen van de partners bijdraagt aan de regionale 
economische ontwikkeling, ook inzake kansrijke financieringsmodellen.

Kern uit het Manifest
Bij de uitwerking van het Manifest tot een Programma VTE is het besef 
ontstaan dat ten behoeve van de uitvoering van het Programma, het platform 
Gastvrij Overijssel moet doorgroeien naar een herkenbare netwerkorganisatie, 
waarbij de betrokken partners inbreng leveren om zodoende de 
voortgang van het Programma VTE 2016 – 2020 te coördineren en te 
bewaken. 

Doelstellingen
• Een gestroomlijnde netwerkorganisatie voor de VTE van Overijssel.

• Een duurzaam financieel fundament voor de ‘collectieve 
onderdelen’ van de vrijetijdseconomie, zoals het landschap en de 
route infrastructuur.

Er is duidelijk 
sprake van 

een gemeen-
schappelijke 

opgave
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Achtergrond

De vijfde programmalijn van het Programma Vrijetijdseconomie 2016-2019 betreft de organisatiekant van het 
programma. Gastvrij Overijssel is een netwerkorganisatie, daarmee is er géén sprake van een ‘zelfstandige’ 
werkorganisatie. De inzet voor de uitvoering van de verschillende projecten komt van de verschillende partners 
van Gastvrij Overijssel.  Daarmee is de betrokkenheid van de partners met het programma groot te nomen. Een 
deel van de inzet van de partners is een ‘in kind’-bijdrage, welke als co-financiering geldt. Voor een deel van 
de projecten is uitvoeringsbudget beschikbaar, welke is verdisconteerd in de begroting en financiering van de 
betreffende projecten. 

Ondersteuning Programma VTE Gastvrij Overijssel

Ten behoeve van de uitvoering van het programma is een coördinatie- en communicatiepunt 
ingericht. Het coördinatiepunt wordt gevormd door de voorzitter van Gastvrij Overijssel, met 
ondersteuning door de programmacoördinator. De voorzittersrol wordt ingevuld vanuit HISWA 
RECRON, de secretarisrol door VNO NCW. De programmacoördinatie is op basis van inhuur. De 
communicatie en algehele projectadministratie wordt verzorgd door MarketingOost. Zij voeren ook 
een deel van de projecten uit.

Verkenning naar opzet ProfessionalOverijssel

Bij de opzet van het Programma Vrijetijdseconomie 2016-2019 is het idee neergelegd om te komen 
tot een provinciale flexpool van en voor bedrijfsleven, onderwijs en overheid om capaciteit en 
expertise op het terrein van VTE op een flexibele wijze te vergroten en te versterken. Tijdens de 
uitwerking van het idee is gebleken dat één en ander méér voeten in de aarde had, dan vooraf 
kon worden ingeschat. Goed beschouwd is de netwerkorganisatie óók een soort van flexpool, dan 
echter in een minder formele opzet. Het idee van de flexpool zal in de volgende programmaperiode 
opnieuw in beeld worden gebracht.

Een duurzaam financieel en organisatorisch fundament voor 
omgevingskwaliteit

Het idee om een gebiedsgerichte samenwerking tussen beheerders van het groene decor, 
ondernemers, consumentenorganisaties (waaronder ANWB) en overheden op te zetten, ten 
behoeve van een beter financieel en organisatorisch fundament onder wenselijk geachte 
activiteiten voor het versterken van omgevingskwaliteit, is in meerdere gespreksronden met 
elkaar verkend. Eén van de ideeën is om hiertoe een gebiedsfonds op te zetten. Ingeschat wordt 
dat het schaalniveau van een dergelijk fonds dient te worden verbonden met een regio. De beide 
Overijsselse Nationale Parken lijken hierbij een kansrijke optie te bieden. Insteek is om aldaar een 
pilot op te zetten. 
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B
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Meer informatie?

www.gastvrijoverijssel.nl

Gastvrij Overijssel
T.a.v. Adri Ooms
info@marketingoost.nl
038-4216798

https://www.gastvrijoverijssel.nl

