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Samen versterken we het 
toerisme, de werkgelegenheid en 
de leefbaarheid van Overijssel



Resultaten en speerpunten Gastvrij Overijssel

De vrijetijdssector heeft zich in 2020 en 2021 van een veerkrachtige kant laten zien. 

De maatregelen vanwege corona versterkten de uitdagingen in de sector. De sector 

kon in 2020 minder tot geen bezoekers ontvangen. Kijk je nu, anno 2021, naar 

vrijetijdsondernemers in Overijssel, dan zie je een veerkrachtige sector die het hoofd 

goed boven water heeft weten te houden. Dit ondanks dat veel Duitse gasten dit jaar 

niet naar Overijssel mochten/konden afreizen. Weliswaar heeft de sector zich als geheel 

kunnen herpakken, een deelsector als groepsaccommodaties en individuele bedrijven in 

de horeca maken nog steeds een zeer moeilijke tijd door.

Alle 30 deelnemende partijen aan Gastvrij Overijssel hebben vanaf het begin van deze 

crisis samengewerkt om de negatieve corona-effecten te minimaliseren. Dit gebeurde 

zowel op politiek niveau als in een praktische voorlichting aan de ondernemers over 

de veelvuldig veranderende corona wetgeving. Gastvrij Overijssel is daarmee een uniek 

samenwerkingsverband in Nederland gebleken dat in staat was om snel te schakelen 

en de sector te ondersteunen. Met het toenemende economische belang van toerisme 

neemt ook de bijdrage toe voor maatschappelijke opgaves, werkgelegenheid (6%), 

natuurbehoud en leefbaarheid van de omgeving. Uiteraard liggen de coronaproblemen 

nog steeds niet achter ons en moet de sector inspelen op blijvend veranderend 

toeristengedrag en nieuwe (duurzaamheid) trends en ontwikkelingen.

Om deze positieve ontwikkelingen in stand 

te houden, is een blijvende investering nodig 

van de provincie. Toeristische ondernemers 

hebben vanwege hun beperkte schaalgrootte 

immers geen eigen R&D afdeling waardoor 

innovatieve samenwerking moet worden 

georganiseerd. Gastvrij Overijssel neemt 

daarin graag het initiatief en zorgt ervoor 

dat kennis wordt gedeeld en innovaties 

versneld. Op dit moment werken al ruim 

200 toeristische bedrijven samen in de 

verschillende programmaonderdelen van 

Gastvrij Overijssel.

We delen in deze hand-out de stand van 

zaken en we nodigen je uit mee te denken 

over onze gezamenlijke doelen voor de 

komende jaren.

Het aantal overnachtingen in Overijssel heeft in 2020 een grote daling laten zien. In 

2021 lijkt dit zich weer grotendeels te gaan herstellen. Dit is te danken aan de toename 

van het aantal binnenlandse vakanties. Het aantal toeristen dat in Overijssel overnacht 

ligt nog altijd beduidend lager. Door de impact van corona zal de doelstelling uit het 

programma van Gastvrij Overijssel niet gehaald worden. 

Overijssel (prognose) overnachtingen

*Cijfers jan-sep. voor okt- dec. conform 2020 gehanteerd

** Prognose o.b.v. verwachte groeIpercentage Gastvrij Overijssel doelstelling 2019

Nog niet bewerkt in regiomonitor. 

Bron: CBS.
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Programmalijn 2:  
Verbindend landschap

Met deze pijler werken we aan het vergroenen van verblijfsaccommodaties en aan 

groene gebiedsontwikkeling. Met natuur-inclusief ondernemen zetten we in op groener 

ondernemen, met stimulerende regelingen en aandacht voor biodiversiteit. Met een 

(be)leefbaar landschap helpen we het verhaal van ons landschap te vertellen. En we 

zetten natuur in als middel om mensen gezonder en gelukkiger te maken, bijvoorbeeld 

door toeristische landschapsontwikkeling met zorgdoelgroepen te stimuleren. En door 

concrete samenwerkingen tussen ondernemers, zorgpartijen en specifieke locaties 

verder uit te bouwen. 

Programmalijn 1:  
Ondernemers kennisgedreven aan zet

voor dit programma inschreven en de am-

bitie uitgesproken om te innoveren en ken-

nis te delen. We focussen ons niet alleen op 

bedrijfsniveau maar ook op de omgeving 

waarin toeristen verblijven. Daarom werken 

we aan een betere spreiding van toeristen 

over de provincie middels de inzet van 

slimme telsensoren. Daarnaast brengen we 

meer kleinere toeristische parels in beeld 

zodat we toeristen kunnen verleiden ook 

andere delen van Overijssel te bezoeken. 

Ook doen we actief onderzoek naar vitali-

teit van productaanbod en werken we aan 

een wendbare arbeidsmarkt. De data die we 

verzamelen en tools voor ondernemers en 

overheden delen we op de kennisplatforms 

van alle deelnemers van Gastvrij Overijssel.

Met projecten zoals het innovatieprogram-

ma TOTO-2 brengen we kennisvragen in 

kaart en ondersteunen we ondernemers 

bij innovaties. De ondernemers dragen zelf 

50% co-financiering bij. Binnen 1 maand 

hebben zich 125 toeristische ondernemers 

kennisplatformoost.nl

125
vrijetijdsondernemers 

nemen deel aan het 

project Topprogramma 

Overijsselse Toeristische 

Ondernemers.

Het aantal werkzame personen in de R&T 

sector lag in september 2020 4,5% lager 

dan in april van dat jaar (LISA 2020). Het 

totaal aantal werkenden in Overijssel 

was in deze periode iets toegenomen, 

waardoor het aandeel van de sector op 

het totaal iets is gedaald naar 5,7%. De 

cijfers over 2021 zijn nog niet beschikbaar.

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken 

hiervoor. Zo zijn er personeelstekorten 

in de sector, zijn veel bedrijven overeind 

gehouden door Coronasteun, maar 

hebben toch personeel moeten laten 

gaan en speelt er mogelijk ook een 

seizoenseffect (september).

40
ondernemers hebben 

onlangs deelgenomen aan 

een inspiratiesessie over het 

stimuleren van biodiversiteit op 

vakantieparken. 

Werkgelegenheid in Overijssel

Werkgelegenheid Overijssel

2018 2019 2020 april 2020 sept.

Totaal R&T Overijssel 37.606 38.496 37.221 35.557

Groei 2,4% -3,3% -4,5%

Totaal Overijssel 599.698 612.960 617.034 621.049

Aandeel R&T op totaal Overijssel 6,3% 6,3% 6,0% 5,7%



Programmalijn 4:  
Recreatieve en toeristische routenetwerken

Met deze pijler werken we stapsgewijs toe 

naar een eenduidige en provincie-brede 

werkwijze voor beheer, onderhoud en 

verdere ontwikkeling van routenetwerken. 

De netwerken dragen bij aan een gastvrije en 

beleefbare provincie, een betere ontsluiting van 

de regio en meer vitaliteit – voor bezoekers én 

bewoners. Naast beheer en onderhoud zorgen 

we voor de doorontwikkeling en digitalisering 

van de routenetwerken, onder andere door een 

eenduidig systeem voor de gebruiker te creëren 

en gericht onderzoek te doen naar ervaringen 

van consumenten. Het is van groot belang dat 

Overijssel hierin tot de kopgroep blijft behoren. 

Ook bouwen we aan een integrale aanpak voor 

het versterken van de fietscommunity. 

Fietsen en wandelen 
houdt de inwoners van 
Overijssel vitaal. De 
Overijsselse recreatieve 
routenetwerken zijn 
daarbij een cruciale 
randvoorwaarde.  

Steenwijkerland

Op weg naar een ‘bewuste 
bestemming’

Net als veel andere plattelandsgemeenten heeft Steenwijkerland te maken met 

uitdagingen op het gebied van economie, leefbaarheid en natuur & landschap. De 

gemeente wil aantrekkelijk blijven voor haar inwoners en haar inspanningen zijn 

vooral daarop gericht. Een gezonde balans tussen economie, leefbaarheid en natuur & 

landschap is dé grote opgave. 

Steenwijkerland heeft het Programma Duurzaam (Be)leefbaar Toerisme opgezet. 

Projecten in het kader van innovatie in mobiliteit en gastvrijheid (smart hospitality en 

smart mobility), toekomst geven aan duurzame ambachten, een gebiedsgerichte aanpak 

van Giethoorn, een toekomstbestendige toeristische infrastructuur, intercitystation 

Steenwijk als poort en het realiseren van een European Wetland Center te Ossenzijl 

worden hier in samenhang opgepakt. Om de projecten succesvol te laten zijn is 

samenwerking met partners een absolute voorwaarde, de Stichting Weerribben Wieden 

heeft hierbij een sleutelrol.

De verwachting is dat in de aankomende jaren meerdere Overijsselse gemeenten het 

voornoemde vraagstuk op de gemeentelijke agenda gaan zetten. Het is de insteek om 

het vraagstuk van de ‘bewuste bestemming’ in de aankomende tijd te agenderen binnen 

het Bestuurlijk Overleg Vrijetijdseconomie Overijssel. In dit overleg stemmen Gastvrij 

Overijssel, Provincie Overijssel en Overijsselse gemeenten actuele vraagstukken op het 

gebied van de vrijetijdseconomie met elkaar af.

Programmalijn 3: Vermarkting en ontsluiting

De belangstelling van 
Belgen en Duitsers 
voor de Overijsselse 
regio’s herstelt zich. 

Met deze pijler streven we ernaar om steeds 

gerichter de verschillende leefstijlgroepen 

te matchen met het voor hen passende 

aanbod. We kijken wanneer we producten 

in de markt gaan zetten en richting 

welke doelgroep. Daarbij richten we ons 

op inkomend én binnenlands toerisme. 

We stemmen de investeringen af op de 

marktontwikkelingen. Zo blijft het budget 

voor ‘leisure nationaal’ stabiel, vergroten 

we het budget voor ‘leisure internationaal’, 

en zetten we een bescheiden budget in 

voor ‘zakelijk nationaal’. We maken onder 

andere gebruik van een online benadering, 

inclusief PR en influencer marketing en 

werken nauw samen met relevante partners 

om ook de internationale markt te bereiken.



Nieuwe website Gastvrij Overijssel

Meepraten?

Om onze programmalijnen kracht 

bij te zetten hebben we een 

nieuwe website ontwikkeld. Bekijk 

onze speerpunten en resultaten 

op deze vernieuwde website van 

Gastvrij Overijssel!

We horen graag jouw ideeën voor de invulling 

van onze speerpunten ter bevordering van de 

vrijetijdseconomie in Overijssel. Neem gerust 

contact met ons op:

Gastvrij Overijssel

T.a.v. Adri Ooms

info@marketingoost.nl

038-4216798

www.gastvrijoverijssel.nl

https://www.gastvrijoverijssel.nl/

