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Manifest Gelderse RBT’s 2019-2022: Grip op Ontwikkeling
Samenvatting

Leeswijzer

Gelderland is een topbestemming als het gaat om bezoekers uit eigen land en wordt
daarnaast ook steeds meer gevonden door de buitenlandse bezoeker. De vrijetijdseconomie
vormt een relevant een substantieel deel van de gehele economie. De werkgelegenheid die
de sector biedt in de provincie is groter dan bijvoorbeeld de bouw en de landbouw. Daarnaast
speelt deze sector een groeiende rol bij de vitaliteit van de inwoners. De huidige trends en
ontwikkelingen bieden kansen, maar ook uitdagingen. Zo zijn meer bezoekers op de ene plek
welkom, maar ervaart men op de andere plek op sommige momenten overlast. Dit vraagt om
weloverwogen keuzes op basis van kennis, gericht op groei die de kwaliteit van leven van de
inwoners verhoogt.
Dit manifest is opgesteld door de Gelderse Bureaus voor Toerisme: Stichting Achterhoek
Toerisme, RBT KAN, RBT Rivierenland en VisitVeluwe (hierna: de RBT’s). Centraal in dit
manifest staat het streven om de customer journey van de (potentiële) bezoeker te optimaliseren via de 4 pijlers van moderne toeristische ontwikkeling: kennis, ontwikkeling, informatie
en marketing. De strategie richt zich op het hele aanbod van dagattracties en verblijfsaccommodaties (groot en klein), maar ook op de inwoners: zij vormen samen het gezicht van de
Gelderse regio’s. De RBT’s zijn de spin in het web voor alle bedrijven, organisaties en
gemeenten die actief zijn in de vrijetijdseconomie.
De RBT’s presenteren hiermee plannen die aanvullend zijn op die van de provincie
Gelderland, bedoeld als een plus op de activiteiten voor de komende jaren. Vanuit hun
onafhankelijke positie zijn de RBT’s bij uitstek geschikt om de draaischijf tussen de provincie
en het veld te vormen. Bij de uitvoering zijn zij bereid als initiatiefnemer, coördinator en
verbinder op te treden.

In dit manifest
behandelen wij de
volgende onderdelen:

1

Analyse van de vrijetijdssector
a De Gelderse vrijetijdseconomie
b Trends en Ontwikkelingen

2

Rol van de Gelderse RBT’s
a Customer Journey en de 4 pijlers
b Onderlinge samenwerking en partners
c Doel van dit manifest

3

Strategie voor de uitvoering
a
b
c
d

4

Kennis
Ontwikkeling
Informatie
Marketing

Uitvoeringsprogramma
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Analyse van de sector

In de visie van de Gelderse RBT’s begint een goede strategie met gedegen kennis. Alleen
daarmee kan men de acties bepalen die het meest effectief zijn. Dit hoofdstuk geeft in
grote lijnen de huidige stand van zaken van de sector vrijetijdseconomie in Gelderland
weer en de obstakels en kansen die er zijn. Het gaat niet om een nauwkeurige analyse van
de customer journey, die willen de RBT’s juist met hun partners gaan uitvoeren om de reis
van de bezoeker in de komende jaren te verbeteren.

a

De Gelderse vrijetijdseconomie
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat Gelderland zich met 11,6 miljoen overnachtingen in 2017
op de derde plaats bevond op de ranglijst van provincies (zie tabel volgende pagina). NoordHolland is het grootst op dit vlak met bijna 30 miljoen overnachtingen door 13,9 miljoen
gasten (Amsterdam heeft hier grote invloed op). Bij het aantal gasten is Gelderland ten
opzichte van 2016 gezakt van de tweede plaats naar de vierde plaats, voorbij gestreefd door
Noord-Brabant en Limburg.
Zuid-Holland heeft veel meer gasten dan Gelderland (en Noord-Brabant en Limburg), wat te
maken heeft met een langere verblijfsduur van de gasten in Gelderland, namelijk resp. 3,1 en
2,3 nachten. De verblijfsduur kent een relatie met het type accommodatie: gemiddeld verblijft
men langer op een kampeerterrein dan in een hotel. Gelderland is een provincie met relatief
veel kampeerplaatsen.
Het aantal overnachtingen is in Gelderland van 2016 naar 2017 gestegen met 5,5 procent.
Deze groei vond plaats onder zowel Nederlandse als buitenlandse gasten. Dit betrof een
bovengemiddeld lichte stijging ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 5,1 procent.
Noord-Holland trekt dit cijfer fors omhoog met een groei van 9,4%. Wat opvalt voor
Gelderland is dat het aantal gasten met slechts 2,2% groeide, wat erop duidt dat de stijging
vooral te danken is aan gasten die langer verblijven.
Deze cijfers zijn op zich positief en de meer dan gemiddelde groei duidt erop dat Gelderland
het goed doet. We moeten echter niet vergeten dat onze provincie voor wat betreft omvang
en aanbod relatief groot is. In dat licht beschouwd zou Gelderland nog beter moeten
presteren. We zien dit terug in het feit dat het aandeel dat recreatie en toerisme heeft in de
werkgelegenheid in Gelderland al 15 jaar structureel onder het gemiddelde in Nederland blijft
(6,3% tegen 6,8% resp., zie grafiek hieronder). Het aanbod met veel kampeerterreinen
resulteert ook in een lagere besteding p.p. door binnenlandse toeristische vakantiegangers
dan gemiddeld in Nederland (resp. ¤ 25,40 en ¤ 27,10 per dag, ContinuVakantieOnderzoek
2016-2017 , Provincie Gelderland, NBTC-NIPO Research).
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Gasten en overnachtingen in Nederland en per provincie. Bron CBS, Statistiek Logiesaccommodaties.
Totaal
Gasten

Nederlanders
Nachten

x 1.000
Nederland

Groningen

Friesland

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Gelderland

Utrecht

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Gasten

Nachten

x 1.000

Buitenlanders
Gasten

Nachten

x 1.000

2015

37.318

103.534

22.311

66.237

15.007

37.298

2016

38.883

106.213

23.054

66.589

15.829

39.624

2017

42.235

111.698

24.311

67.529

17.924

44.169

2015

653

1.496

454

1.050

199

446

2016

667

1.454

522

1.112

145

342

2017

661

1.506

479

1.070

181

436

2015

1.606

5.372

1.304

4.125

302

1.247

2016

1.669

5.361

1.352

4.120

317

1.241

2017

1.794

5.663

1.479

4.341

315

1.321

2015

1.628

6.513

1.420

5.710

208

803

2016

1.707

6.625

1.497

5.800

209

825

2017

1.837

6.872

1.575

5.864

262

1.008

2015

1.885

6.352

1.595

5.622

290

730

2016

2.001

6.264

1.668

5.404

332

861

2017

2.219

6.857

1.789

5.800

430

1.057

2015

678

2.373

495

1.705

183

668

2016

651

2.302

468

1.573

182

729

2017

740

2.514

517

1.683

223

831

2015

3.673

11.273

3.196

10.049

477

1.224

2016

3.803

11.033

3.310

9.790

493

1.243

2017

3.887

11.646

3.297

10.060

590

1.586

2015

1.416

2.808

964

2.023

452

785

2016

1.409

2.775

999

2.052

410

723

2017

1.583

3.047

1.072

2.112

512

935

2015

11.640

25.574

3.938

9.379

7.702

16.195

2016

12.406

27.381

4.050

9.645

8.355

17.735

2017

13.860

29.965

4.361

9.858

9.499

20.107

2015

4.603

10.374

2.499

5.324

2.104

5.050

2016

4.806

10.867

2.634

5.572

2.172

5.295

2017

5.339

11.766

2.971

6.088

2.368

5.677

2015

2.310

9.901

1.200

5.051

1.110

4.850

2016

2.379

10.116

1.251

5.126

1.128

4.990

2017

2.400

10.089

1.201

4.816

1.198

5.274

2015

3.562

10.559

2.559

8.026

1.004

2.533

2016

3.703

10.886

2.665

8.248

1.038

2.639

2017

3.926

10.207

2.754

7.520

1.171

2.687

2015

3.664

10.940

2.688

8.175

975

2.766

2016

3.684

11.149

2.637

8.148

1.047

3.001

2017

3.990

11.566

2.815

8.316

1.175

3.249

5

“Grip op Ontwikkeling” | Manifest Gelderse RBT´s 2019-2022 | pagina

Nederlanders gaven in 2017 ruim 514 miljoen euro uit tijdens vakanties in Gelderland
(Kerncijfers vrijetijdseconomie, provincie Gelderland). De totale besteding aan vrijetijdsactiviteiten kwam neer op 3,2 miljard euro. De vrijetijdseconomie biedt Gelderland 61.400
arbeidsplaatsen en is een sector van belang geworden. Maar de cijfers laten ook zien dat er
ruimte is voor verbetering. Er zijn kansen om de bijdrage van de sector aan economie,
leefbaarheid en vitaliteit verder te laten groeien.
8
Aandeel recreatie
en toerisme in
werkgelegenheid
voor provincie

7

Gelderland (grijs) en
Nederland (groen).
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Provincie Gelderland
Nederland

Het huidige aanbod in Gelderland kan men kenmerken als een mix van natuur, cultuur,
culinair en actie in een parkenlandschap met een hoge attractiedichtheid. Dat aanbod doet
het nog goed, maar is niet in alle gevallen meer fris en innovatief: het veroudert samen met
haar doelgroepen. Dat kan lang goed gaan, totdat het gat met jongere doelgroepen te groot
wordt om te overbruggen. Het is dus zaak om tijdig te vernieuwen zonder de huidige
doelgroepen af te schrikken.
Gelderland kent veel ‘middle of the road’ attracties en er komen op korte termijn ook weinig
nieuwe attracties bij. Het aanbod bestaat verder uit veel kleinschalige bedrijven en semiprofessioneel aanbod. Dat heeft een bepaalde gunfactor en past bij de huidige bezoekers. Als we
streven naar meer mensen die langer verblijven en meer besteden, vraagt dat echter om
meer. Ook voor toekomstige doelgroepen moet Gelderland relevant zijn en blijven om te
bezoeken.

De RBT’s maken zich zorgen dat er in onze provincie onvoldoende innovatieve
ontwikkeling is die aansluit bij de doelgroepen van de toekomst. Er is verbetering, maar
weinig vernieuwing.
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Tot slot is het van belang vast te stellen dat de provincie geen eenheid is: er is geen ‘Gelderlander’, zoals er wel een Brabander is. De afzonderlijke streken bieden wel een interessant
profiel voor de buitenstaander: de kracht ligt in de diversiteit van de regio’s. Dit is de reden
dat de RBT’s niet streven naar een marketingorganisatie voor de gehele provincie. Zij zien
ook in de toekomst afzonderlijke RBT’s voor zich, die wel samenwerken om schaal- en
impactvoordelen te behalen.

b

Trends en Ontwikkelingen
De Gelderse RBT’s houden de trends in de samenleving, en in het bijzonder de vrijetijdseconomie, nauwgezet in de gaten. Sommige trends, zoals de vergrijzing, zijn inmiddels bij een
groot publiek bekend maar daardoor niet minder relevant. Daarnaast zijn er trends die pas
recent opkomen. Denk aan ‘Gamification’, het verschijnsel dat in veel activiteiten spelletjes
worden verwerkt (bv. in een stadswandeling of een app), omdat spelenderwijs bezig zijn nou
eenmaal leuker is.
Trends zijn op zichzelf interessant om te volgen, maar hebben pas meerwaarde wanneer
men er rekening mee houdt of er zelfs kansrijk aanbod op weet te ontwikkelen. In onderstaand overzicht staan een aantal trends opgesomd waar we in Gelderland iets mee kunnen
of moeten.

Belangrijke trends

• Vergrijzing – over 5 jaar is 1 op de 2 volwassenen 50+

voor de vrijetijdseconomie

• Toenemende vitaliteit – positief voor de vakantieparticipatie
• Afname beschikbare vrije tijd – concurrentie met andere activiteiten
• Bewust leven – biologische en streekgerechten, zelfs hele ‘healthy trips’
• Authenticiteit – karakteristieke streekproducten en landschap
• Duurzaamheid – maatschappelijke bijdrage wordt steeds belangrijker
• Betekenis – een trip is een zoektocht waarvan je rijker terug wilt komen
• Connect with locals – ontmoetingen met of zelfs logeren bij inwoners
• Special interest – trips met de juiste prikkel voor jou, bv. een ‘foodcation’
• Gamification – als spelletje is alles leuker, bv. bij een wandel- of fietsroute
• Digitaal – meer dan 75% boekt vervoer en overnachting via internet
• Digitaal – Apps en websites geschikt voor mobiele apparaten (‘adaptive’)
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Naast de trends volgen de Gelderse RBT’s ook ontwikkelingen binnen en buiten de eigen
sector op de voet. Deze ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het gevolg van klimaatverandering,
de manier waarop ondernemers inspelen op vraag vanuit de markt of de aandacht die
bepaalde thema´s krijgen binnen de politiek. We noemen er hier een aantal die kansen en
uitdagingen bieden om meer mee te doen:

1. Het recreatieseizoen is aan het verlengen. Onder meer door het warmer wordende
klimaat gaan we er eerder in het voorjaar op uit en blijven we tot laat in het jaar
buiten genieten. Dit maakt zowel aanbod als marketing die daarop aansluiten
kansrijk.
2. Dag- en verblijfsrecreatie worden meer en meer gekoppeld. Een voorbeeld is
uitbreiding van de Efteling met een bungalowpark. Zo trekt men gasten van verder
weg die kunnen overnachten. Een volgende stap is verbinding naar retail (vergelijk
de toevoeging van recreatie aan Intratuin).
3. De ketens van aanbod versnipperen in kleinere onderdelen. Grote ketens blijven,
maar men kan ook boeken bij een inwoner (privépersoon). Tegelijk verloopt het
zoekgedrag niet enkel meer via hotelketens of VVV’s, maar ook via websites als
Booking, Trivago of Airbnb (‘trusted platforms’).
4. Het is lastiger geworden om regie te hebben op de stromen bezoekers. De concurrentie in het aanbod is veel groter, zowel dichtbij als ver weg. Mensen delen hun
verhalen daarover via sociale kanalen, traditionele media verliezen grip. Ook
onveiligheid speelt een groeiende rol in keuzes.
5. De traditionele punten voor bezoekersinformatie staan onder druk. Met name de
financiering is een groot probleem. Toch blijven gasten ter plaatse informatie
zoeken, ook als men al op vakantie is en ter plekke iets wil weten over de
omgeving.
6. Er is een enorme toename in groot- en kleinschalige festivals, van muziek tot ‘food’.
Deze nieuwkomers onttrekken zich deels aan traditionele kanalen en dreigen met
elkaar en bestaande evenementen te strijden om ruimte op de kalender en de
bezoekersaantallen.
7. De uitrol van fiets- en wandelkeuzenetwerken door de provincie biedt volop nieuwe
kansen. Daarbij maken elektrische fietsen grotere afstanden mogelijk. Gelderland is
landschappelijk en qua toeristisch aanbod zeer geschikt voor wandelen en fietsen.
8. Water- en oeverrecreatie is in trek bij recreanten en heeft speciale aandacht van
overheden. Dit gebeurt al bij de Waal, de IJssel en het Apeldoorns Kanaal. Het raakt
duidelijk ook een snaar bij de inwoners, die graag helpen de pracht van ‘hun’
rivieren met anderen te delen.
9. Het Rijk zet in op de spreiding van internationale toeristen. Met ‘metrolijnen door
Holland City’ wil men Amsterdam ontlasten. Ook Gelderland kan profiteren met
gericht aanbod. Dit vraagt wel om extra inzet en om samenwerking tussen de
partners in de vrijetijdseconomie.
10. Cruises maken een nieuwe bloei door. Rederijen investeren en spelen in op de
vraag, ook op de rivieren. Gelderland heeft de schepen die door onze provincie
varen aantrekkelijk landschap, interessante steden en authentiek cultureel aanbod
te bieden.

“Grip op Ontwikkeling” | Manifest Gelderse RBT´s 2019-2022 | pagina

8

Tot slot van de analyse geven we aandacht aan een aantal thema’s die de komende jaren
bedreigend kunnen aanvoelen, maar waar Gelderland met de juiste strategie veel profijt van
kan hebben.

Spreiding
Dit begrip is hierboven al aangestipt. Inmiddels wordt al gesproken van ‘overtoerisme’, maar
dit is negatief ingestoken en geldt alleen daar waar de spanning te groot wordt. In Gelderland
speelt dit minder dan elders (wel bv. bij De Posbank), maar het gevoel kan onder de bevolking
(gaan) spelen. Binnen Gelderland zijn er grote verschillen in toerismedruk. Daarom is het
beter te spreken over spreiding in tijd en ruimte. Hoewel in sommige delen recreatiezonering
onderdeel van beleid is, kunnen we in onze provincie op veel plekken nog drukte uit andere
bestemmingen opvangen. Het is belangrijk de marketing dan te richten op gasten die passen
bij wat Gelderland te bieden heeft. Voor Gelderland is het vooral interessant Vlamingen en
Duisters te trekken en die te verleiden tot herhalingsbezoek (ook in het laagseizoen). De
RBT’s zijn bij uitstek de organisaties om de (her)verdeling van bezoekersstromen en positionering van Gelderland vorm te geven.

Inwoners
Gelderland is qua omvang de grootste provincie en haar inwoners vormen zelf het belangrijkste deel van de bezoekers. De communicatie is echter vooral gericht op de bezoeker van
buiten. De RBT’s kunnen helpen de kennis over het aanbod in de eigen omgeving te
vergroten. Dit levert uiteindelijk ambassadeurs op die de provincie en regio’s onder de
aandacht brengen. Er moet daarbij respect zijn voor de beleving van inwoners t.a.v. drukte
door bezoekers op plekken waar zij zelf ook recreëren.

Personeel
Het is voor toeristische bedrijven steeds lastiger om goed personeel te krijgen. De horeca
kent bijvoorbeeld een schrijnend tekort aan koks. De sector heeft te kampen met een minder
goed imago. De RBT’s kunnen helpen de instroom weer te verbeteren door samenwerking
met het onderwijs en het bedrijfsleven. Uitbreiding van het ambassadeursprogramma met
korte online cursussen biedt een mogelijkheid om het kennisniveau van personeel op een
laagdrempelige manier te verhogen.

Zakelijke markt
Gelderland kan haar positie in de zakelijke markt verbeteren. Veel bedrijven zoals hotels en
attracties combineren dit al met toerisme. Er zijn vele ontwikkelingen rond bijvoorbeeld de
Food Valley en het Tree Centre Opheusden die extra zakelijke bezoekers gaan trekken. De
RBT’s kunnen een rol spelen met kennis, gastheerschap en met een verbinding naar verblijf
en ontspanning. Het gaat dus niet per se om het realiseren van boekingen, dat gebeurt al
door de bedrijven zelf en door andere partijen. Het is ook zaak de kennis op dit vlak te
verbeteren (bv. van de behoeften onder zakelijke gasten).

2
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De rol van de Gelderse RBT’s

Gelderland kent traditioneel 4 regionale bureaus voor toerisme, te weten voor de
Achterhoek, Rivierenland, de Veluwe en de regio Arnhem Nijmegen. In opdracht van
gemeenten en bedrijfsleven, en in samenwerking met de provincie, bevorderen zij bezoek
en verblijf aan die gebieden. De doelgroepen zijn daarbij in brede zin zowel toeristen van
buiten als recreanten uit de eigen regio.
De verantwoordelijke organisaties zijn per gebied op dit moment Achterhoek Toerisme, het
Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, VisitVeluwe en het Regionaal Bureau voor
Toerisme Arnhem Nijmegen. De twee laatst genoemde organisaties zijn aan elkaar
verbonden en delen onder meer back office en andere voorzieningen via 2 werkmaatschappijen onder een enkele holding.

a

Customer Journey en de 4 pijlers
De RBT’s behoren tot de zeldzame partijen (zo niet de enige) die de hele customer journey
overzien. Met de ´customer journey´ bedoelen we hier de totale reis die de gast maakt vanaf
de eerste indruk die men heeft van een bestemming. De customer journey beslaat vervolgens
o.a. het informeren, de boeking en de reis naar en het verblijf op de bestemming. Zij eindigt
daar echter niet: de terugreis en de waardering, herinnering en mond-tot-mondreclame
achteraf horen er ook bij.

Stap 1

Stap 3

Stap 5

Inspiratie/
oriëntatie

Verblijf

Activiteiten

1

Reisproces: van inspireren tot
waardering. Bron NBTC Holland
Marketing, Kerncijfers 2016.

2

3

4

5

6

Stap 2

Stap 4

Stap 6

Boeken

Vervoer

Waardering

Door het overzicht dat zij hebben en door hun onafhankelijke rol, zijn de RBT’s bij uitstek de
partners in de provincie voor zowel overheid als ondernemer om de customer journey te
helpen beïnvloeden.
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Een traditionele taak van marketingorganisaties richt zich al op deze beïnvloeding. Via
campagnes vergroten zij de aantrekkingskracht van een gebied, stap 1 van de reis van de
gast. De RBT’s kunnen echter van grote waarde zijn bij alle stappen van de reis. Door de reis
van de gast in beeld te brengen, komen er verbeterpunten naar voren. Dit is het meest
krachtig als dit gebeurt door ondernemers, overheid, onderwijs en organisaties samen.
Iedere partner heeft hierbij haar eigen kwaliteiten en specifieke mogelijkheden om de
customer journey te beïnvloeden.
De visie van de Gelderse RBT’s is dat zij dit samen met de partners in het veld willen doen
via de 4 pijlers van moderne toeristische ontwikkeling: kennis, ontwikkeling, informatie en
marketing. Dit wil zeggen dat men met gedegen kennis weet wat men moet ontwikkelen om
succesvol te zijn en dat men daarna door een goed beheer van informatie de meest effectieve
marketing kan bedrijven. Met de juiste kennis van de customer journey kan men het product
en contactmomenten verbeteren.

KENNIS

▸

ONTWIKKELING

▸

INFORMATIE

▸

MARKETING

Deze bredere rol van destinatie marketing organisaties (DMO’s) is internationaal in ontwikkeling en wordt ook geconstateerd en geadviseerd in het rapport ‘The future of DMO’s ’ van
European Cities Marketing. De DMO’s hebben een unieke positie in het netwerk tussen
politiek, bedrijfsleven, onderwijs en andere partijen. Als geen ander kunnen zij met visie en
ambitie de spil zijn die bestedingen en investeringen helpen verhogen.

b

Onderlinge samenwerking en partners
Sinds een aantal jaren werken de bureaus voor toerisme in Gelderland samen op verschillende vlakken. De redenen hiervoor komen voort uit in hoofdzaak 3 voordelen. In de eerste
plaats is er de wens tot afstemming van activiteiten op thema’s die in 2 of meer regio’s
spelen. Denk daarbij aan promotie van de Gelderse rivieren of van de Hanzesteden.
Samenwerking biedt ook schaalvoordelen door het bijeenbrengen van mankracht en
budgetten. Door de beschikbare middelen voor bijvoorbeeld de promotie van winkelsteden te
combineren is de slagkracht van een campagne groter. Tot slot kan men samen beter
concurreren met andere bestemmingen. Met name richting het buitenland zijn de afzonderlijke regio’s relatief klein en hebben zij weinig slagkracht. Samen staan zij als geheel veel
sterker.

Er zijn meer partijen actief op het vlak van toerisme en recreatie. Zij vormen natuurlijke
partners voor de regionale bureaus voor toerisme. Om te beginnen zijn er de ondernemers
(horeca, attracties etc.) en instellingen (musea, bezoekerscentra etc.) die voor het aanbod
zorgen. Hier horen ook andere sectoren bij, zoals landbouw, natuurbeheer en logistiek. Dit
kunnen we bestempelen als de sectorzijde van de stakeholders van de RBT’s, in tegenstelling
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tot de marktzijde van bezoekers (toeristen en eigen inwoners). Ook deze marktzijde is een
partner doordat zij via waardering en inhoudelijke reacties invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het aanbod.

Onderlinge samenwerking van de Gelderse RBT’s
• Afstemming van gedeelde thema’s
• Schaalvoordelen bij de uitvoering
• Een sterkere toeristische bestemming

Belangrijke partners zijn daarnaast de overheden, die vanuit het oogpunt van o.a. economie
en vitaliteit recreëren stimuleren. Tot slot zijn er partnerinstanties, zoals het onderwijs en
organisaties die het toeristisch aanbod vanuit lokaal niveau promoten. Onder deze partners
bevinden zich ook partijen die verantwoordelijk zijn voor routes, zoals de routebureaus en
private organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten (overigens zijn de RBT’s
zelf ook in meer of mindere mate actief op het vlak van routes). In het onderstaande schema
staan de diverse partners weergegeven.

Marktzijde

Sectorzijde

Overheden
Toeristen

Gastvrijheidlocaties
RBT’s

Inwoners

Instellingen
Partnerinstanties

c

Doel van dit manifest
De vrijetijdseconomie staat inmiddels bij velen hoog op de agenda als middel om de kwaliteit
van leven in de provincie te verhogen. Enerzijds groeit het belang van deze sector voor
werkgelegenheid en leefbaarheid, anderzijds zorgt recreatie voor een meer vitale bevolking.
Deze groei is echter niet vanzelfsprekend. Om de juiste richting daarvoor te bepalen zijn
inspanningen en investeringen nodig.
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Recreatie en toerisme is een nog steeds groeiende sector en kan zich met 6,3% werkgelegenheid meten met sectoren als bouwnijverheid en groothandel. De sector is zelf echter zeer
versnipperd in haar samenwerking. De RBT’s willen dit vanuit een partnership onderling
verbeteren en samen met anderen recreatie en toerisme laten groeien naar een topsector.
Hierbij passen ook meerjarige afspraken met partners, waaronder ondernemers, organisaties
en overheden.
Er gaat het nodige veranderen in de komende jaren, zoals ook duidelijk wordt uit de
geschetste trends. Die veranderingen vragen om een ambitie en een aanpak waarbij de
publieke en private partijen gedeelde verantwoordelijkheden hebben. Aan de ontwikkeling
van het aanbod, het informatiebeheer en de marketing worden nieuwe vragen gesteld, vragen
waarmee we ook gedwongen worden op grotere schaal te kijken.
Het kan bijvoorbeeld een goede optie zijn om de regio’s meer onderscheidend te maken, ook
van elkaar. Ontwikkeling en marketing volgen dan de gebiedseigen kenmerken. Voor iedere
regio gelden daarbij andere kansen. Het gaat niet alleen om innovatieve en grandioze
ontwikkeling, er zijn traditionele eigenschappen van Gelderland die (potentiële) gasten
aanspreken. Dat betekent dat je moet (door)ontwikkelen met behoud van waarde die er al is,
dichtbij het ‘DNA’ van een regio.
Doel van dit manifest is om de vrijetijdseconomie in Gelderland toekomstbestendiger te
maken. De RBT´s menen dat alleen een goede grip op de customer journey dit doel dichterbij
brengt. Kennis, ontwikkeling, informatie en marketing zien zij daarbij als de instrumenten die
hiertoe voorhanden zijn. Het is niet de bedoeling dat de RBT’s de voorgestelde acties in dit
manifest alleen gaan uitvoeren. Zij gaan geen attracties bouwen of in hun eentje het
gastheerschap in de provincie verbeteren. De RBT’s hebben met hun kennis, ervaring en
onafhankelijke rol wel veel te bieden.

De Gelderse RBT’s willen vanuit hun onafhankelijke rol helpen de vrijetijdseconomie in
Gelderland toekomstbestendiger te maken door met hun partners de customer journey
te optimaliseren via de 4 pijlers van moderne toeristische ontwikkeling: kennis,
ontwikkeling, informatie en marketing.

3
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Strategie voor de uitvoering

Met de analyse in het voorgaande deel wordt duidelijk welke uitdagingen en kansen er zijn.
Mede op basis daarvan behandelen we in dit hoofdstuk acties die voor de komende jaren
van belang zijn.

a

Kennis
Kennis is het startpunt voor succes, ook in de vrijetijdseconomie. Met de juiste gegevens en
interpretatie kan men middelen effectiever inzetten. De RBT’s hebben door de jaren zelf
kennis opgebouwd, maar er moeten ook nieuwe gegevens verzameld worden. Het beste
resultaat heeft men op den duur als dit ook constant of periodiek gebeurt waardoor men
trends ziet ontstaan.
Kennis wordt op diverse niveau ontwikkeld, bewerkt en doorgegeven. Het is dus zaak ruimte
te houden voor wat gezamenlijk en landelijk/provinciaal kan, en wat regionaal/provinciaal en
lokaal moet. Dit betekent zowel aansluiten bij het Datalab dat het NBTC initieert en waarin
CELTH en CBS gaan participeren, maar ook gebruik maken van kennis van onderaf uit het
bedrijfsleven. We benoemen hier sporen waarmee we specifiek waardevolle informatie
kunnen verzamelen en delen.

1. Customer Journey
Het is uiterst nuttig de reis van de bezoeker voor diverse doelgroepen van start tot
einde in beeld te brengen. Gastvrijheidlocaties van ondernemers en instellingen (bv.
musea), maar ook externe partijen als Google zullen hierbij interessante partners
vormen. Acties op dit vlak zijn:
• De bezoekerservaring onderzoeken in samenwerking met ondernemers.
• Bestaande data van gasten bijeen brengen en aanvullen van breed tot individueel
niveau.
• Toewerken naar een gelijksoortige onderzoeksmethode voor de hele provincie.
• Big en SMART data gebruiken om marketing op bezoekersgroepen en personen
te richten.
• Een schakelbord met gegevens waarmee bedrijven hun prestaties kunnen
verbeteren.

2. Inkomend toerisme
De buitenlandse doelgroepen zijn nog te weinig bekend waardoor het lastig is grip
te krijgen op het aantrekken van toeristen. Het gaat niet alleen om hoeveel
bezoekers uit andere landen, maar ook om welke bezoekers en wat hun behoeften
zijn. Hierbij stellen wij de volgende acties voor:
• Onderzoeken verzamelen en soms ook nieuwe uitvoeren, met als partner o.a.
NBTC.
• Data verzamelen vanuit het bedrijfsleven en andere partijen.
• De kansen voor de internationale zakelijke markt onderzoeken, dit is makkelijker
te sturen dan de bezoekersstromen in recreatie en toerisme.
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3. Binnenlands toerisme
Er worden nog steeds te weinig gegevens verzameld over de gasten die in
Gelderland op bezoek komen. Er is kennis voorhanden over de leefstijlen van
Nederlandse vakantiegangers en dagtoeristen. Wanneer men deze kennis samenbrengt met de gegevens over gasten, valt een totaalplaatje te maken dat vele
handvatten biedt voor ontwikkeling en marketing. De volgende acties zijn hiervoor
nodig:
• Leefstijlen gebruiken en ondernemers helpen om de aansluiting tussen product
en klant te verbeteren (o.a. leefstijlvinder) door gerichte marketinginzet
(middelen, media, momenten).
• De klant in beeld brengen door direct met hem/haar te communiceren.
• Een loyaliteitsprogramma om klanten te binden.
• Benchmarken met gegevens van andere provincies.

4. Kennis delen
Er is grote behoefte aan kennisverbreding en –verdieping bij ondernemers, organisaties en overheden. De beste manier om hierin te voorzien is om op structurele
basis centraal kennis (per regio en provincie-breed) aan ter beschikking te stellen
via:
• Regelmatig thematische sessies organiseren.
• Periodiek handreikingen en factsheets verspreiden.
• Een onlineplatform waarvan men ook kan downloaden.
• Advisering van de individuele of groepen ondernemer(s)

Strategische
Acties Kennis

b

1

De customer journey in beeld brengen voor de belangrijkste doelgroepen

2

Grip krijgen op inkomend toerisme door meer kennis van de buitenlandse markt

3

Binnenlandse doelgroepen beter leren kennen door data bijeen te brengen

4

Op structurele basis kennis delen onder ondernemers, overheden en organisaties

Ontwikkeling
Vanuit gedegen kennis van onder meer trends, doelgroepen en de customer journey is men in
staat om voor de juiste richting te kiezen in de ontwikkeling van aanbod. Dit is van belang
omdat andere provincies niet stil zitten: een mooie positie als vakantieprovincie zoals
Gelderland die nu bekleedt wordt vanzelf minder wanneer we ons onvoldoende ontwikkelen.
Ontwikkeling is bovendien een marathon, geen sprint, en eentje waarbij je ook andere
sectoren en inwoners moet betrekken.
We sommen hier diverse sporen op die de juiste ontwikkeling kunnen stimuleren.
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1. Ontwikkelingsprofielen
Het is essentieel om het huidige aanbod in de provincie te vergelijken met de
behoeften van huidige en toekomstige doelgroepen. Vervolgens kan men naar een
gewenst provinciaal en regionaal profiel gaan toewerken. Uitgaande van een
aanvaardbare reisbereidheid van en naar Gelderland t.a.v. verblijf en vermaak heeft
dit gevolgen voor het gewenste aanbod en de noodzakelijke infrastructuur. Hierbij
kan men denken aan de volgende acties:
• Ontwikkelingsprofiel opstellen per regio en voor de provincie als geheel, passend
bij het DNA, met een integrale benadering (zoals de supermarkt die er is dankzij
bezoekers).
• Zoeken naar win-win ontwikkeling met oog voor duurzaamheid: kwaliteit van
leven en kwaliteit van bestemming.
• Ambassadeurs creëren: brand building van binnenuit, samen met de bevolking.
• Inspelen op de ‘bright flight’: hoger opgeleide jongeren voor wie de Randstad te
duur wordt.
• Regionale/lokale recreatie investeringszones instellen zoals valleien dat doen in
Oostenrijk.

2. Seizoenverlenging
Bij de analyse hebben we geconstateerd dat het recreatieseizoen aan het verlengen
is. Op deze ontwikkeling kan men inspelen met gericht aanbod. Hierbij geldt wel
een spanning tussen investering en rendement vanwege de vaak kleinere markt en
lagere inkomsten in het laagseizoen. Acties kunnen zijn:
• Vergelijken van aanbod en vraag per seizoen en dit meenemen in het opstellen
van ontwikkelingsprofielen.
• Voorbeelden van best practices voor weersonafhankelijke recreatie zoals
overdekte pretparken onder de aandacht brengen.

Strategische
Acties
Ontwikkeling

1

Voor de gehele provincie en per regio een gewenst ontwikkelingsprofiel opstellen,
mede uitgaand van reisbereidheid

2

Met gericht aanbod inspelen op de verlenging van het recreatieseizoen

3

De verblijfsduur van toeristen verlengen door meer koppeling van dag en verblijf

4

Strategische programmering van en afstemming tussen de evenementen

5

Ontwikkeling stimuleren en waarderen via media-aandacht en awards
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3. Koppeling dag en verblijf
We hebben gezien dat de verblijfsduur van toeristen verder valt te verlengen door
verblijf en dag meer te koppelen. Een volgende stap is de verbinding naar meer
retail en naar evenementen om het herhalingsbezoek te bevorderen.
Wij stellen op dit vlak de volgende acties voor:
• Bij de ontwikkelingsprofielen per regio hiaten in kaart brengen.
• Kansen delen met ondernemers als het gaat om het koppelen van dag- en
verblijfsrecreatie.
• Deze ontwikkeling bespreken met overheden als het gaat om gewenste innovatie
t.o.v. de huidige regelgeving bij onder meer bestemmingsplannen.

4. Programmering evenementen
De enorme toename in het aanbod van groot- en kleinschalige festivals noopt tot
strategische programmering (evt. thematisch of per doelgroep). Dat betekent
afstemming tussen de initiatiefnemers van de evenementen. De Gelderse RBT’s
zien hierbij de volgende acties:
• Met evenementenorganisaties aan tafel voor uitwisseling, samenwerking en
afstemming.
• Evenementen koppelen aan het DNA van de regio’s.
• Acquisitie op evenementen die passend zijn bij de regio.

5. Ondernemers waarderen
Het is goed om individueel ondernemerschap te stimuleren en te waarderen. Dit
gebeurt in Gelderland al op verschillende manieren. Het laat bovendien aan de
omgeving zien hoe bedrijven investeren en innoveren. De volgende opties zijn
hiervoor mogelijk:
• Aandacht voor een bedrijf in een magazine of andere media.
• Een Ondernemers Award voor de vrijetijdssector uitreiken.

c

Informatie
Het verzamelen en in de juiste kanalen verspreiden van objectieve informatie is essentieel
voor iedere sector, maar zeker voor de vrijetijdssectoreconomie. Dit type informatiebeheer
wordt niet opgepakt door commerciële partijen: het is duur en heeft geen inherent verdienmodel. De partners in de provincie moeten hier dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid in
voelen. In de analyse zagen we dat de traditionele informatiepunten ook onder druk staan.
Informatie ter plaatse blijft nodig, maar de vorm moet veranderen.
Door diverse ontwikkelingen zoals digitalisering, vergrijzing, behoefte aan meer beleving,
keuzestress en de hang naar regionale oriëntatie is een omslag wenselijk in de wijze waarop
informatie ter plaatse wordt ingevuld. De belangrijkste essentie is dat gasten niet zo zeer
naar een informatiepunt (bv. een VVV) komen om producten af te nemen, maar om geïnspireerd te raken om nieuwe emoties en belevenissen te gaan ervaren. We benoemen hier
belangrijke sporen voor de komende jaren.
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1. Centrale databanken
Centrale informatie in regionale of provinciale databanken is van onmisbaar belang
voor de toekomst. Bepaalde regio’s in Nederland en België zijn hier inmiddels mee
begonnen, onder meer met een collectieve database in samenwerking met gastvrijheidlocaties. RBT’s worden gebruikt als onafhankelijke organisaties die de content
verzamelen en verspreiden. De volgende acties zijn hiervoor nodig:
• Data van ondernemers, RBT’s en andere bronnen combineren.
• Databanken in richten bij de RBT’s van waaruit data verspreid worden.

2. Informatie in het veld
De informatiepunten in het veld moeten de omslag maken van producten naar
belevenissen en daarmee van informatie naar inspiratie. Zo vergroten zij hun
onderscheidend vermogen ten opzichte van andere informatiebronnen, zoals
bijvoorbeeld Google. Meer dan vroeger hebben ook ondernemers hier een belangrijke functie in, zij hebben het meest directe en frequente contact met gasten. De
volgende acties zijn hierbij van belang:
• Met VVV’s en infoposten een omslag maken van producten naar belevenissen en
daarmee van informatie naar inspiratie.
• Ondernemers meer en meer betrekken bij de informatievoorziening in het veld,
bijvoorbeeld door infoposten op zijn bedrijf en door de nieuwsbrief van een
ondernemer te verrijken met nieuws over de omgeving.

3. Investeren in gastheerschap
In het verlengde van het vorige punt over gastvrijheidlocaties als informatiepunten
ligt goed gastheerschap. De ontmoeting van een gast met een medewerker van een
restaurant (maar ook van een taxi of parkeergarage) is mede bepalend voor de
ervaring die men op vakantie of tijdens een dagtrip heeft. Professioneel gastheerschap vergt ieder jaar opnieuw een investering om (nieuwe) medewerkers op te
leiden. De Gelderse RBT’s stellen daarom de volgende acties voor:
• Workshops voor ondernemers en medewerkers
• Online cursussen voor ondernemers en medewerkers

Strategische
Acties
Informatie

1

Centraal informatie verzamelen en verspreiden door het combineren van data van
o.a. ondernemers en RBT’s

2

Informatievoorziening in het veld anders vorm geven, o.a. door ondernemers
hierbij verdergaand een rol te geven

3

Blijvend investeren in gastheerschap door gastvrijheidlocaties te helpen (nieuwe)
medewerkers op te leiden
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Marketing
Marketing is het resultaat van de eerdere stappen kennis, ontwikkeling en informatie. Vanuit
de opgebouwde kennis weten we bijvoorbeeld hoe we doelgroepen moeten benaderen,
ontwikkeling bepaald het aanbod en met een efficiënt databeheer kunnen we de juiste
informatie op het goede moment op de juiste plek verspreiden. De Gelderse RBT’s zijn er niet
enkel voor marketing en goede marketing is ook niet het exclusieve domein van de RBT’s,
maar een gevolg van effectieve samenwerking tussen bedrijven, overheden en organisaties.
Hieronder geven we belangrijke sporen aan om samen op in te zetten.

1. Aanbod bundelen
Als gevolg van meerdere oorzaken zoals klimaatsverandering, spreiding in tijd en
verandering van lange naar kortere vakanties is het toeristisch seizoen aan het
verlengen. Dit biedt kansen voor marketing die daarop aansluit door per thema
bestaand of nieuw seizoensafhankelijk aanbod te bundelen in een campagne. Denk
hierbij aan thema’s die regio-specifiek (zoals ‘bloesem’ of ‘wild eten’) en die
provincie-breed of zelfs nationaal zijn (zoals WOII of Kastelen & Buitenplaatsen).
Dit maakt tegelijk kwalitatieve groei mogelijk met spreiding van toeristen door het
jaar heen en naar andere plekken. De volgende acties zijn dan van belang:
• Per thema bestaand en nieuw seizoensaanbod bundelen in campagnes.
• Gelderse regio’s positioneren als ideale shortbreakbestemmingen.
• Samenhang creëren tussen producten, evenementen, ontwikkeling en campagnes
zodat deze elkaar in de toekomst optimaal versterken.

2. Overzicht en nuance
De versnippering van de ketens van aanbod maakt het zoeken naar informatie
steeds lastiger. Ook het veranderende zoekgedrag en de wirwar aan boekingsites
dragen hieraan bij. Omdat n.a.v. de beoordelingen vaak dezelfde accommodaties
bovenkomen, verliest men de nuance van het brede aanbod. De RBT’s kunnen een
rol spelen om het overzicht weer terug te brengen m.b.v. de volgende acties:

Strategische
Acties
Marketing

1

Aanbod gericht op seizoensverlenging bundelen in thematische campagnes

2

Voor de gast overzicht en nuance van het brede aanbod helpen terugbrengen

3

De vele nieuwe festivals ondersteunen met kennis en marketing op maat

4

Het profiel van Gelderland onder buitenlandse toeristen verbeteren

5

Opnieuw richting bepalen in de aard en financiering van collectieve marketing
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• Werken naar een heldere indeling van aanbod met een focus op het samen te

kiezen, concurrerend profiel per regio.
• Marketingcommunicatie inrichten vanuit kennis van de vraag van consumenten

en het aanbod aanpassen op dat wat de doelgroep hierbij verwacht (match vraag en
aanbod).

3. Festivals ondersteunen
Evenementen in Gelderland doen het goed en er is ruimte voor meer met een goede
verdeling door het jaar. Een duidelijke programmering, passend binnen het DNA van
de provincie, kan zorgen voor het aantrekken van andere en jongere doelgroepen.
Het is zaak bestaande festivals en nieuwkomers te helpen met kennis op maat en
ze mee te nemen in regiomarketing. De RBT’s kunnen hierin faciliteren en stellen
de volgende acties voor:
• Nieuwe festivals individueel een collectief ondersteunen
• Netwerk tussen festivals opbouwen en versterken voor uitwisseling
• Advisering van gemeenten en organisaties bij evenementontwikkeling (passend
bij het DNA)

4. Buitenlands profiel
Aangezien de komende jaren de groei in het toerisme naar verwachting bijna
uitsluitend uit het buitenland komt, zullen we ons meer op de buitenlandse markt
richten. De merkwaarde van Gelderland en haar afzonderlijke streken is in het
buitenland niet hoog. Het is van belang het profiel in m.n. Vlaanderen,
Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen te verbeteren (plus de voor regio Arnhem
Nijmegen de UK-markt vanwege het WO2-erfgoed). De volgende acties zijn nodig:
• Marketing met focus op bovengenoemde gebieden, in samenwerking met het
NBTC en m.b.v. nationale verhaallijnen als Romeinen, Hanze, Kastelen & buitenplaatsen, Liberation.
• Ondernemers meer betrekken bij de kansen die buitenlands bezoek biedt.

5. Collectieve marketing
De RBT’s geloven in een collectieve marketingcampagne voor Gelderland, uitgaande
van de regio’s als bestemmingen daarbinnen, zoals die nu ook in het kader van
Gelderse Streken gevoerd wordt. We zijn wel van mening dat een collectieve
campagne altijd gericht is op awareness (bekendheid) en niet op conversie (gericht
op boekingen) en daardoor hoofdzakelijk een publieke taak is. Bovendien bestaan er
inmiddels alternatieven, zoals het elkaar stimuleren door (potentiële) gasten via
sociale media. Marketing kan in deze tijd slimmer door gebruik te maken van deze
nieuwe mogelijkheden. De RBT’s stellen daarom het volgende voor:
• Doorzetten van collectieve marketing voor Gelderland, uitgaande van de afzonderlijke regio’s, waarbij voor alle partijen helder is dat het gaat om awareness-campagnes.
• Kijken hoe de marketing slimmer kan via moderne kanalen en werkwijzen.

4
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Uitvoeringsprogramma

Hieronder zijn de strategische acties samengebracht in een enkel uitvoeringsprogramma.

Kennis
1 Customer journey

• De customer journey in beeld brengen voor de belangrijkste

2 Inkomend toerisme

• Grip krijgen op inkomend toerisme door meer kennis van de

doelgroepen
buitenlandse markt
3 Binnenlands toerisme		 • Binnenlandse doelgroepen beter leren kennen door data bijeen te
brengen
4 Kennis delen

• Op structurele basis kennis delen onder ondernemers,
overheden en organisaties

Ontwikkeling
1 Ontwikkelingsprofielen

• Voor de gehele provincie en per regio een gewenst ontwikke-

2 Seizoenverlenging		

• Met gericht aanbod inspelen op de verlenging van het recreatie-

3 Koppeling dag en verblijf

• De verblijfsduur van toeristen verlengen door meer koppeling

4 Programmering evenementen

• Strategische programmering van en afstemming tussen de

5 Ondernemers waarderen

• Ontwikkeling stimuleren en waarderen via media-aandacht en

lingsprofiel opstellen
seizoen
van dag en verblijf
evenementen
awards

Informatie
1 Centrale databanken

• Centraal informatie verzamelen en verspreiden door het

2 Informatie in het veld

• Informatievoorziening in het veld anders vorm geven, o.a. door

3 Investeren in gastheerschap

• Blijvend investeren in gastheerschap door gastvrijheidlocaties te

combineren van data van o.a. ondernemers en RBT’s
ondernemers hierbij verdergaand een rol te geven
helpen (nieuwe) medewerkers op te leiden

Marketing
1 Aanbod bundelen		

• Aanbod gericht op seizoensverlenging bundelen in thematische

2 Overzicht en nuance

• Voor de gast overzicht en nuance van het brede aanbod helpen

3 Festivals ondersteunen

• De vele nieuwe festivals ondersteunen met kennis en

4 Buitenlands profiel

• Het profiel van Gelderland onder buitenlandse toeristen

5 Collectieve marketing

• Doorgaan met collectieve awareness-campagnes en tegelijkertijd

campagnes
terugbrengen
marketing op maat
verbeteren
kijken hoe marketing slimmer kan via moderne kanalen

STICHTING

