
Toeristische sessie
Gemeente Meierijstad – 23 mei 2018

ZKA Leisure Consultants



19:30 Welkom en inleiding gemeente 

19:40 Korte terugblik

19:50 Wat is er in de tussentijd gebeurd?

20:00 Uiteen in actietafels

21:10 Plenaire terugkoppeling en vervolg

21:30 Netwerkborrel

Programma



Korte terugblik

Waar hebben we het over gehad?

1. Opbouw en impact toeristische sector

2. Leefstijlen

3. Trends

4. SWOT-analyse

5. Potenties voor de toekomst



• 66.900 toeristische overnachtingen 

• 824.400 dagbezoeken

• € 22,3 miljoen aan bestedingen

• 80% dagrecreatie

• 50% evenementen

• Overwegend kleinschalig

• Lokaal/regionaal bereik

• Beperkte capaciteit verblijfsaanbod

• Aantal kleine recreatieve clusters

1. Opbouw en impact toeristische sector



2. Leefstijlen – toekomst

Lekker iets gaan doen, 
actief zijn, inspanning

Ontspannen en 
tot rust komen
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3. Trends
Groei short breaks

Toerist zoekt beleving, 
authenticiteit

Groeiende groep actieve senioren

Onderscheidend vermogen aanbod

Behoefte aan ontzorging en op maat 
afgestemd verblijf

Online zichtbaarheid, boeken en beoordelingen



Sterktes

• Aantrekkelijk landschap

• Veel ruimte 

• Gastvrijheid 

• Lokale organisatiekracht

• Potentiële (grotere) toeristische 
trekkers

Zwaktes

• Ontbreken van échte trekkers 

• Weinig verblijfsaccommodaties met 
hoge kwaliteit en/of capaciteit

• Centra 3 grote kernen

• Organisatie versnipperd/zonder 
focus 

Kansen

• Behoefte aan ontspannen en 
authenticiteit 

• Aandacht voor industrieel erfgoed

• Verbindende schakel natuurgebieden

• (Grote) evenementen 

• Groepsmarkt 

Bedreigingen

• Sterke omgeving 

• (Te) kleine schaal 

• Aanbod is gericht op de zomer

• Verliezen van aansluiting van het 
recreatieve aanbod op de vraag 
(leefstijlen, doelgroepen).

4. SWOT-analyse





Wat is er in de 
tussentijd gebeurd?

Vanuit de thematafels:

1. Nieuwe inzichten

• Loslaten van recreatieve as idee. 
Wat blijft: focus aanbrengen!

• Bevordering van onderlinge bekendheid 
belangrijk

• Grote behoefte aan actie en continuïteit 

2. Concrete acties

• Combineren, sorteren, aanscherpen en 
uitwerken

• Uitkomst: 4 actielijnen



Van een samengesteld 
toeristisch product…

organisatie

accommodatie

omgeving

Eerst even stukje theorie:

• Recreatieve beleving is een 
optelsom

• Vitale toeristische regio: 
omgeving, accommodaties en 
organisatie vormen een 
eenheid

• Overkoepelend: 
samenwerking en marketing



…naar vier actielijnen

En dan de uitwerking:

• 4 actielijnen

• Projecten

• Acties

Maar:

• Wie is het eerst aan zet?

• Wat heeft de meeste prioriteit?

• Welke rol heeft de gemeente?

• En zien we iets cruciaals over het hoofd?



Interactieve sessies

4 actielijnen = 4 groepen

Actielijn 1: Marketing & samenwerking

Actielijn 2: Omgeving

Actielijn 3: Organisatie

Actielijn 4: Accommodaties



De opdracht

Actielijn bespreken:

• Zijn de acties compleet?

• Wat heeft de meeste prioriteit?

• Wie is het eerst aan zet?

• Welke rol heeft de gemeente?

Grote invulvellen



Plenaire 
terugkoppeling
& einde



Waar zijn we in het traject?

Januari Delen van conceptrapport (startdocument voor visie)

25 januari Beeldvormende avond Gemeenteraad 
& ophalen input voor visie

Februari/maart Ophalen input voor visie onder stakeholders

April/mei Terugkoppeling naar stakeholders

Juni Opstellen visie

Uiterlijk Besluitvorming visie R&T door college
september

Uiterlijk Vaststelling visie R&T door gemeenteraad
november


