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1. AANLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Als uitvloeisel van de gemeentelijke beleidsnota 2012-20151  zijn er vanaf 2013 in de gemeente Hardenberg twee stichtingen 
op het gebied van de vrijetijdseconomie actief. Beide hebben tot doel om ‘het economisch potentieel binnen de gemeente 
nog beter te verzilveren’.

Stichting Recreatie en Toerisme (SR&T) is door de gemeente Hardenberg geïnitieerd. Hier staan de ondernemers direct aan 
het roer om de marketing en productontwikkeling handen en voeten te geven. Dit gebeurt met name via een website en via 
ondersteuning van evenementen. Het aantal deelnemende recreatiebedrijven als mede het bezoek aan de website groeit. 

Stichting Informatiepunt (IP) is een particulier initiatief dat ontstond doordat het VVV-kantoor Hardenberg eind 2012 de deuren 
sloot. Bij de stichting IP ligt de nadruk op het gastheerschap richting inwoners, gasten en bedrijven. In een combinatie 
van een website en een fysiek infopunt wordt hieraan gewerkt onder leiding van een bestuur. De gemeente Hardenberg is 
financieel partner.

Beide stichtingen oriënteren zich op hun toekomst. Bij de stichting IP ligt het accent op een duurzame organisatie van 
het fysieke gastheerschap. Bij de stichting SR&T speelt de vraag hoe zij de vrijetijdseconomie het beste kan organiseren 
waaronder de continuïteit van de ontwikkelde website en de inzet van menskracht. Afgelopen periode zijn diverse evaluaties 
uitgevoerd. 

De gemeente heeft zich als adviseur aan beide stichtingen verbonden en oriënteert zich op de vraag hoe de vrijetijdseconomie 
in de gemeente het beste gestimuleerd kan worden en wat haar rol daarbij is. Met het verstrijken van de looptijd van de 
beleidsnota 2012-2015 stelt zij zich de vraag wat de Lange Termijn Agenda en nieuwe aanpak voor de komende jaren 
worden.  
Aan de ene kant is bij gemeente de behoefte aan meer regie en betrokkenheid en anderszins beseft de gemeente dat 
ze voor de stimulering van de vrijetijdseconomie draagvlak vanuit het werkveld nodig heeft. Dit laatste is op dit moment 
onvoldoende.  

Duidelijk is bij alle partijen – gemeente, stichting IP en stichting SR&T – dat er een nieuwe aanpak nodig is. Zij stellen 
zich de volgende vraag: ‘hoe organiseren we in de gemeente Hardenberg goed gastheerschap en stimuleren we de 
vrijetijdseconomie?’. De gemeente heeft aan Van Nuland & Partners gevraagd om haar in dit traject te ondersteunen. Het 
eindresultaat is een nieuwe Lange Termijn Agenda en gezamenlijk aanpak.

1.‘Verblijven, Vermaken en Verbinden in het Vechtdal’.  Visienota recreatie en toerisme Gemeente Hardenberg 2012 - 2015
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2. AANPAK

T.b.v. de nieuwe aanpak is kennisgenomen van alle relevante stukken en is met een delegatie van de beide 
stichtingsbesturen en de gemeente een drietal bijeenkomsten gehouden. Tussentijds is hierbij ook Vechtdal Marketing 
aangeschoven en is er vanuit de brancheorganisaties RECRON en Koninklijke Horeca Nederland input geleverd. 

De nieuwe aanpak is in december 2016 voorgelegd aan een bredere groep, waarin met name het bedrijfsleven uit de 
vrijetijdseconomie in de gemeente Hardenberg in voldoende mate vertegenwoordigd was. 

De uitkomst van dit traject is de keuze voor de oprichting van een nieuw platform ‘Gastvrij Hardenberg’. Op 23 januari 
2017 is het platform in de boogde samenstelling voor het eerst bijeengekomen. Hierbij zijn keuzes gemaakt voor de Lange 
Termijn Agenda (LTA) en inzet in 2017.
 
Belangrijk  is dat er voldoende draagvlak is voor de nieuwe aanpak zodat er een goede (door)start gemaakt kan worden. 
Het streven is om de resultaten te presenteren tijdens een brede ontmoetingsbijeenkomst voor ondernemers in de 
vrijetijdseconomie en andere betrokkenen in het voorjaar van 2017. 
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3. VISIE OP DE VRIJETIJDSECONOMIE 
 VAN HARDENBERG 

Voor het goed functioneren van het nieuwe platform is het van belang om een gezamenlijk beeld te hebben waar de vrije-
tijdeconomie in Hardenberg op dit moment staat en waar ze naar toe kan groeien. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen een 
visie op de vrijetijdseconomie beschreven. Deze kan gezien worden als een vervolg op de vorige beleidsnota 2012-2015 2.

POSITIONERING REGIO HARDENBERG3  
De regio Hardenberg is synoniem voor de kwaliteit van leven. Een stad met alle voorzieningen en een dorpse mentaliteit; met 
rust en veiligheid als tweede natuur. Een streek met alle ingrediënten voor het goede leven. De regio biedt letterlijk ruimte 
om te leven en te werken. Waar dynamiek en internationale ambitie hand in hand gaan met aandacht voor elkaar en met 
kleinschaligheid. En waar de vrije tijdsbeleving, de gastvrije sfeer en de rivieren Vecht en Reest zorgen voor een permanent 
vakantiegevoel.

Hardenberg biedt een verrassend veelzijdige streek waar nog veel te ontdekken valt, met een verrassend hoge kwaliteitsfactor. 
Een zeer compleet winkelaanbod, wonen volgens hoge kwaliteitsnormen, cultuur op topniveau en ondernemen en recreëren 
volgens een internationale standaard en met een hoog innovatief gehalte. Het is heel gewoon in Hardenberg. 

Sowieso is nog heel veel gewoon en vanzelfsprekend in Hardenberg en daardoor dus bijzonder. Door de authentieke en 
pure mentaliteit is er veel aandacht voor de basis en het goede uit de streek. Hardenberg is dan ook niet alleen groen in 
werkelijkheid, maar ook in woord en daad waarbij duurzaamheid centraal staat op alle fronten. 

Bovenal is Hardenberg een gemeente die zich openstelt en al het mooie en goede graag deelt met anderen. Deze gastvrijheid 
zit in de aard van de mensen en maakt dat Hardenberg een plek is waar je je altijd welkom voelt en steeds naar terug wilt.

Bovenstaand beeld van Hardenberg wordt ook buiten Hardenberg en Overijssel ervaren. Onderstaand overzicht geeft de 
associaties weer van Hardenberg door Nederlanders4.

2. Verblijven, Vermaken en Verbinden in het Vechtdal’.  Visienota recreatie en toerisme Gemeente Hardenberg 2012 - 2015

3. ‘Citymarketing Regio Hardenberg’, Gemeente Hardenberg

4. ‘Imago en bekendheid Regio Hardenberg’, MarketingOost Kennis, Innovatie & Productontwikkeling  Zwolle, oktober 2016
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HUIDIGE SITUATIE VRIJETIJDSECONOMIE 
De gemeente Hardenberg heeft veel te bieden en is aantrekkelijk om te verblijven met name vanwege het aanbod van diverse 
recreatieve voorzieningen, de diversiteit aan landschappelijke kwaliteiten en een aantal specifieke grote (dagrecreatieve) 
trekkers.

De gemeente kent een sterk en gevarieerd verblijfsrecreatief aanbod van campings, bungalowparken, hotels, minicampings, 
B&B’s, groepsverblijven. Bij de campings ligt de nadruk op gezinscampings. 

De gemeente Hardenberg maakt deel uit van verschillende regio’s, toeristische gebieden of samenwerkingsverbanden. 
Toeristisch is Hardenberg verankerd binnen het Vechtdal. Deze regio werkt op dit gebied veel samen. Het Reestdal vormt 
een bijzondere parel binnen het Vechtdal . Het aantal overnachtingen in het Vechtdal bedroeg in 2015 2 miljoen5. Twente en  
Drenthe zijn buurregio’s en ook Duitsland ligt om de hoek. Deze nabijheid maakt dat er ook hier relaties liggen op gebied van 
de vrijetijdseconomie.

In termen van de leefstijlen van RECRON komen er in het Vechtdal vooral bezoekers, die passen bij de belevingswerelden 
Gezellig lime. Er is verder een sterke vertegenwoordiging van Ingetogen aqua en Uitbundig geel. 

Hardenberg telt ca. 1.500 banen in de vrijetijdssector6. De vrijetijdseconomie heeft hiermee een sterke directe economische 
waarde. Er is ook sprake van grote indirecte waarden. Zo heeft ze een positieve invloed op het vestigingsklimaat van de 
gemeente Hardenberg. Daarnaast werkt het versterkend voor diverse sectoren, waaronder wonen en kunst en cultuur. 
Bovendien is de sector mede bepalend voor de identiteit en het imago van de gemeente Hardenberg. Hierdoor onderscheidt 
de gemeente Hardenberg zich van andere gemeenten. 

5. Bron Regiomonitor 2015

6. Bron LISA 2015
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STERKTEN-ZWAKTEN-KANSEN-BEDREIGINGEN 
De vrijetijdseconomie in Hardenberg kent sterke en minder sterke punten en moet inspelen op de kansen die zich voordoen. 
In onderstaande SWOT-analyse zijn de meest relevante punten weergegeven.

•  Landschappelijke rijkdom (rust, ruimte en groen)
•  Goede recreatieve routestructuren
•  Divers dagrecreatief aanbod: horeca, theater,   

evenementen, attractiepark Slagharen
•  Aantrekkelijke centra als Hardenberg en Dedemsvaart 
•  Groot aanbod campings met een eigen identiteit. 

Nadruk op gezinnen met kinderen met meerdere 
erkende topcampings

•  Samenwerking Vechtdalgemeenten en Duitsland
•  Economisch omvangrijk sector
•  Imagobepalende sector voor Hardenberg

•  Aanbod van onderscheidende arrangementen
•  Lage belevingswaarde van de Vecht
•  Weinig aanbod ‘slecht weer’ voorzieningen
•  Kort seizoen (nadruk op hoogseizoen)
•  Beperkt aanbod i.r.t. hotel- en groepsaccommodaties
•  Weinig onderscheidend vermogen
•  Ontbreken goede overleg structuur lokale overheid en 

ondernemers

STERKTEN ZWAKTEN

•   Toename vitale ouderen
•   Ontwikkelingen op het gebied van duurzaam 

toerisme, rust en ruimte
•   Bijdragen aan functieverandering van het platteland
•   Toenemend gebruik nieuwe media (e-toerisme)
•   Verandering gezinssamenstelling (steeds meer 

eenpersoonshuishoudens)
•   Aantrekkende economie
•   Steeds meer verbindingen van vrijetijd met andere 

sectoren (crossovers)
•   Buitenlandse gasten (seizoensverlengend)

•   Sterke concurrentie van de toeristische gebieden
•   Verzadigingsverschijnselen van de markt
•   Innovatie- en financieringsvermogen bedrijfsleven

KANSEN BEDREIGINGEN
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VISIE EN DOELSTELLINGEN
De SWOT-analyse laat zien dat de uitgangspositie van de vrijetijdseconomie in Hardenberg sterk is: een gevarieerd 
aanbod, beeldbepalend voor Hardenberg en goed verankerd in de regio Vechtdal. De gemeente heeft een economisch 
sterke sector, die in staat is te innoveren en maximaal in te spelen op kansrijke markten. Voor een toekomstbestendig 
perspectief is het van belang om blijvend aandacht te besteden aan deze belangrijke sector voor Hardenberg, ook binnen 
de uitdagingen van concurrentie en een veranderende markt.

De ambitie voor de vrijetijdseconomie in de gemeente Hardenberg voor de komende jaren is om de economische waarde 
van de vrijetijdssector verder te versterken. Dat betekent:
• Meer gasten en bezoekers 
• Meer bestedingen van dag- en verblijfstoeristen 
• Groei in werkgelegenheid

De gemeente zet daarvoor in op een Lange Termijn Agenda met vier sporen en een vertaling naar doelstellingen.

Monitoring van de gewenste resultaten (meer gasten, meer bestedingen, groei werkgelegenheid) vind plaats met behulp 
van de Regiomonitor (zie bijlage, 2015 is nulmeting).

LANGE TERMIJN
AGENDA 

DOELSTELLINGEN

1. Versterking van de (verblijfs)recreatieve •  Ruimte voor kwaliteitsverbetering, vernieuwingen verbreding
 functie   van het aanbod

2.  Versterking van de toeristische gastvrijheid,  • Herkenbare positie in het Vechtdal
 imago en promotie • Doorontwikkeling van de website VisitHardenberg

  •  Versterking van de positie (de marketing) van de evenementen
  •  Herkenbare keten van informatievoorziening/gastheerschap
  •  Versterken van de grensoverschrijdende samenwerking
  •  Groei van het aantal overnachtingen door buitenlanders 

3. Bevorderen van de recreatieve •  Complementeren van routestructuren
 mogelijkheden •  Nieuwe belevingsconcepten voor water, natuur en landschap

4. Stimulering van crossovers •  Nieuwe arrangementen en productmarktcombinaties binnen 
de vrijetijdseconomie (dag- en verblijfsrecreatie)

  •  Nieuwe arrangementen en productmarktcombinaties tussen de 
vrijetijdseconomie en andere sectoren en thema’s (landbouw, 
zorg, cultuur, sport, natuur, industrie, cultuurhistorie, e.d.)

7



4. UITGANGSPUNTEN VOOR EEN 
   NIEUWE AANPAK 

De realisatie van bovenstaande doelen kan alleen via een goede samenwerking tussen alle actoren, die van belang zijn 
voor de vrijetijdseconomie: ondernemers, gemeente, marketingorganisaties, onderwijs. Ieder vervult daarin zijn/haar eigen 
rol. Ter ondersteuning van en aanvulling op ieders rol wordt een nieuwe aanpak van de vrijetijdseconomie voorgesteld in de 
vorm van een platform.  

Daarbij dient rekening gehouden te worden met de volgende inhoudelijke en organisatorische 
uitgangspunten/randvoorwaarden.

Inhoudelijk
•  Aansluiting op bestaande kaders als ‘Gastvrij 

  Overijssel’ en ‘Vechtdal Kompas’ en lokale 

beleidsuitgangspunten.

•  Aansluiting op de vier sporen zoals omschreven in 

paragraaf 3.

•  Inzet voor de gehele gemeente Hardenberg. 

Organisatorisch
•  Voldoende regie bij de gemeente Hardenberg. 
•  Alleen extra inzetten op zaken die andere laten 
  liggen (‘witte vlekken’). De insteek moet zijn dat 

maximaal wordt aangesloten op organisaties die 
  reeds actief zijn in de vrijetijdseconomie (binnen en 

buiten Hardenberg). 
•  Het beschikbare budget vanuit de gemeente is 
     € 50.000,-- per jaar. 
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5. VERKENNING VAN HET WERKVELD   
   VOOR DE NIEUWE AANPAK

De nieuwe aanpak is een verdere uitwerking van de Lange Termijn Agenda en is  er op gericht om de vrijetijdseconomie in 
Hardenberg te stimuleren en beter te organiseren ten einde de geformuleerde doelstellingen te behalen. Dat betekent een 
aanpak die actief is op de volgende terreinen:

• Belangenbehartiging
• Productontwikkeling
• Marketing en promotie
• Informatievoorziening
• Innovatie en kennisbevordering

 BELANGENBEHARTIGING  De vrijetijdseconomie kenmerkt zich door een belangenbehartiging van meerdere 
brancheorganisaties. Zowel de gemeente als de brancheorganisaties missen een 
regulier overleg met elkaar. De nieuwe aanpak moet hierin een rol gaan vervullen. 
Het gaat er om elkaar te informeren, adviseren en te bevragen over relevante 
ontwikkelingen.

 PRODUCTONTWIKKELING     Hieronder wordt verstaan: het verbinden van bestaande productonderdelen al dan niet  
  leidend tot nieuwe concepten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste 

aanleg bij ondernemers zelf, maar door het samengestelde vrijetijdsproduct is het 
vaak lastig om het initiatief te nemen. Er is behoefte aan faciliteren, aanjagen en 
verbinden om te komen tot een gevarieerd aanbod in de gemeente Hardenberg 
inspelend op de meest kansrijke leefstijlen.

 MARKETING EN PROMOTIE      Het binnenhalen van meer verblijfsgasten en dagbezoekers naar de gemeente   
  Hardenberg is onderdeel van de Lange Termijn Agenda en daarmee een belangrijke  
   taak in de nieuwe aanpak. Essentieel is dat helder is hoe inspanningen op dit 

terrein zich verhouden tot en een meerwaarde zijn t.o.v. marketinginspanningen 
van andere als individuele bedrijven zelf en bestaande marketingorganisaties als 
Vechtdal Marketing. Inspanningen dienen elkaar aan te vullen en niet te overlappen.

 INFORMATIEVOORZIENING    Het informeren van bezoekers en inwoners over wat er in de gemeente Hardenberg  
   te doen is voor, tijdens en na het bezoek/verblijf. De nieuwe aanpak zet zich in om 

de informatievoorziening te waarborgen en waar mogelijk te optimaliseren. Daarvoor 
kunnen on- en offline middelen worden ingezet.

 INNOVATIE,   Innovatie is belangrijk voor een duurzame toekomst van de vrijetijdseconomie
 KENNISBEVORDERING  in de gemeente Hardenberg. Alle organisaties actief in de sector hebben hier 

hun eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt voor het bedrijfsleven, maar ook voor 
de marketingorganisaties of het Ondernemershuis. Het gaat er om dat de juiste 
mensen en bedrijven met elkaar in contact komen. Daar hoort het creëren van 
ontmoetingen bij.

In onderstaand schema is uitgewerkt wat hieronder wordt verstaan.

TERREINEN TOELICHTING
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Een inzet op belangenbehartiging en innovatie maakt dat het werkveld van de nieuwe aanpak breder wordt dan de 
werkzaamheden van de stichting R&T en Stichting IP in de afgelopen periode. Bij hen lag het accent vooral op marketing, 
promotie en informatievoorziening oftewel de Guest Journey. 

Toch verdient ook in de nieuwe aanpak deze Guest Journey een belangrijke plaats. Enerzijds uit oogpunt van continuïteit 
van de zaken die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn en anderzijds omdat marketing en informatievoorziening essentiële 
werkvelden zijn in de vrijetijdseconomie, waarop  Hardenberg en haar ondernemers in moeten blijven zetten om zich te 
onderscheiden, meer gasten te trekken  en ze langer vast te houden. Reden genoeg om nog even expliciet bij de Guest 
Journey stil te staan.

Vechtdal Marketing heeft de Guest Journey met onderstaand figuur in beeld gebracht voor de gemeente Hardenberg. 

Samenvattend is een bezoek aan en verblijf in de gemeente Hardenberg te beschouwen als een ‘reis’ onder te verdelen in 
drie hoofdfasen:

• Voor de reis.
• Tijdens de reis.
• Na de reis.

De Guest Journey omvat alle contactmomenten (touchpoints) met de gast/bezoeker. Het is een ‘reis’ langs momenten 
waarop hij of zij iets ziet, hoort, leest, vraagt, etc. over het product Hardenberg. Een gast/bezoeker gebruikt doorgaans 
(lang) niet alle touchpoints die een organisatie biedt. Er bestaat dan ook niet ‘één reis’ voor alle gasten/bezoekers.  
De opgave is de touchpoints gedurende de reis te maximaliseren, zodat de gast/bezoeker een optimale beleving heeft, 
nog eens terugkomt en Hardenberg bij anderen aanbeveelt.  
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6.  ANALYSE HUIDIGE SITUATIE

In de nieuwe aanpak zijn informatie-uitwisseling en samenwerking tussen organisaties actief in de vrijetijdseconomie in de 
gemeente Hardenberg belangrijk. Om elkaar op zaken te kunnen aanspreken en te bepalen welke nieuwe dingen opgepakt 
moeten worden (‘witte vlekken’), is het van belang in beeld te brengen welke organisaties dit zijn en wat zij (op hoofdlijnen) 
doen.

ORGANISATIE

Gemeente Hardenberg De gemeente Hardenberg kent meerdere rollen op het gebied van de 
vrijetijdseconomie: 
a) Investeren: zorgen dat de basis op orde blijft met goede              
    basisvoorzieningen als routes, publieke ruimtes, natuur etc. 
b) Voorwaarden scheppen: faciliteren van ondernemersinitiatieven, opzet  
    van het nieuwe platform. 
c) Stimulering via ondersteuning derden zoals Vechtdal Marketing maar 
    ook via eigen activiteiten (bijv. Citymarketing).  

Bedrijven in de 
vrijetijdseconomie

Ondernemers bieden een verblijf, eten, drinken, beleving, attractie etc. Ze 
zijn primair zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van de gasten, voor 
de informatieverstrekking over mogelijkheden tijdens hun verblijf/bezoek en 
voor het relatiebeheer na afloop. Sommige ondernemers kiezen ervoor om 
dit samen met andere ondernemers op te pakken. Ze maken gebruik van 
mogelijkheden van marketingorganisaties of commerciële dienstverleners.

Organisatoren van 
evenementen

Hardenberg kent vele kleine en ook enkele grote evenementen. Zij 
vormen alle onderdeel van de Guest Journey. Relevant is een goede 
afstemming over waar welke informatie over evenementen wordt gegeven 
en waar organisatoren hun evenementen kunnen aanbieden voor (online) 
publicaties.

Brancheorganisaties 
als RECRON en 

Koninklijke Horeca 
Nederland

Hun primaire taak is de belangenbehartiging van de leden/ondernemers. 
Deze beweegt zich op een breed aantal terreinen en stakeholders. De 
gemeente is een essentiële partner, maar ook op andere schaalniveaus 
zijn de brancheorganisaties actief. Op het niveau Vechtdal bijv. in het 
beïnvloeden van de marketingorganisatie en op provinciaal niveau de 
opzet van het project Gastvrij Overijssel.

Marketing Oost Deze organisatie zet zich in voor de marketing van Overijssel, o.a. via 
toeristische A-merken, waa rvan Vechtdal er één is. Marketing Oost 
coördineert de inzet op centrale regio-overstijgende thema’s, waarmee 
Overijssel zich wil profileren. Marketing Oost houdt zich ook bezig met 
routestructuren en kennis en innovatie. Vanuit het programma Gastvrij 
Overijssel vindt een belangrijk deel van de financiering plaats op de 
genoemde werkvelden. 
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Gastvrij Overijssel In Overijssel werken de verschillende toeristische partijen samen in Gastvrij 
Overijssel.

Doel van de samenwerking is om door marktgerichte samenwerking in de 
toeristische sector verbetering van het toeristisch aanbod, verhoging van 
het aantal bezoeken en vakanties aan Overijssel en merkbaar hogere 
bestedingen te realiseren. Het samenwerkingsverband Gastvrij Overijssel 
kent een kerngroep bestaande uit KHN, HISWA, RECRON, MO, VNO-NCW, 
KvK en MKB-Nederland. De Provincie Overijssel, Regio Twente, hogescholen 
Saxion en Windesheim en ANWB zijn adviseurs.

Gastvrij Overijssel ziet voor zichzelf de volgende taken weggelegd:
•   Klankbord en aanjager van projecten op het gebied van marketing, 

duurzaamheid en innovatie, passend binnen het manifest “Heerlijk en 
Gastvrij Overijssel 2.0” (februari 2015);

•    Gevraagd en ongevraagd advies geven aan overheden, ondernemers en 
organisaties inzake onderwerpen op het gebied van gastvrijheidseconomie;

•   Vertaling van landelijke thema van Gastvrij Nederland naar regionale/
provinciale schaal;

•   Adviserende rol ten aanzien van regionale en provinciale processen;
•   Belangenbehartiging en lobby ten behoeve van de gastvrijheidseconomie 

in Overijssel.

Gastvrij Overijssel heeft een uitvoeringsprogramma met de titel ‘Gastvrij 
Overijssel, Programma Vrijetijdseconomie 2016 – 2020’.
Met menskracht en geld wordt ingezet op de programmalijnen:
•   Ondernemers & Product
•   Omgeving & Route infrastructuur
•   Ontsluiten& Vermarkten
•   Onderzoek, kennisinfrastructuur & onderwijs
Er is een budget beschikbaar van 40 mln. euro, grofweg gelijkelijk op te 
brengen door ondernemers, gemeenten, provincie en overig (Europa e.d.).
Kansrijk voor Hardenberg en haar ondernemers zijn o.a. de product-markt-
partner-combinaties (PMPC’s), het op peil houden van omgevingskwaliteiten, 
versterken ondernemerschap en het ontsluiten streekeigen landschap.
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Vechtdal Marketing Vechtdal Marketing is verantwoordelijk voor het A-merk Vechtdal. Ze richt 
zich op het aantrekken van gasten naar de regio en zet hiervoor allerlei 
middelen in (waaronder website VechtdalOverijssel, media-inkoop, 
adwords, social media). De organisatie speelt ook een belangrijke rol 
tijdens het verblijf met zaken als een magazine, de Tourist Infopunten en 
de Anjerpunten. Tourist Infopunten zijn locaties waar toeristen en inwoners 
fysiek terecht kunnen voor informatie over wat er in Hardenberg en het 
Vechtdal te doen is.   In de gemeente Hardenberg bevinden zich 4 Tourist 
Infopunten (Dedemsvaart, Balkbrug, Slagharen en het Informatiepunt in 
Hardenberg). Anjerpunten verstrekken ook informatie, maar vertellen ook 
een uniek verhaal over het Vechtdal. In de gemeente Hardenberg bevinden 
zich 2 Anjerpunten (Hardenberg en Gramsbergen).

Vechtdal Marketing is ook de vooruitgeschoven regionale ‘post’ voor de 
werkzaamheden van Marketing Oost op gebieden als kennis en innovatie.  
Zo organiseert zij Vechtdalcafé’s. 

Vechtdal Marketing wordt betaald door de gemeenten, provincie en 
ondernemers (lidmaatschap, deelname aan activiteiten). 

De samenwerkende 
gemeenten binnen 

Vechtdal (Hardenberg, 
Zwolle, Staphorst, 

Dalfsen en Ommen) 

De concurrentie tussen toeristische regio’s is groot en wordt steeds groter. 
De regio Vechtdal wil zich blijven onderscheiden. De vijf gemeenten hebben 
het Vechtdal Kompas 2015-2019 vastgesteld met 5 kansrijke pijlers voor de 
vrijetijdseconomie: voeding, zorg, verblijf, water en organisatie. De insteek 
is dat ieder zijn eigen rol pakt. Ondernemers nemen initiatief en investeren. 
Overheden faciliteren goede plannen. Samen met de onderwijsinstellingen 
worden kennis, kunde en creativiteit gebundeld. Naast subsidies zijn ook 
andere vormen van financiering van belang (zoals revolverende fondsen).
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Stichting Recreatie & 
Toerisme

Sinds 1 januari 2013 is de Stichting Recreatie & Toerisme actief. Gedurende 
3 jaren heeft de gemeente jaarlijks € 100.000,- beschikbaar gesteld met als 
doel het vergroten van de economische waarde van recreatie en toerisme. 
De stichting zette zich tot 31-12-2015 in voor de Guest Journey in de 
gemeente Hardenberg. Belangrijke output is de website VisitHardenberg. 
Deze wordt ook in 2016 nog actief beheerd. VisitHardenberg wil zo 
compleet mogelijk zijn in haar informatievoorziening. Dat betekent dat het 
streven is  zoveel mogelijk bedrijven en evenementen een plaats te bieden. 
De stichting zal ophouden te bestaan. Aandachtspunt daarbij is o.a. de 
continuïteit van deze website.

Informatiepunt 
Hardenberg

Halverwege 2013 is het Informatiepunt regio Hardenberg geopend. Dit 
verliep tegelijktijdig met de lancering van de citymarketingcampagne 
‘De kracht van gewoon doen’. De gemeente Hardenberg was 
subsidieverstrekker voor de totstandkoming van het IP: eenmalige subsidie 
voor de verbouwing in 2013 en bijdragen in de jaarlijkse exploitatie. 
Het informatiepunt is gelegen in de kern Hardenberg, waar toeristen 
en inwoners informatie kunnen krijgen over wonen, werken en met 
name de vrijetijdseconomie. In een combinatie van een website 
(Dekrachtvangewoondoen) en een fysiek infopunt wordt hieraan gewerkt 
door een parttimer en vrijwilligers onder leiding van een bestuur. 

De gemeenteraad heeft in een motie (25 oktober 2016) aangegeven dat 
het Informatiepunt in de nieuwe aanpak herkenbaar en fysiek voortgezet 
moet worden in een eigen onderkomen.  De stichting ontvangt afhankelijk 
van de begroting max. 10.000,- voor het invullen van het gastheerschap.

Citymarketing De gemeente Hardenberg kent een brede insteek op het gebied van 
citymarketing. Hardenberg wordt op de kaart gezet op het gebied van 
wonen, werken en recreëren. Met haar inzet op dit laatste thema levert de 
gemeente via de citymarketing ook een bijdrage aan de vrijetijdseconomie. 
Citymarketing richt zich op de inwoners en bedrijven binnen een straal van 
30 km. Dit is ook afgestemd met Vechtdal Marketing. Deze laatste richt 
zich primair op mensen van buiten de 30 km-cirkel.
Citymarketing heeft een eigen budget. Via de gemeente wordt menskracht 
ingezet. Voor de werkzaamheden worden diverse middelen ingezet zoals 
facebook, nieuwsbrieven, beurzen en een website.
De overlap tussen de websites Dekrachtvangewoondoen en 
VisitHardenberg is inmiddels achterhaald. VisitHardenberg  wordt leidend. 
Dekrachtvangewoondoen verdwijnt. VisitHardenberg  wordt hiermee  
verbreed van vrijetijdseconomie naar ook aandacht voor werken en wonen. 

Promotiestichtingen In vele kernen van Hardenberg zijn stichtingen actief ter promotie van de 
kern en haar ondernemers. De nadruk ligt op detailhandel en evenementen.

Ondernemershuis 
Vechtdal

Het Ondernemershuis Vechtdal is gevestigd in de kern Hardenberg. De 
daarin werkzame ondernemersadviseurs zijn het aanspreekpunt voor 
vragen van ondernemers. Het Ondernemershuis werkt samen met een 
groot aantal lokale en regionale partners: kennispartners, commerciële 
partijen en overheden. Zij zet haar expertise, kennis en kunde in de meeste 
gevallen kosteloos in. Het Ondernemershuis opereert zonder winstoogmerk. 
Vrijetijdseconomie is één van de sectoren waarop het Ondernemershuis 
actief is. Echter de ervaring en binding met de vrijetijdseconomie is nog 
beperkt.14



7. EERSTE VERKENNING VAN ACTIVITEITEN

Op basis van de analyse van de werkzaamheden van bestaande organisaties en een brainstorming is een eerste opzet 
gemaakt van werkzaamheden die in het kader van ‘Gastvrij Hardenberg’ opgepakt zouden kunnen worden. Hieruit zijn 
keuzes gemaakt voor het jaarplan 2017 (paragraaf 9). Gelet op het belang van de Guest Journey is daar waar relevant 
aangegeven of er een relatie met dit thema is. 

     Terreinen     Activiteiten
Belangenbehartiging •   Uitwisseling van informatie over Gastvrij Overijssel.

•   Uitwisseling van informatie relevante dossiers RECRON en Koninklijke 
Horeca Nederland, die Hardenberg en haar ondernemers raken.

•   Uitwisseling van informatie relevante onderwerpen en beleid binnen de 
gemeente.

•   Uitwisseling van informatie over ontwikkelingen bij andere stakeholders.

Marketing •   Integratie van de websites VisitHardenberg en Dekrachtvangewoondoen (V 
en T). Dit is in gang gezet. VisitHardenberg wordt leidend. Aandachtspunt 
is het beheer van de content. Citymarketing wil hierin het voortouw nemen, 
maar dient hierin financieel ondersteund te worden.

•   Goede evenementenkalender voor de bezoekers en inwoners (V en met 
name T). Er is door de inspanning van de stichting R&T al een start 
gemaakt voor één meldpunt voor de aanbieders/organisatoren van de 
evenementen. Wat nog niet is goed gewaarborgd is het gebruik van deze 
evenementenkalender door lokale bladen en andere websites.

•   Aanvullende inspanningen voor het aantrekken van verblijfsgasten en 
bezoekers van buiten de regio naar Hardenberg aansluitend op de 
gekozen doelgroepen/leefstijlen in de regio Vechtdal (V). Hoe dit het beste 
kan worden aangepakt, dient goed afgestemd te worden met Vechtdal 
Marketing. 

•   Laagdrempelige doorverwijzing van bezoekers van VisitHardenberg naar 
websites, telefoon of email van bedrijven en organisaties in Hardenberg. 
De website functioneert als een portal (V).

•   Nader te bepalen activiteit gericht op het natraject van de Guest Journey 
(N). Inventariseren of er een rol is aanvullend aan wat anderen doen om 
herhalingsbezoek te genereren. Idee: jaarlijkse analyse van reviews van 
recreatiebedrijven in Harderberg: levert info op voor verbeteringen in de 
Guest Journey.

Positie in de Guest Journey (V=voor, T=tijdens 
en N=na verblijf in, bezoek aan Hardenberg).
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Informatievoorziening •   Goede informatievoorziening in de kern Hardenberg verzorgt door het IP 
met een kostenefficiënte exploitatie (T). De keuze voor het bestaande of 
nieuwe fysieke onderkomen zal de komende maanden worden bepaald.  

•   Afstemming van het concept IP met de Tourist Infopunten en Anjerpunten 
van Vechtdal Marketing (T).

•   Onderzoek naar een verdienmodel voor een folderservice naar 
verblijfsaccommodaties en dagrecreatie (T).

•   Ook op het gebied van de informatievoorziening is de website 
VisitHardenberg relevant. Centraal staat het optimaal verstrekken van 
informatie over wat er in Hardenberg te doen is tijdens het verblijf/bezoek 
(T). Denk aan fietsroutes, kinderroutes, eten & drinken, detailhandel etc). 
De opgave is ook om goede afspraken te maken over het over beheer en 
onderhoud van deze dynamische informatie. 

•   Verkenning van de verdere waarborging van informatievoorziening zowel 
on- als offline. Informatie meer ontsluiten op locaties waar (veel) toeristen 
komen/verblijven (T), behoefte aan een app (T). 

Productontwikkeling •   Informeren van ondernemers over de mogelijkheden/kansen bij derden 
met name het provinciale uitvoeringsprogramma ‘Gastvrij Overijssel’ (zoals 
PMPC’s, Omgevingskwaliteiten op peil houden, ontsluiten streekeigen 
landschap). Andere kansen liggen er bij Vechtdal Kompas, Leader, 
Euregio  (V,T,N). 

•   Optimalisering van de bewegwijzering van het aanbod in de 
vrijetijdseconomie (T) afgestemd op de initiatieven op regionaal niveau in 
het Vechtdal.

•   Faciliteren van aanjaagcapaciteit van kansrijke initiatieven (V, T, N) met 
name in het kader van Gastvrij Overijssel.

Innovatie, 
kennisbevordering

•   Organisatie van een jaarlijkse ontmoetingsdag voor alle bedrijven in de 
vrijetijdseconomie in de gemeente Hardenberg.

•   Organisatie van lokale bijeenkomsten (‘broedplaatsen’) in de gemeente 
Hardenberg om de lokale kracht en samenwerking te bevorderen met 
inbreng van relevante kennis.

•   Ondernemers attenderen op relevante info en bijeenkomsten in de 
vrijetijdseconomie. 

•   Betere inzet van het Ondernemershuis (bij de innovaties) in de 
Vrijetijdseconomie.  

•   Bevordering van de samenwerking met Hogescholen/ROC’s en inzet van 
studenten, o.a. de Vechtdalacademie. 
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GASTVRIJ HARDENBERG

UITVOERING:
• Door bestaande (deelnemende) organisaties
• Door gemeente zelf
• Via inhuur derden
• Via permanente dan wel tijdelijke werkgroep 

rond specifieke onderwerpen

Stichting Recreatie
& Toerisme

Stichting
Informatiepunt

8. CONTOUREN VAN DE NIEUWE AANPAK

Er komt een nieuw platform met de titel ‘Gastvrij Hardenberg’.  De stichting R&T zal na bestemming van het nog aanwezige 
vermogen worden geliquideerd. Het IP blijft als stichting bestaan en functioneert met een eigen bestuur. 
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Het platform heeft vooralsnog geen rechtsvorm maar bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, ondernemers en 
personen actief voor of een relatie hebbend met organisaties in de vrijetijdseconomie.

  ONDERNEMERS/  Gelet op hun positie in de vrijetijdseconomie en het gewenste draagvlak bij de 
  BRANCHEORGANISATIES  ondernemers worden de brancheorganisaties gevraagd om elk minimaal 2 en    
  RECRON EN KONINKLIJKE  maximaal 4 personen/ondernemers af te vaardigen die hen vertegenwoordigen 
  HORECA NEDERLAND  in het platform.
 
  VECHTDAL MARKETING  Gelet op de huidige positie is een vertegenwoordiging vanuit Vechtdal Marketing 

gewenst. Naast inbreng van kennis en ervaring is dit ook van belang om te 
bekijken wat Vechtdal Marketing in de uitvoering kan betekenen.

  INFORMATIEPUNT   Binnen de Guest Journey is de informatievoorziening naar toeristen en inwoners
  HARDENBERG  essentieel. Het is van belang dat in het platform een directe relatie met het   
   Informatiepunt wordt gelegd (vertegenwoordiging via 1 persoon) 
 
  AMBASSADEURS  De breedte van de vrijetijdseconomie en raakvlakken met andere thema’s 

en sectoren maakt het gewenst dat ook personen met bepaalde netwerken 
deelgenoot worden in het platform. In plaats van een vertegenwoordiging 
worden deze personen op persoonlijke titel uitgenodigd met het verzoek de 
werkzaamheden van het platform als ambassadeurs uit te dragen naar de 
organisaties waarmee ze raakvlakken hebben. Gedacht wordt aan personen 
met een binding met: 

   • Het groene netwerk van natuurorganisaties
   • Het plattelandstoerisme

  GEMEENTE HARDENBERG  Namens de gemeente hebben zitting in het platform:
   • Portefeuillehouder, tevens voorzitter van het platform7

   • Ambtenaar vrijetijdseconomie, tevens trekker van het platform
   • Citymarketeer, tevens een rol in het beheer van VisitHardenberg
      

7. Een optie is dat op termijn de voorzitter vanuit de ondernemers wordt aangedragen.

ORGANISATIE DEELNEMERS GASTVRIJ 
HARDENBERG
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Afhankelijk van het aantal ambassadeurs leidt bovenstaande samenstelling tot een platform van 11-15 personen. Belangrijk 
is dat de personen een goede spreiding hebben over de gemeente Hardenberg.  Deze groep is bereid zich in te zetten 
voor de Lange Termijn Agenda en bijbehorende doelstellingen om de vrijetijdseconomie in Hardenberg verder te versterken. 
Ze komen hiervoor 4-5 keer per jaar bijeen. 

Taken van het platform zijn: 
•  Onderlinge uitwisseling, advisering en afstemming van informatie, ontwikkelingen en standpunten.
•  Klankbord over de jaarlijkse besteding van de beschikbare € 50.000,--.
•  Aansturing ingeval zij voor de opzet van (tijdelijke) werkgroepen kiest.
•  Communicatie naar het werkveld.

In samenspraak met het platform wordt jaarlijks door de gemeente een jaarplan opgesteld. Het jaarplan kan concrete 
projecten bevatten, die op verschillende wijzen uitgevoerd kunnen worden. Allereerst wordt bekeken welke bestaande 
organisatie hiervoor het meest geëigend is. Dat kan een aan het platform deelnemende organisatie zijn maar ook een 
andere. Als er een aanvullende inzet nodig is dan zijn er verschillende opties:
•  Gemeente zelf
•  Via inhuur derden
•  Via permanente dan wel tijdelijke werkgroepen rond specifieke onderwerpen. Voor dergelijke werkgroepen kunnen ook 

personen van buiten het platform aangetrokken worden.

Van het jaarlijks beschikbare bedrag van € 50.000,-- wordt maximaal € 10.000,-- gelabeld als bijdrage aan de exploitatie 
van het IP.  De fysieke kasstroom  van het werkbudget loopt via de gemeente. 

Een essentieel punt is de communicatie. Het is aan te bevelen om vooraf stil te staan bij hoe de volgende 
communicatiedoelen worden bereikt:
•  Commitment bij de start
•  Zichtbaarheid van de activiteiten
•  Benutten kansen voor initiatieven en stimulering deelname bij ondernemers 
•  Informeren van de gemeenteraad
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9. EERSTE JAARPLAN 2017

Er is een budget van € 50.000,-- beschikbaar. Onderstaand is een eerste jaarplan opgesteld, dat is besproken tijdens de 
eerste bijeenkomst van het nieuwe platform op 23 januari 2017.

Per activiteit volgt een verdere (o.a. financiële en organisatorische) uitwerking waarbij ook de cofinancieringsmogelijkheden 
worden onderzocht. Bij projecten moet in principe sprake zijn van cofinanciering, zoals in het voorbeeld van het 
informatiepunt.

 BELANGENBEHARTIGING •  Reguliere overlegstructuur platform Gastvrij Hardenberg: 
4-5 bijeenkomsten per jaar

 MARKETING •  Integratie websites Visit Hardenberg/Kracht van gewoon 

doen. Beheren content/informatievoorziening.
  • Evenementenkalender

 INFORMATIEVOORZIENING • Informatievoorziening centrum IP
  • Afstemming concept IP/Tourist Info en Anjerpunten

 PRODUCTONTWIKKELING • Informeren en aanjagen ondernemers over   
   mogelijkheden/kansen bij derden

 INNOVATIE,  • Organisatie jaarlijkse ontmoetingsdag
 KENNISBEVORDERING • Organiseren meerdere lokale broedplaatsen

 OVERIG • Communicatieplan richting ondernemers inclusief   
   inzet van middelen (bijv. nieuwsbrief) 
  • Onvoorzien

 TOTAAL:

10.000

ACTIVITEITEN BUDGET (€)TERREINEN

50.000
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10.000

BUDGET (€)

50.000
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