Regiosessie – MarketingOost
Symposiumweek

Vechtdal Overijssel

• Terugblik 2020 & vooruitblik 2021
- Inspanningen 2020 – door Tamara Toering
- Stand van zaken Vechtdal Visie 3.0 – Lennart Graaff in gesprek met Tamara Toering
• Aan de slag – onder leiding van Lennart Graaff
- Van programma’s naar projecten
> Waar zit energie?
> Wat gaan we komend jaar doen?
> Wie doet wat?

• Jaarplan
Door Corona is 2020 een apart jaar geworden en is de uitvoering van het jaarplan anders gelopen.
- Halverwege maart: online campagnes stilgezet
- I.p.v. bezoekers van buiten Overijssel naar Vechtdal te trekken → ondernemers adviezen geven, luisterend oor
bieden en informeren over regelingen rondom Corona. Ook gemeenten hebben we hierin ondersteund en/of
met ze gespard.
- Daarnaast ondernemers ondersteund bij het promoten van hun aanbod voor de lokale markt – voor bewoners.
Veelal streekproducten en maaltijden.
- En: tijd en kansen voor productontwikkeling i.s.m. Ondernemershuis Vechtdal
- Reestdal plan
- Zomer: buitenspeelcampagne
• Ruimte voor de Vecht
- Marcom waterrecreatie en Tien Torens
- Regiodeal

Vechtdal Visie 3.0
In het Vechtdal werken we op basis van een gebiedsvisie aan het versterken, ontwikkelen en vermarkten van de
vrijetijdseconomie.
Deze visie was het Vechtdal Kompas.
Sinds 2019 zijn we gestart met een doorontwikkeling om te komen tot een Vechtdal Visie 3.0. Dit is een doorvertaling van de
kansrijke pijlers: verblijf, smaak/voeding, zorg/gezondheid, water en organisatie, naar programma’s.
De programma’s zijn vastgesteld d.m.v. diverse themasessies en o.b.v. gesprekken met het aanjaagteam (ondernemers,
overheden, stakeholders).
Stuurgroep Vrijetijdseconomie Vechtdal heeft het programma vastgesteld voor de komende jaren.
Komende periode kunnen we de programmalijnen verder concretiseren o.b.v. bestaande en nieuwe projecten.
Programmalijnen
De programma’s van de Vechtdal Visie 3.0 zijn als volgt:
- Beleefbaar Landschap
- Verbindende Vecht
- Gastvrijheid en ondernemerschap
- Zorgzaam en gezond

Vechtdal Visie 3.0 – programmalijnen
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Korte termijn projecten
Lancering campagne Buiten Spelen (vitaliteit, Zorgeloos Vechtdal, Verrukkelijk Vechtdal, …)
Lancering House of Hospitality (human capital, uitwisseling horeca personeel, …)
En…?
Recreatie op en rondom de Vecht (Regiodeal)
Gastheerschap (customer journey, toerusten ambassadeurs)

Wat willen we komend jaar bereiken?
Wat moet daarvoor gebeuren?
Wie gaat dat doen?
Hoe beginnen we?

