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Samenvatting
Gastheerschap is een breed begrip. Het gaat om het welkom voelen, oprechte aandacht, een hartelijke 
ontvangst, goede toegankelijkheid en informatievoorziening en behulpzame en vriendelijke mensen op straat. 
In deze visie zoomen we in op vier elementen van gastheerschap: verwelkomen, ontzorgen, informeren en 
inspireren. 

De gast verandert continue. Ontwikkelingen als individualisering, digitalisering, de opkomst van nieuwe 
reisgezelschappen (grootouders met kinderen, soloreizigers) en nieuwe generaties brengen ook nieuwe 
behoeften met zich mee op het gebied van gastheerschap. We kijken daarbij ook naar de leefstijlen van 
bezoekers in het Vechtdal: de inzichtzoeker, de harmoniezoeker en de plezierzoeker. Zwolle richt zich primair op 
de avontuurzoeker. Deze groepen hebben verschillende voorkeuren, interesses en mediagebruik. Ook dat speelt 
een rol bij de keuzes in de visie.  

VERWELKOMEN EN ONTZORGEN 
Gastheerschap is vooral mensenwerk. Persoonlijk contact maakt werkelijk een verschil, blijkt ook uit diverse 
onderzoeken. De menselijke factor is dermate belangrijk, dat het wenselijk is deze continue te blijven 
ontwikkelen door middel van trainingen, werkbezoeken en inspiratiesessies. Omdat er al veel vanuit 
brancheorganisaties wordt aangeboden en omdat houding en gedrag maar in beperkte mate te veranderen is, 
zal vooral worden ingezet op taalkennis, omgevingskennis, trainingen voor leidinggevenden (een gastvrije 
cultuur) en het omgaan met specifieke doelgroepen. Ook inspiratiesessies voor ondernemers (nieuwe inzichten 
of het verleggen van grenzen) kunnen hierbij een positieve rol spelen. 

WOW MOMENTEN 
Binnen de klantreis van de gast, zijn er vanuit onderzoeken een 
aantal momenten te benoemen die zorgen voor een positieve 
piek. Vanuit die gedachte is een belangrijke focus in de visie 
om in te zetten op drie WOW momenten: een hartelijk en 
oprecht welkom, het proactief inspelen op behoeften en 
verwachtingen overtreffen en een hartelijk afscheid. 

Het inspelen op behoeften gaat ook over toegankelijkheid. Het 
gaat dan om het voldoen of overtreffen van de verschillende 
behoeften van gasten met een beperking. Maar ook inspelen 
op behoeften van hele specifieke doelgroepen, zoals mobiele 
senioren, families met kinderen en hondenbezitters. Door 
middel van inspiratie en coaching kunnen positieve 
voorbeelden worden ontwikkeld die de sector kunnen 
stimuleren om een stap verder te gaan. 

Tot slot is het zinvol om meer inzicht te krijgen in de 
tevredenheid van de gast en de momenten van WOW 
(positief) en OUCH (negatief). Dit kan door actief werk te 
maken van het ophalen en inzichtelijk maken van feedback. 



INFORMATIE EN INSPIRATIE 
Vrijwel alle gasten hebben behoefte aan informatie en inspiratie. Maar de wijze waarop ze deze informatie 
verzamelen is afhankelijk van tal van factoren (weer, datum, reisgezelschap, bekendheid met de bestemming, 
digitale vaardigheid, mediagebruik etc.). Uit diverse studies blijkt dat persoonlijk contact en brochures en flyers 
nog steeds erg relevant zijn. Gezien de leefstijlen van het Vechtdal is een hybride strategie tussen digitaal en 
fysiek wenselijk. 

Toeristische Informatie Punten (TIP’s) 
Als we kijken naar de behoeften van gasten en waar TIP’s onderscheidend kunnen zijn ten opzichte van internet, 
dan zijn er vijf criteria te benoemen voor toekomstgericht onthaal: persoonlijke inspiratie door ‘locals’, 
onafhankelijk, duidend en overzichtelijk, excellente service, fysiek en digitaal vermengd en identiteit en verhalen 
zichtbaar. Daarnaast zijn er een aantal basisvereisten, zoals goede signing, bewegwijzering en competenties van 
vrijwilligers. We adviseren dan ook om drie TIP’s aan te wijzen met een regionale functie (Ommen, Hardenberg, 
Zwolle) en bij deze TIP’s een slag te maken van informatie naar inspiratie. In plaats van de overige TIP’s kan 
toegewerkt worden naar een netwerk van Vechtdal Gastvrij Punten: locaties bij onder-nemers waar je een vraag 
kunt stellen over de omgeving en waar een hoog niveau van service te vinden is. 

Voor een duidelijke positionering is het wenselijk dat het concept van de Anjerpunten aangescherpt wordt en 
dat de drie niveau’s van informatie en inspiratie (TIP, Anjerpunt, Gastvrij Punt) een duidelijke samenhang 
hebben. In het rapport besteden we ook aandacht aan nieuwe digitale communicatiekanalen en de 
competenties die nodig zijn voor vrijwilligers en medewerkers van TIP’s en Anjerpunten. 

Informatie en inspiratie altijd op je pad 
Tijdens het bezoek aan het Vechtdal zijn er tal van punten waar de gast van informatie en inspiratie kan worden 
voorzien. Dit begint bij duidelijke signing en bewegwijzering. Maar ook bij ondernemers zijn er tal van 
mogelijkheden: van restaurant tot accommodatie. Het is wenselijk om partijen te adviseren om deze rol sterker 
invulling te geven. Geprinte kanalen (zoals de Vechtdal brochure, een inspiratiekaart of routes) zijn nog steeds 
relevant. Tot slot is er een kans qua informatiemanagement en digitaal maatwerk voor gasten.

2  Hotelschool The Hague & Wiegerink K. (2013). How Hospitable is your City? Den Haag. (Nederlands vertaald) 3
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61  Wingerden, J. van & W. Schuurmans (2014). Verboden voor klanten, wij houden van fans. Amsterdam.

“Zonder klanten 
liep het hier 

als een trein.” 1



In het Vechtdal zijn in de loop der jaren verschillende vormen 
van gastheerschap ontstaan. In diverse plaatsen zijn er 
Toeristische Informatie Punten (TIP’s), veelal gecombineerd 
met een andere functie. Bijvoorbeeld een boekhandel, een 
winkel of een bezoekerscentrum. In Hardenberg is een 
zelfstandig informatiepunt. 

Naast de bovenstaande vormen zijn er ook nog 
zogenoemde Anjerpunten, e-learnings, een 
experiment met een reis-assistent en plannen 
voor een Vakschool 100% Gastvrij. 
Gastheerschap is breder dan alleen 
informatievoorziening en het Vechtdal wil dit 
nadrukkelijker speerpunt van beleid maken. In 
het Uitvoeringsprogramma Vechtdal 3.0 wordt 
ingezet op het Vechtdal als groene, gastvrije en 
gezonde vrijetijdsbestemming. Gastheerschap 
is hierbij één van de speerpunten.

DE VISIE 
Het Vechtdal (inclusief Zwolle) heeft daarom 
behoefte aan een visie waarin opgenomen is 
hoe het gastheerschap (fysiek en/of digitaal) 
ingevuld zou kunnen worden op een 
eigentijdse manier. Hierbij ziet de regio ook 
een belangrijke rol voor ondernemers. De 
vragen die centraal staan in deze visie zijn:

• Wat zijn verwachtingen en behoeften 
vandaag de dag ten aanzien van 
gastheerschap nu en in de toekomst? 

• Welke vormen van gastheerschap zijn 
mogelijk en welke zijn geschikt voor het 
Vechtdal? 

• Op welke wijze kan het Vechtdal de 
komende jaren optimaal invulling geven 
aan gastheerschap (fysiek en/of digitaal)? 

We zijn hierbij gestart met deskresearch naar 
nationale en internationale bronnen en 
relevante cases, hebben diverse locaties in het 
Vechtdal bezocht en gesproken met 
stakeholders. Alle achtergrond informatie uit 
eerdere verkenningen en onderzoeken (zoals 
resultaten van de mystery buyer, advies 
Strategie & Onderzoek Marketing Oost, eerdere 
interviews etc.) vormen hierbij een belangrijke 
basis. Dit alles levert een totaalbeeld die in 
deze visie is verwerkt. 

GRENZEN AAN DE RAPPORTAGE 
Deze visie kent ook enkele beperkingen. Zo zijn 
de meeste onderzoeken naar de ervaring

van bezoekers qua gastheerschap in 
Nederland meer dan vijf jaar oud. Wanneer het 
gaat om informatievoorziening dan gaat het 
maar weinig over het gedrag van gasten. We 
maken daarom ook gebruik van buitenlandse 
onderzoeken. Er is vrijwel geen data 
beschikbaar over de tevredenheid van gasten 
over het gastheerschap en de TIP's in het 
Vechtdal, uitgezonderd bezoekersaan-tallen op 
een enkele locatie. Er zijn geen gesprekken 
gevoerd met gasten als onderdeel van deze 
visie.

LEESWIJZER 
In hoofdstuk twee gaan we in op de definitie 
van gastheerschap en beschrijven we vier 
thema’s van gastheerschap die we centraal 
stellen in deze visie. Daarnaast lichten we de 
klantreis toe. In hoofdstuk drie beschrijven we 
de veranderende gast door middel van trends 
en ontwikkelingen die relevant zijn voor dit 
vraagstuk. Bovendien zoomen we in op de 
gasten van het Vechtdal. 

In hoofdstuk vier belichten we de elementen 
Verwelkomen en Ontzorgen en de behoeften 
van de gast hierbij, gevolgd door een visie op 
dit onderdeel in hoofdstuk vijf. In hoofdstuk zes 
ligt de focus op Informatie en Inspiratie. 
Daarbij gaat hoofdstuk zes vooral in op de 
behoeften van de gast. In hoofdstuk zeven 
beschrijven we de huidige situatie en 
uitgangspunten voor de visie. Daarna werken 
we in twee hoofdstukken de visie uit voor 
informatie en inspiratie. In hoofdstuk acht gaat 
het daarbij over de Toeristische Informatie 
Punten en in hoofdstuk negen over diverse 
andere ‘touchpoints’ in de klantreis. Tot slot 
sommen we in hoofdstuk tien de belangrijkste 
punten van de visie op die samen een actie 
agenda vormen.

In deze rapportage spreken we over de gast. 
Hieronder verstaan we zowel toeristen als 
eigen inwoners. Tenslotte is iedereen die een 
winkelgebied, natuurgebied, horeca of TIP 
bezoekt een gast in het gebied en dient ook als 
zodanig behandeld te worden.

1
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2.1 CONCEPT VAN GASTHEERSCHAP 
Gastheerschap is een woord dat niet in de Dikke van Dale voorkomt. De term bestaat in allerlei varianten: 
hostmanship, gastgerichtheid, klantbeleving, hospitality. Volgens Wiegerink 2 is hospitality “all a question of 
making people feel truly welcome”. Hierbij draait gastheerschap om het welkom voelen, oprechte aandacht, een 
hartelijke ontvangst, goede toegankelijkheid en informatievoorziening en behulpzame en vriendelijke mensen 
op straat. Oftewel: gastvrije mensen, gastvrije “hardware” (bijvoorbeeld de hotspots van een bestemming) en een 
gastvrije atmosfeer. Één van de belangrijkste elementen hierbij is persoonlijk contact. 

Volgens Wiegerink heeft gastheerschap ook economische relevantie. “De basisgedachte is dat een (meer dan) 
tevreden gast langer blijft, meer besteedt en vaker terugkomt. (...) Een hoge mate van gastheerschap heeft een 
positieve impact op de kwaliteit van leven van inwoners en de zakelijke omgeving voor bedrijven en hun 
medewerkers. Tot slot leidt een positieve beleving van gastheerschap ook tot emotionele relaties en verbinding. 
Enthousiaste gasten worden zo fantastische promotors, inwoners worden top ambassadeurs en bedrijven zijn 
waardevolle visitekaartjes voor de bestemming.” De algemene aanname is dat een loyale gast behouden vijf keer 
goedkoper is dan een nieuwe gast werven. Er is dus in meerdere opzichten belang bij om gastheerschap serieus 
te nemen.  

Naast persoonlijke (fysieke) gastvrijheid zullen we in deze visie ook digitale gastvrijheid belichten: het 
vraaggericht informeren en inspireren van gasten via digitale kanalen op diverse momenten.  

2.2 VIER ELEMENTEN VAN GASTHEERSCHAP 
In deze visie richten we ons op vier elementen van gastheerschap: 

1. Verwelkomen 
2. Ontzorgen 
3. Informeren 
4. Inspireren 

Verwelkomen 
Verwelkomen gaat om het algemene gevoel dat je jezelf welkom voelt. Dit wordt bepaald door veel factoren, 
zoals het gevoel van veiligheid, de uitstraling van de openbare ruimte, architectuur, hygiëne, bereikbaarheid etc. 
In deze visie richten we ons specifiek op houding en gedrag (vriendelijkheid, empathie, oprechte interesse etc.) 
en toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen.  

Ontzorgen 
Ontzorgen richt zich op het helpen van gasten; oplossingen voor hulpvragen aanreiken, excellente service, een 
stapje verder gaan dan verwacht (de wow-factor) en daarmee verwachtingen overtreffen. Maar ook het niet 
hoeven zoeken als gast en hulpmiddelen bieden voor een comfortabel verblijf. 

Informeren 
Informeren gaat over het in staat zijn om de gast te voorzien van kwalitatieve en actuele informatie op maat. Dit 
vraagt oprechte interesses in de gast, kennis over het toeristisch product en de vaardigheid om informatie op te 
zoeken en te presenteren.  

Inspireren 
Inspireren gaat een stap verder. Hierbij gaat het niet om een gerichte vraag van de gast, maar om het op ideeën 
brengen van de gast. Op basis van de interesses van de gast gerichte tips, verhalen en ervaringen delen. 

Deze vier elementen hangen nauw met elkaar samen. In deze visie zullen we ze opsplitsen in verwelkomen & 
ontzorgen en informeren & inspireren. 

2  Hotelschool The Hague & Wiegerink K. (2013). How Hospitable is your City? Den Haag. (Nederlands vertaald) 9
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2.3 DE KLANTREIS VAN DE GAST 
De gast doorloopt voor, tijdens en na de reis een zogenaamde klantreis. Voor de overzichtelijkheid delen we deze 
op in vijf fasen, maar de gemiddelde gast doorloopt deze fasen niet in een vaste volgorde. Het is in die zin een 
dynamische klantreis. De fasen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld, maar zijn grofweg als 
volgt: 

In de verblijfsfase vinden er opnieuw micro-klantreizen plaats. Dit aangezien de gast zich dan herhaaldelijk 
oriënteert op wat hij of zij de volgende dag(en) gaat doen. De intensiteit waarin dit gebeurt is afhankelijk van de 
mate waarin er al vaststaande plannen zijn gemaakt.  

Gastheerschap speelt een rol in alle fasen van de klantreis. Binnen de hele klantreis gaat het om de 
totaalbeleving. Het doel is hierbij om verwachtingen van de gast te overtreffen en fan te maken van de 
bestemming. Hierbij is het van belang dat er voldoende aansluiting is tussen verschillende fasen. Oftewel dat 
gastheerschap onderdeel uitmaakt van alle elementen van de bestemming: de marketing, de TIP's, de bedrijven, 
de openbare ruimte, de inwoners etc.  

In deze visie richten we ons vooral op de verblijfsfase, dus wanneer gasten ter plaatse zijn in het Vechtdal. 
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Het toeristische landschap is volop in beweging. Een nieuwe generatie 
staat in de steigers om nog meer en bewuster te gaan reizen. 
Reisgezelschappen veranderen en door digitalisering en 
individualisering veranderen daarmee ook de middelen die de gast 
gebruikt. In dit gedeelte formuleren we een aantal trends en 
ontwikkelingen van een veranderende gast die relevant zijn voor deze 
visie. Daarna zoomen we in op de gast van het Vechtdal.

3.1 ALGEMENE TRENDS 

Hyperindividualisering 
Individualisering is een proces dat al langer aan de 
gang is. Maar de laatste tijd zien we steeds meer 
een ontwikkeling van hyperindividualisering. Gasten 
willen keuzemogelijkheden en producten en 
diensten kunnen aanpassen aan hun eigen 
individuele voorkeuren. Mensen zien zichzelf dan 
ook steeds vaker als merk (het merk “ik”). Daardoor 
verlangen gasten meer persoonlijke aandacht en 1-
op-1 communicatie in plaats van 
massacommunicatie.

Connectiviteit 
De digitalisering zet steeds verder door, ook in het 
toerisme. Niet alleen raken mensen onderling via 
het internet met elkaar verbonden. Ook mensen en 
producten raken digitaal met elkaar verbonden via 
internet of things en smart producten.

Voor het plannen van een vakantie maken gasten 
steeds meer gebruik van hun smartphone. Gasten 
staan daarbij steeds meer open voor betrouwbare 
en automatische aanbevelingen die toegang geven 
tot nieuwe ervaringen die reizigers anders gemist 
zouden hebben. 59% van de reizigers wereldwijd 
zegt dat ze graag automatische ‘wildcards’ en 
verrassingen zouden ontvangen die hen het 
komende jaar iets totaal nieuws voorstellen. 3

De mogelijkheid om altijd en overal 24/7 online te 
zijn en informatie te kunnen opvragen, leidt tot een 
permanente informatiehonger. Gasten verwachten 
overal en op elk moment informatie te kunnen 
opvragen. We zien daarbij ook een tegenbeweging. 
In plaats van altijd en overal online te zijn, 
ondergaan sommige gasten tijdens hun vakantie 
een ‘digital detox’. Hierdoor kunnen zij meer 
persoonlijke aandacht aan hun reisgenoten geven.

De digitale ontwikkelingen roepen ook 
vraagstukken op rondom privacy. Reizigers zoeken 
een evenwicht tussen gegevensbescherming en 
serviceniveau. Vier op de tien ondervraagde Duitse 
burgers (40%) zegt geen vertrouwen te hebben in 
online boeken. 4 34% hiervan noemt als reden dat 
men niet zeker is wie toegang heeft tot hun 
gegevens.

Nieuwe reisgezelschappen 
Reisgezelschappen bestaan lang niet alleen meer 
traditioneel uit stellen en gezinnen met kinderen. 
De populariteit van vakanties van grootouders met 
hun kleinkinderen neemt toe. Motieven van de 
grootouders zijn: omdat ze het leuk vinden, het ze 
jong houdt en omdat het ook wel eens goed is voor 
ouders om samen te zijn zonder kinderen. Huidige 
oudere generaties zijn gezonder, avontuurlijker en 
actief. Vakanties met activiteiten voor beide 
generaties worden populairder. 5 

Ook reizen steeds meer mensen alleen. 18% van het 
totaal aantal boekingen wereldwijd is van solo-
reizigers. Eengezinshuishoudens zijn wereldwijd de 
snelst groeiende groep (+23,4% in de periode 
2019-2030). 6 Oorzaken hiervan zijn dat er minder 
economische of culturele druk is om kinderen te 
krijgen, de groei van de leeftijdsverwachting zorgt 
voor meer eenpersoonshuishoudens, een groeiend 
aantal koppels zonder kinderen kiezen ervoor om 
apart van elkaar te leven (latrelaties) en het aantal 
scheidingen groeit.

Laten we tot slot ook de huisdieren als onderdeel 
van het reisgezelschap niet vergeten. Meer dan de 
helft (55%) van de reizigers geven aan dat hun 
huisdier net zo belangrijk is als hun kind(eren). 7 42% 
geeft aan hun bestemming te kiezen op basis van 
de mogelijkheid om hun huisdier mee te kunnen 
nemen. Vooral honden zijn in dit kader relevant als 
het gaat om het ondernemen van activiteiten op de 
bestemming zelf.

3  Booking.com (2019). De verwachte reistrends voor 2020. https://travelpredictions2020.com/nederlands. 
4  NBTC Holland Marketing (2020). Marketscan Duitsland 2021.  

https://nbtcmagazine.maglr.com/marketscan-duitsland-2021/online-gedrag.  
5  Booking.com (2019). De verwachte reistrends voor 2020. https://travelpredictions2020.com/nederlands. 

6  Euromonitor International (2018). Trends in Single-person Households. 
7  Booking.com (2019). De verwachte reistrends voor 2020. https://travelpredictions2020.com/nederlands. 12



Nieuwe generaties in beeld 
Elke generatie heeft zo zijn eigen voorkeuren en kenmerken. Met de vergrijzing is er veel aandacht voor de 
oudere doelgroepen, maar er komen ook nieuwe doelgroepen aan. Builders (<1945), Babyboomers (1946-1964), 
Generatie X (1965- 1979) en Millennials (Generatie Y; 1980-1994) zijn generaties waar we al dagelijks mee te 
maken hebben binnen toerisme en recreatie. Generatie Z (1995-2009) is een nog vrij ‘nieuwe doelgroep’.

Millennials (generatie Y) willen snel 
informatie en geen tijd verspillen. 
Ze zijn onafhankelijk en vrij in 
religie, politieke ideeën en 
ondernemend. Ze binden zich 
minder en zijn over de gehele linie 
beter opgeleid dan vorige 
generaties. Millennials zijn niet 
heel gevoelig voor commerciële 
boodschappen. Een eerlijke, 
authentieke en persoonlijke wijze 
van aanspreken houdt ze het 
meest aangehaakt 8. Een gelijke 
en bijna vriendschappelijke 
benadering spreekt hen aan. Ze 
vinden het prettig om betrokken 
te zijn bij uiteenlopende 
onderwerpen. Naast persoonlijk 
houden ze ook van op maat 
gemaakte belevingen, afgestemd 
op basis van een aantal keuzes 9. 
Millennials zijn met hun ‘social

media mindset’ enorm connected. 
Die social mindset en de 
bijbehorende conversatie beperkt 
zich niet alleen tot het online 
domein, ook offline is dit erg 
belangrijk voor hen.  

Generatie Z reist ook al volop; 
lange reizen en korte trips. Wat 
beweegt hen? Als het aankomt op 
reisvoorkeuren zien we dat deze 
generatie liever kiest voor 
verantwoorde accommodatie en 
transport op bestemming en 
bereid is daar meer voor te 
betalen. Als het gaat om de wijze 
waarop service plaatsvindt, is te 
zien dat een significant deel van 
generatie Z een gepersonaliseer-
de benadering meer waardeert. 
22% geeft aan eerder te kiezen 
voor merken die een meer

persoonlijke beleving bieden. 10 Ze 
zijn bereid meer te betalen voor 
een geweldige ervaring. Deze 
generatie heeft een sterke 
behoefte aan digitale innovatie en 
is kritisch op de klantgerichtheid 
van bedrijven. Een hoge mate van 
service en digitale dienstverlening 
spreekt deze groep dan ook aan. 

De nieuwste generatie Alpha 
wordt gevormd door technologie. 
Deze generatie is gewend aan 
schermen voor onderwijs, 
entertainment of als zoethoudertje 
(“screenagers”). 11 Dit leidt tot een 
kortere aandachtsspanne en 
verminderde sociale vorming. De 
groep heeft een nog sterkere 
behoefte aan persoonlijke 
ervaringen buiten de gebaande 
paden. 12 

8  MDG (2016). How Millennials killed travel marketing as we know it. 
9  The Nielsen Company (2017). Young and ready to travel (and shop).  

10  Telus International (2019). How Generation Z is changing, and challenge, the future of travel.  
https://www.telusinternational.com/articles/generation-z-future-of-travel. 

11  McCrindle Research Pty Ltd (2020). Understanding generation Alpha. Norwest. 
12  World Tourism Forum Institute. Who is Generation Alpha and Does the Travel Industry Change? 

https://worldtourismforum.net/who-is-generation-alpha-and-does-the-travel-industry-change, 10 juni 2021. 13
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3.2 RELEVANTE ONTWIKKELINGEN IN 
TOERISME 

Meer trips, minder onderweg, meer zien 
Meer activiteiten worden in een korter tijdsbestek 
ingepland. Het uitgangspunt daarbij is: ‘less is more’. 
13 Minder onderweg, meer zien. Dit laatste heeft als 
gevolg dat gasten meer tijd hebben om een 
bestemming te verkennen en daarbij ook aandacht 
te besteden aan de minder bekende plekken. 

Gasten willen steeds minder kunstmatige 
belevingen en meer zien hoe het nu écht is. Op zoek 
naar de authentieke, niet aangepaste beleving. 14 

Het aanbod van door lokale inwoners 
georganiseerde belevingen groeit daarmee ook 
steeds verder. Platformen als withlocals.com, 
eatwith.com en airbnb.com/experiences spelen hier 
op in door vraag en aanbod aan elkaar te 
verbinden. 

Op zoek naar geluk 
Gasten zijn steeds vaker op zoek naar onbezorgde 
geluksmomenten en vakantie is daar een goed 
middel voor. Dat geluk wordt vooral ervaren als je 
nergens over hoeft na te denken, weet waar je aan 
toe bent, je veilig voelt en weet wat je kunt doen. 15 

Booking.com heeft onderzocht onder 17.000 
mensen uit 17 landen wat het geluksgevoel op 
vakantie versterkt. 16 Daarbij speelt het moment dat 
gasten de accommodatie voor het eerst zien en een 
hartelijk welkom van de receptie krijgen bij 38% van 
de ondervraagden een belangrijke rol. Ook 
aspecten als een mooie omgeving, lekkere 
gerechten en blije, lachende en vriendelijke locals 
zorgen voor geluk. De menselijke factor speelt een 
rol in de gelukservaring van gasten. 

85% heeft nog geen vaststaand plan 17 
85% van de reizigers besluit pas op de bestemming 
zelf wat zij gaan doen tijdens hun verblijf. Dat kwam 
naar voren uit een studie van Google. Dat betekent 
enerzijds dat er op de bestemming zelf behoefte is 
aan informatie en inspiratie. Maar ook dat gasten 
nog erg beïnvloedbaar zijn in hun keuzes. Dat is 
relevant in het kader van het spreidingsvraagstuk.

Online ophalen, offline checken 
We zien een ontwikkeling waarbij gasten zich volop 
online oriënteren, maar offline (bijvoorbeeld bij 
TIP's) bevestiging zoeken bij mensen die lokaal 
bekend zijn. De mogelijkheid om dit te doen wordt 
hoog gewaardeerd. Persoonlijke informatie wordt 
betrouwbaarder, preciezer en geloofwaardiger 
bevonden dan online informatie. Mensen worden 
gewaardeerd boven een touchscreen.

Spreiding als thema 
De laatste jaren is spreiding een actueel onderwerp. 
Op basis van scenarioanalyse voorspelde het NBTC 
(voor corona) dat het aantal inkomende 
verblijfsgasten met minimaal 50% zal groeien naar 
28,7 miljoen in 2030. Het is op dit moment nog 
onduidelijk of deze groei zich na corona ook op deze 
wijze zal doorzetten. Zet de groei van de afgelopen 
jaren exponentieel door, dan kan dit aantal in 2030 
oplopen tot maar liefst 42 miljoen. 18 Volgens 
UNESCO 19 is de primaire taak van een Destinatie 
Marketing Organisatie (DMO) om informatie te 
verzamelen en te creëren, de bestemming 
begrijpelijk te maken en de interpretatie en de 
waardering van de bestemming te vergroten. 
DMO’s spelen volgens de UNESCO een cruciale rol 
in een duurzaam model voor toerisme doordat zij 
invloed kunnen uitoefenen op gastenstromen en 
-gedrag. DMO’s kunnen hiermee bijdragen aan de 
spreidingsagenda.

13  Booking.com (2018). 8 reistrends voor 2019. Booking.com, https://news.booking.com/bookingcom-onthult-8-reistrends-voor-2019/. 

14  The Conversation (2016). Why tourists thirst for authenticity and how they can find it.  
http://theconversation.com/why-tourists-thirst-for-authenticity-and-how-they-can-find-it-68108. 

15  CELTH & ANWB (2017). Onbezorgde geluksmomenten. Vlissingen. 
16  NRIT Media, CBS, NBTC Holland Marketing en CELTH (2017). Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017. 

17  Google (2016). How Micro-Moments Are Reshaping the Travel Customer Journey. 

18  NBTC Holland Marketing (2019). Toekomstscenario’s inkomend toerisme 2030. 

19  UNESCO Venice Office (2018). The role of Visitor Centres in UNESCO Designated Sites in Europe. 14



3.3 DE BEZOEKER IN HET VECHTDAL 
Het Vechtdal maakt gebruik van de leefstijlen van MarketResponse. Hierbij richt het Vechtdal zich op de 
inzichtzoeker, de harmoniezoeker en de plezierzoeker. Dit is een diverse doelgroep met verschillende 
voorkeuren en interesses. Hieronder zetten we de informatie uit de Leefstijlvinder op een rij: 20

15

Inzichtzoeker
De inzichtzoeker heeft in zijn vrije tijd behoefte aan 
zelfontwikkeling. In vrijheid nuttige dingen doen en dingen leren. 
Ze hebben een sterke interesse in musea, cultuur, natuur en routes. 
Ze vermijden het liefst de drukke plekken en zijn kritisch in hun 
consumentengedrag. Deze gasten zijn bereid om extra te betalen 
als het maar echt goed is. Ze houden niet van regelen. 
Inzichtzoekers zijn vaker mannen (76%) en 65 jaar of ouder (39%). Ze 
wonen het meest in tweepersoonshuishoudens (63%) en zijn relatief 
vaak hoogopgeleid (59%) met een bovenmodaal inkomen (59%).

Harmoniezoeker
Harmoniezoekers zijn vrolijk, gezellig en gemoedelijk. Ze hechten 
veel waarde aan geborgenheid, gastvrijheid en vriendschap en 
tonen veel interesse in anderen. Ze zijn niet per se op zoek naar 
bijzondere activiteiten. Ze brengen hun tijd graag door met familie 
en vrienden en gaan daarbij vaak op zoek naar ‘gezellige’ 
activiteiten zoals een zwembad, dierenpark of pretpark. Het is op 
vakantie belangrijk dat er voor iedereen in het gezelschap wat te 
doen is. Ze zijn dan ook vaker op zoek naar kinderactiviteiten. Deze 
groep is kostenbewust en ze nemen uitgebreider de tijd om hun 
vakantie te plannen. Harmoniezoekers zijn vaker vrouwen (77%) in 
de leeftijd 35-54 jaar (42%), in huishoudens met kinderen tot 12 jaar 
(19%). Ook wonen harmoniezoekers vaker in volwassen huishoudens 
met een hoofdkostwinner tussen de 50 en 65 jaar (26%). Ze zijn vaak 
middelbaar (48%) of laag (33%) opgeleid, en verdienen vaak onder 
modaal (43%) of modaal (31%). 

Plezierzoeker
Plezierzoekers houden van gezelligheid en plezier. Ze staan er erg 
voor open om nieuwe dingen te beleven. Vrije tijd benutten ze om 
het hoofd leeg te maken, je te laten gaan of om nieuwe avonturen 
te beleven. Vermaak zonder hoger doel. Vakantie draait dan ook 
vooral om plezier; ze staan voor veel open en laten zich ook graag 
verrassen. Ze zijn gevoelig voor aanbiedingen en sterk digitaal 
georiënteerd. Plezierzoekers zijn iets vaker vrouwen (68%) dan 
mannen (32%). Het zijn veelal jongeren tussen 18 en 34 jaar (55%), en 
veel minder vaak 55+’ers (slechts 10%). Er zijn ook veel gezinnen met 
kinderen in deze categorie (32%). Plezierzoekers zijn vaak 
middelbaar opgeleid (46%), qua inkomen verdienen ze vaak onder 
modaal (46%).

20  MarketResponse. Leefstijlvinder. https://www.leefstijlvinder.nl, 25 mei 2021. 15
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Zwolle wil zich vanuit het nieuwe Kompas Zwolle de komende jaren vooral richten op kenniswerkers, pioniers 
(de postmoderne hedonist) en studenten. 19 Deze groep sluit het beste aan bij de Avontuurzoeker.

16

Avontuurzoeker
De avontuurzoeker is creatief, avontuurlijk en ondernemend. Ze 
hechten veel waarde aan vrijheid, uniek zijn en genieten van het 
leven. Vrije tijd is een moment om creatief bezig te zijn en te doen 
aan zelfontwikkeling, zoals het ondernemen van culturele 
activiteiten. Ze zoeken liever niet de massa op. Ze zijn sterk gericht 
op beleving en activiteiten ondernemen. Bijzondere, gekke en 
verrassende locaties spreekt ze dan ook erg aan. Avontuurzoekers 
zijn vaker vrouwen (59%), relatief vaker jongeren tot en met 29 jaar 
(23%) en alleenstaanden (37%). Ze zijn veelal hoog opgeleid (61%). 

19  Gemeente Zwolle (2021). Kompas Zwolle. 16



Verwelkomen & Ontzorgen: 
behoeften en  
uitgangspunten

4



Hieronder een aantal inzichten en bevindingen op 
een rij: 

• In Ommen waren tijdens het bezoek verkeers-
begeleiders aanwezig op drukke locaties. Een 
positieve vorm van gastvrijheid. 

• Het is in sommige plaatsen lastig om overzicht 
te krijgen van het centrum (waar moet ik zijn). 
Een overzichtskaart op drukke parkeerplaatsen 
of in de winkelstraat ontbreekt veelal. In Zwolle is 
deze in parkeergarages wel aanwezig. 

• De zoektocht naar een toilet is groot, zeker in 
coronatijd. Alleen in Hardenberg is een openbaar 
toilet in het centrum duidelijk aangegeven. 
Locaties in bijvoorbeeld de ‘Hoge Nood App’ zijn 
vaak niet actueel. 

• Stakeholders vinden het veelal lastig om het 
begrip ‘gastheerschap’ te concretiseren, behalve 
de TIP’s en vriendelijk of behulpzaam zijn. Op 
gemeentelijk niveau is het niet altijd een 
onderwerp wat (hoog) op de agenda staat. Er 
liggen kansen om ondernemers en gemeenten 
te inspireren met nieuwe inzichten. 

• Er is behoefte aan trainingen, maar alleen als die 
aanvullend zijn op de trainingen van 
brancheorganisaties. Trainingen moeten vooral 
focussen op gebiedskennis, omgaan met 
specifieke doelgroepen en inspiratie van 
ondernemers.  

• Voor sommige bedrijven is het lastig om 
medewerkers te trainen, bijvoorbeeld door een 
groot aantal seizoensmedewerkers en een 
beperkte beschikbaarheid voor de start van de 
baan (bijvoorbeeld door examens). Trainingen 
daardoor bij voorkeur vroeg in het seizoen. 

• Er is sterke behoefte aan het ontwikkelen van 
kennis over de omgeving, zowel digitaal als 
fysiek (werkbezoeken). Daarbij wordt gewezen 
op het belang om differentiatie aan te brengen 
op basis van functie. Niet iedere functie vereist 
hetzelfde kennisniveau. Ook ontwikkeling van 
taalkennis wordt een aantal keren genoemd.

In dit hoofdstuk richten we ons op de onderdelen Verwelkomen & 
Ontzorgen. We beschrijven eerst de huidige situatie en enkele inzichten 
uit de locatiebezoeken en de interviews. Daarna kijken we naar de 
behoeften van de gasten. Wat verwachten gasten en hoe kun je 
verwachtingen overtreffen? Daarna zullen we dit vertalen in enkele 
uitgangspunten voor de visie.

4.1 DE SITUATIE IN HET VECHTDAL 
Het Vechtdal wil de komende jaren sterker inzetten 
op zorgeloos en gezond genieten. In het 
Uitvoeringsprogramma 3.0 21 is geformuleerd dat 
het gebied voor iedereen toegankelijk moet zijn, 
ongeacht zorg- en hulpbehoefte. Ook de inzet van 
smaak- en streekproducten speelt hierbij een rol. 
Daarnaast is gastheerschap geformuleerd als 
speerpunt van beleid.

In de afgelopen periode zijn diverse acties 
ondernomen qua gastheerschap. Zo heeft IVN 
samen met Vechtdal Marketing cursussen 
‘gastheren en gastvrouwen van het landschap’ 
georganiseerd. Dit heeft ook geleid tot verschillende 
arrangementen. Daarnaast biedt Vechtdal 
Marketing e-learningtrainingen aan om de kennis 
over het gebied te versterken. Tot slot zal in 2022 de 
Vakschool 100% Gastvrij haar deuren openen met 
praktijk aangestuurde vakopleidingen. 

4.2 INZICHTEN LOCATIEBEZOEKEN EN 
INTERVIEWS 
Bij ons bezoek zien we diverse voorbeelden die 
ervoor zorgen dat we ons welkom voelen. 
Vriendelijke gezichten, Vechtdal vlaggen en op veel 
plekken een verzorgde openbare ruimte. Uiteraard 
is (zoals op bijna alle bestemmingen) ook het 
tegenovergestelde het geval. Niet aangesproken 
worden in een winkel, onduidelijke informatie of 
bewegwijzering of onvriendelijk personeel.

Bij het inchecken in Hotel Mooirivier in 
Dalfsen neemt de receptiemedewerker 
uitgebreid de tijd en geeft direct twee 

routes mee. De medewerker loopt mee naar 
de kamer en doet de kamerdeur voor je 

open. In de kamer staat een gedekte tafel (in 
verband met coronatijd) met een kaartje 

erop. Hierop staat de tip om een 
muziekkanaal op de TV te selecteren om het 

tijdens het eten wat gezelliger te maken. 
Subtiele voorbeelden van gastheerschap die 

net het verschil maken. 

21  Uitvoeringsprogramma Vechtdal 3.0. Versie: 22 juni 2020. 18
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4.3 BEHOEFTEN VAN DE GAST 
Gastheerschap is een divers en generiek begrip. Maar wat vindt de gast nu eigenlijk belangrijk wanneer het 
gaat om gastheerschap. Laten we eens beginnen om te kijken wat gasten niet willen. 

Ergernissen in de horeca 
Uit een Nationaal Gastvrijheidsonderzoek van TEMPO TEAM 22 komt een top 10 van ergernissen van de gasten in 
de horeca: 

1. Personeel heeft slechte omgangsvormen 
2. Personeel toont weinig interesse, passie en toewijding 
3. Personeel schenkt gast (te) weinig aandacht 
4. Wachten 
5. Personeel is niet snel genoeg 
6. Locatie is vies en niet opgeruimd 
7. Personeel is onvriendelijk 
8. De aankleding en ambiance van de locatie zijn slecht 
9. Producten zijn niet vers 
10. Andere gasten  

Wat gasten belangrijk vinden 
In een onderzoek van GUEST in samenwerking met Flycatcher 23 geeft 73% van de respondenten aan 
gastvrijheid belangrijk te vinden in de fysieke retail. Menselijkheid staat hierbij centraal. Bezoekers geven vijf 
waarden aan die ze belangrijk vinden: 

1. Vriendelijkheid: Wees aardig en toon oprechte interesse.  
2. Respect: Waardeer gasten zoals ze zijn, laat ze in hun waarde. 
3. Behulpzaamheid: Wees dienend en help gasten. Denk mee en toon pro-activiteit. 
4. Toegankelijkheid: Sta open en wees laagdrempelig beschikbaar voor contact en vragen. Zorg daarnaast       
     voor een toegankelijk pand. 
5. Aandacht: Gasten willen zich gezien, gehoord en erkend voelen. 

Deloitte 24 heeft een onderzoek gehouden onder 6600 hotelgasten en de vraag gesteld wat voor een 
fantastische hotelervaring zorgt. Door gasten werd het aspect ‘hear me’ als meest belangrijk gemarkeerd. 
Hieronder wordt verstaan dat het hotel luistert naar de noden van de gast, zich inleeft in de persoonlijke 
omstandigheden en hier opvolging aan geeft.  

Een onvergetelijke indruk 
Gasten hebben maar zeven seconden nodig om een eerste indruk te krijgen en gaan daarna op zoek naar 
bevestiging van die eerste indruk. 25 Bij een slechte eerste indruk is de kans aanwezig dat de gast direct vertrekt, 
niet eens binnenkomt of bevestiging zoekt van zijn of haar negatieve oordeel. Bij een goede indruk kijken we 
positiever naar alles wat er gebeurt en zien we kleine negatieve dingen over het hoofd, totdat een zekere grens 
overschreden wordt. 

We kunnen gasten verrassen door verwachtingen te overtreffen en memorabele momenten te creëren. 
Memorabele momenten kunnen op vier manieren ontstaan: 26 

1. Ontstijgen: hoogtepunten die boven het alledaagse uitsteken, vaak met een verrassingseffect. 
2. Inzicht: we realiseren ons iets wat ons de rest van ons leven zal beïnvloeden. 
3. Trots: we zijn op ons best, zijn trots, hebben succes of tonen moed. 
4. Verbinding: we voelen ons verbonden met anderen.

22  Tempo Team (2007). Het Nationale Gastvrijheidsonderzoek. Gastvrijheidsbeleving in de horeca en catering.  
  23  Flycatcher & GUEST (2014). Gastvrijheidsmeter.  

24  Deloitte (2018). Next-gen hotel guests have checked in. The changing guest experience. 
25  Dijksterhuis, A. (2007). Het slimme onbewuste. Amsterdam.

26  Bannink, F., Kuiper, E. & Eylen, Ö. (2020. De kracht van hospitality. Een nieuw concept in organisaties. Amsterdam. 19
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In het geval van gastheerschap zullen memorabele 
momenten vooral ontstaan door de gast te 
verrassen (ontstijgen). Volgens Gunnarsson en 
Blohm 27 zijn er zes competenties waarover een 
gastheer dient te beschikken: de wil om te dienen, 
het geheel kunnen zien (en jezelf zien door de ogen 
van de gast), verantwoordelijkheid nemen 
(ongeacht door wie, wat of hoe een probleem is 
ontstaan), inschikkelijk zijn, dialoog voeren en 
kennis hebben. Bij het laatste gaat het niet alleen 
om deskundigheid, maar ook om nieuwsgierig te 
zijn naar de gast en zijn of haar wensen. 

Gasten met een beperking 28 
De behoeften van gasten met een beperking zijn 
heel verschillend, soms is de beperking niet eens 
zichtbaar. De Verenigde Naties maakt onderscheid 
tussen:  

1) mobiliteitsbeperkingen 
2) zichtstoornissen (blindheid of slechtziendheid) 
3) gehoorbeschadiging 
4) cognitieve beperkingen (zoals bijvoorbeeld door 
leerstoornissen, hersenletsel of dementie) 
5) verborgen beperkingen (zoals bijvoorbeeld 
psychiatrische handicaps, traumatisch hersenletsel, 
epilepsie, hiv / aids, diabetes, chronisch 
vermoeidheidssyndroom, cystische fibrose, enz.)  

Gasten met een beperking willen niet anders 
behandeld worden. Wel hebben ze specifieke 
behoeften. Zo is goede informatie over 
toegankelijkheid vaak onvindbaar, verouderd, 
onnauwkeurig of onvoldoende. Ook zou een 
toegankelijke sector meer aandacht kunnen 
hebben voor productverbetering, zodat gasten met 
een beperking tegen minder barrières aanlopen. 

Peak-end-rule 
Binnen de klantreis van de gast, zijn er vanuit 
onderzoeken een aantal momenten te benoemen 
die zorgen voor een positieve piek. Mensen 
onthouden van hun vakantie vaak niet de 
totaalervaring, maar alleen ‘de pieken’ en het einde 
van de vakantie. We noemen dit de ‘peak-end rule’. 
29 Uit onderzoek blijkt dat een vakantie van één 
week met een paar geweldige momenten én een 
geweldig einde, positiever wordt beoordeeld dan 
een geweldige vakantie van twee weken zonder 
echt hoogtepunt, die eindigde met een tegenvaller. 
Het is dus vooral zaak om te zorgen voor enkele 
grote pieken en een verrassend einde. 

Loyaliteit en gastheerschap
Er zit een relatie tussen loyaliteit en gastheerschap. 
In een onderzoek van ABN AMRO 30 blijkt dat 
klanttevredenheid leidt tot loyale klanten. Door 
gasten tevreden te stellen, stimuleer je dat ze vaker 
terugkomen en dat gasten je gaan promoten bij 
anderen. Gastheerschap is hiermee dus niet iets 
extra’s; het is een essentieel onderdeel van je 
aanpak om als ondernemer meer rendement te 
behalen. De vuistregel is vaak dat nieuwe klanten 
werven vijf keer duurder is dan klanten behouden. 
Gastheerschap vergroot de bezoekfrequentie van 
bestaande klanten, maar stimuleert ook de werving 
van nieuwe klanten door mond-tot-mond reclame. 

De hond als gezinslid
Naast aandacht voor de menselijke gezinsleden, 
wordt ook de hond steeds meer gezien als gezinslid. 
Meer dan de helft van de reizigers geeft aan dat hun 
huisdier net zo belangrijk is als hun kind(eren). 31 Het 
is dus te adviseren om de hond niet te zien als een 
wandelende vlooienbaal met modderpoten, maar 
als een volwaardig verlengstuk van het gezin dat te 
gast is. 

4.4 VOORKEUREN OP BASIS VAN 
LEVENSSTIJL 
In de Leefstijlvinder 32 is gastheerschap niet de 
primaire focus van onderzoek. We zien uit de 
onderliggende cijfers wel dat 39% van de 
harmoniezoekers aangeeft dat ze gastvrij personeel 
belangrijk vinden. Bij plezier-, avontuur- en 
inzichtzoekers ligt dit tussen de 27% en 30%.  

27  Gunnarsson, J. & Blohm, O. (2007). Hostmanship. De kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn.  
28  ANVR, Reiswerk, NBAV en CELTH (2019).  

Toegankelijk toerisme in the Netherlands. Op weg naar een ‘inclusieve’ reisindustrie.  
29  Nielsen Normand Group (30 december 2018). The Peak–End Rule: How Impressions Become Memories. 

https://www.nngroup.com/articles/peak-end-rule 
30  ABN AMRO (2013). Ken uw klant. De kunst van het omarmen en behouden.

31  Booking.com (2019). De verwachte reistrends voor 2020. https://travelpredictions2020.com 
32  MarketResponse. Leefstijlvinder. https://www.leefstijlvinder. 20

Visie Gastheerschap voor het Vechtdal 



4.5 UITGANGSPUNTEN VOOR DE VISIE 

Menselijke houding en gedrag 
Gastheerschap is vooral mensenwerk. Het gaat om persoonlijk contact dat het verschil kan maken. Daarbij is 
kennis makkelijker aan te leren dan het aanpassen van houding en gedrag. Een zekere mate van een 
dienstverlenende houding moet ook in je zitten. Je moet het aanvoelen. Niet alles is dus aan te leren. De inzet in 
de visie is dan ook niet om mensen die het niet in zich hebben, te gaan veranderen. Het doel is vooral om te 
zorgen dat ondernemers, medewerkers en vrijwilligers inspiratie en inzichten krijgen, zich nog bewuster worden 
van hun product, hun houding en gedrag en het effect ervan op de gast. 

WOW momenten 
Wat we willen voorkomen zijn OUCH momenten; een negatieve ervaring. We willen juist naar WOW momenten: 
positieve ervaringen waarbij verwachtingen zijn overtroffen. Vanuit de gedachte van de ‘peak-end-rule’ willen we 
bedrijven, musea, gemeenten en TIP’s stimuleren om in te zetten op drie specifieke WOW momenten bij de 
gast: een hartelijk en oprecht welkom, het proactief inspelen op behoeften van gasten, verwachtingen 
overtreffen tijdens het verblijf en een hartelijk afscheid. 

Toegankelijk voor iedereen 
In het Uitvoeringsprogramma Vechtdal 3.0 is toegankelijkheid een belangrijk speerpunt. Dit dient dan ook terug 
te komen in de visie. Daarbij zullen we niet alleen inzoomen op toegankelijkheid voor gasten met een beperking, 
maar ook specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld families met kinderen, hondenbezitters of mobiele senioren. 

Naar een doorlopende verbetercyclus 
Er zijn nauwelijks gegevens beschikbaar over specifieke behoeften van de gast. Een aantal accommodaties 
versturen een enquête over het verblijf. Maar het zou goed zijn als de gehele sector in het Vechtdal doorlopend 
zou werken aan het verzamelen van feedback van de gast. De aanbevelingen en wensen van gasten kunnen 
vervolgens van invloed zijn op de gastheerschapsagenda voor de komende jaren. Zo ontstaat een vraaggerichte 
sector die de wensen van de gast serieus neemt en steeds gastvrijer wordt.  
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Verwelkomen & Ontzorgen: 
Visie ‘Een welkom onthaal’

5



Menselijke interactie is één van de meest belangrijke elementen van 
gastheerschap. Het is juist dat stapje extra, het onverwachte element 
dat het verschil maakt en zorgt voor een WOW-ervaring. Tevredenheid 
leidt niet direct tot loyaliteit. Maar wanneer je verwachtingen overtreft, 
is de kans groot dat de gast volgende keer weer kiest voor het Vechtdal 
of voor een specifiek bedrijf. Het is daarmee ook van invloed op het 
rendement van een ondernemer. Verwelkomen en ontzorgen draait 
om persoonlijke aandacht en service. Met een groot aandeel van 
kleinschaligere toeristische bedrijven én een natuurlijke aanleg voor 
gastvrijheid en behulpzaamheid ligt hier een kans voor het Vechtdal. 
Voor de regio betekent dit een inzet op een vijftal speerpunten.

5.1 GASTVRIJ OPLEIDINGSPROGRAMMA 
Gastvrij zijn kun je deels leren (kennis), maar zit voor 
een belangrijk deel in houding en gedrag. 
Het aspect “kennis” kan goed worden ontwikkeld 
door middel van verbreding van het bestaande e-
learning programma en het organiseren van 
werkbezoeken. Je kunt immers veel beter over een 
product of dienst vertellen als je het zelf ervaren 
hebt. Houding en gedrag vraagt fysieke training op 
locatie; je moet voelen en doorleven wat een andere 
manier van aanspreken of behandelen met je doet. 
En op die manier nieuwe inzichten opdoen.

Om excellent gastheerschap in het Vechtdal te 
stimuleren kan een opleidingsprogramma worden 
opgezet in samenwerking met opleidingsinstel-
lingen of de Vakschool 100% Gastvrij. Het 
trainingsaanbod moet een aanvulling zijn op het 
standaard aanbod van brancheorganisaties. 
Voorbeelden van thema’s zijn: 

• Een gastvrij welkom en vertrek 

• Taalcursussen 

• Gastheerschap voor specifieke groepen: gasten 
met een beperking, mobiele senioren, families 
met kinderen en hondenbezitters 

• Gebiedskennis en inspirerend adviseren over de 
omgeving 

• Storytelling 

• Managen van een excellente gastvrije cultuur 

Daarnaast kan een basistraining gastheerschap wel 
relevant zijn voor bijvoorbeeld BOA’s, 
vervoersbedrijven etc. Het programma wordt 
versterkt met uitbreiding van e-learningtrainingen 
(cultuurverschillen van buitenlandse bezoekers, 
route aanbod, tips met slecht weer etc.) en 
bezoekprogramma’s die gericht zijn op het 
versterken van de kennis. Hierbij is het wenselijk als 
er niveauverschillen qua trainingsinhoud zijn op 
basis van de functie. Zo zal een baliemedewerker 
meer kennis nodig hebben dan een ober. 

5.2 EEN BIJZONDER WELKOM EN 
AFSCHEID 
De accommodatie is voor verblijfstoeristen vaak de 
eerste kennismaking met een bestemming. Een 
hartelijke ontvangst van de receptie is daarbij 
belangrijk. Uit een onderzoek van Booking.com 
blijkt dat dit voor 38% van de bezoekers een 
belangrijke rol speelt. Ook hier gaat het weer om 
verwachtingen overtreffen. 

Het vertrek is vaak een niet al te leuk moment. De 
gast heeft misschien een flinke reis voor de boeg, 
het geeft soms stress omdat je bijtijds je 
accommodatie moet verlaten en er komt een einde 
aan een (hopelijk) leuk en relaxed verblijf. Het 
vertrek bepaalt (op basis van de peak-end-rule) 
echter voor een belangrijk deel de herinnering aan 
de vakantie en is een onderschat moment in de 
klantreis. Zet daarom in op een gastvrij vertrek. 
Stimuleren dat accommodaties het vertrek 
verrassend en leuk maken.  

Dit kan al met kleine gebaren: het geven van 
reisinformatie (“ik zie dat er file staat bij Zwolle, u 
kunt beter omrijden”), oprechte interesse of de gast 
het leuk heeft gehad (en niet standaard vraag op de 
automatische piloot), een flesje Vechtdal water of 
een stuk fruit voor onderweg, een kleurplaat voor 
de kinderen of een leuke folder met “tips voor uw 
volgende Vechtdal bezoek”. Of misschien wel een 
afscheidstas wat je aan de deur van het 
vakantieverblijf kunt hangen de avond voor vertrek. 
Hiermee hopen we dat gasten hun unieke ervaring 
vanuit enthousiasme doorvertellen aan anderen 
(mond-tot-mond reclame) en dat deze memorabele 
geluksmomenten de gast na vertrek weer in een 
nieuwe klantreis naar het Vechtdal brengt 
(loyaliteit). Dit kan bereikt worden door het 
stimuleren van het inzicht, het geven van bijzondere 
voorbeelden (inspiratie) en eventueel het collectief 
ontwikkelen van enkele producten.
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5.3 TOEGANKELIJK VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN 
Onderdeel van gastheerschap is een toegankelijk product voor iedereen. Daarbij denken we vaak aan 
toegankelijkheid voor gasten met een beperking. Maar ook speciale doelgroepen vragen de aandacht. De 
plezier- en harmoniezoekers bestaan voor een belangrijk deel uit gezinnen met kinderen. Met de vergrijzing is er 
ook een toenemende groep mobiele senioren die steeds meer ook met de kleinkinderen op vakantie gaan. 42% 
van de hondenbezitters wil de hond meenemen op vakantie en beschouwt deze als een extra gezinslid. Bij deze 
specifieke doelgroepen liggen kansen om verwachtingen te overtreffen. Concreet betekent dit: 

• Stimuleren van bedrijven om hun product te optimaliseren voor gasten met een fysieke beperking: 
rolstoeltoegankelijkheid, mindervalide parkeerplaatsen, contrastrijke en lichte inrichting voor gasten met een 
visuele beperking, inspelen op speciale dieetwensen, goede informatie op de site over wat men kan 
verwachten, omgaan met hulphonden etc. 

• Stimuleren van voorzieningen voor honden: een drinkbak met water, verkrijgbaarheid van hondenkoekjes of 
-ijsjes, een borstelplaats, een mand als extra stoel, een speciaal hondenmenu etc. 

• Stimuleren van kindvriendelijke voorzieningen: een speciaal kindermenu, een speelelement voor kinderen in 
een winkel, een kleurplaat als placemat, een bingokaart voor een natuurgebied om herkenbare punten te 
zoeken etc.  

• Toegankelijk zijn betekent ook eerlijke en duidelijke informatie op de eigen website. Wat kan ik verwachten 
en welke voorzieningen zijn er wel of niet. Het klinkt logisch, maar het is informatie die vaak ontbreekt. 

Ondernemers kunnen worden gestimuleerd om hier op in te spelen door middel van een digitale brochure of 
site met inspirerende voorbeelden en aandachtspunten. Of door een coachingssessie waarbij het bedrijf wordt 
doorgelicht en mogelijke aanpassingen worden besproken. 

5.4 DE TAAL VAN DE GAST SPREKEN 
Het Vechtdal heeft de ambitie om meer Vlaamse en Duitse bezoekers aan te trekken. Daarbij klinkt het zo 
logisch: de taal van de gast spreken. Toch is dit lang niet zo vanzelfsprekend. Veel informatie bij bedrijven of in de 
openbare ruimte is niet meertalig. Soms ook menukaarten of bewegwijzering niet. Stimuleer bedrijven en 
overheden om de Duitse gast in hun eigen taal te verwelkomen. Soms is er ook sprake van een andere cultuur. 
Een Vlaamse gast heeft bijvoorbeeld andere verwachtingen en behoeften dan een Nederlandse gast.

5.5 ACTIEF INZETTEN OP FEEDBACK 
Om beter te weten te komen waar gasten eigenlijk wel en niet 
tevreden over zijn, is het te adviseren om actief feedback te gaan 
verzamelen. Dit kan door centraal enkele middelen te ontwikkelen 
die feedback geven stimuleren. Bijvoorbeeld door een online tool 
die op een iPad kan worden gezet met drie korte vragen. Of via een 
visitekaartje dat bij het afrekenen wordt meegegeven en waar je 
via een QR code op een reviewplatform komt. Of door in 
restaurants een ansichtkaart op tafel te leggen waarop gasten hun 
feedback over de bestemming kunnen schrijven. Het kan ook door 
extra vragen over de omgeving op te nemen in enquêtes die 
accommodaties afnemen. Bij voorkeur worden in de analyse ook 
bestaande reviewsites betrokken en worden ondernemers 
gestimuleerd om actief op reviews in te spelen. Bedrijven die actief 
en op een persoonlijke wijze reageren worden door gasten als meer 
betrouwbaar gezien. Zeker voor plezier- en avontuurzoe-kers is dit 
belangrijk. De feedback kan jaarlijks worden gebundeld in een 
rapportage en kan inzicht geven in de belangrijkste 
piekmomenten (die je kunt versterken), de knelpunten in 
gastvrijheid en eventuele nieuwe kansen. Het actief vragen om 
feedback geeft niet alleen veel inzicht, maar het laat ook zien dat je 
de mening van de gast belangrijk vindt en op prijs stelt.

Voorbeeld: Toerisme Vlaanderen
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6.1 BEHOEFTE AAN INFORMATIE EN INSPIRATIE 
Niet iedere gast is hetzelfde. Dat is ook waarom de vraag over de behoefte van gasten zo lastig te beantwoorden 
is. Er zijn veel factoren die bepalen in welke mate gasten behoefte hebben aan informatie en inspiratie. Het type 
hulpvraag speelt hierbij een rol. Gasten kunnen op zoek zijn naar verschillende zaken. Hierbij onderscheiden 
we:  

De vraag naar informatie of inspiratie kan ook leiden tot een behoefte voor een vervolgactie:

We richten ons in dit onderdeel vooral op informatie en inspiratie. De behoefte aan informatie en inspiratie in de 
beleeffase wordt bepaald door een aantal factoren:

Voorbereiding 
De mate van voorbereiding speelt een rol. Iemand die al veel plannen maakt voor aankomst, zal minder 
behoefte hebben aan informatie ter plaatse. Vooral harmoniezoekers en plezierzoekers verdiepen zich relatief 
meer in de bestemming voor aankomst. 33 Toch geeft bijna twee derde van de doelgroep aan dat ze een goede 
indruk willen hebben, maar vooraf niet alles hoeven te weten. Uit Google onderzoek blijkt 85% nog geen 
vaststaand plan te hebben wanneer men op locatie aankomt.

Zelfbediening of coaching 
De persoonlijke voorkeuren voor informatieverzameling spelen ook een rol. Sommige gasten zoeken het liefst 
hun informatie zelf bij elkaar zonder persoonlijke hulp van derden (zelfbediening). Anderen laten zich graag 
helpen en doen hierbij een beroep op persoonlijke dienstverlening (coaching). 

Bekendheid met de bestemming 
Er is een verschil tussen nieuwe gasten die de bestemming voor het eerst bezoeken en gasten die de 
bestemming al vaker hebben bezocht. Herhaalgasten zullen wellicht minder behoefte hebben aan informatie 
of meer op zoek gaan naar de verborgen parels. Hoewel er geen exacte cijfers zijn over herhaalbezoek in het 
Vechtdal, is er in het Consumentenonderzoek Regiomonitor 2016 34 wel gevraagd naar de motivatie om naar 
het Vechtdal te komen. Hierop geeft 28% van de daggasten als antwoord dat men er eerder is geweest versus 
32% van de verblijfsgasten. 

Informatie: concrete vraag naar praktische informatie. Bijvoorbeeld waar je met honden in de 
natuur mag, waar een openbaar toilet is of waar je kunt parkeren als je de Sahara in Ommen wil 
bezoeken.

Inspiratie: tips voor een bezoek aan de regio. Zoals bijvoorbeeld suggesties voor activiteiten met 
kinderen, een mooie wandelroute of een interessant museum. Heel vaak weten gasten niet 
precies wat ze zoeken, wat zich vertaald in de vraag ‘Wat kunnen we hier doen?’.

i

Service: ontzorging door service zoals bijvoorbeeld het navragen van beschikbaarheid van 
accommodaties of het bieden van hulp.

Verkoop: op zoek naar specifieke producten, zoals merchandise of streekproducten, aankoop 
van tickets voor evenementen, excursies en attracties of routeproducten.

33  MarketResponse. Leefstijlvinder. https://www.leefstijlvinder.nl, 25 mei 2021. 
34  Marketing Oost & SmartAgent Market Respons (2016). Consumentenonderzoek Regiomonitor 2016.

In dit hoofdstuk kijken we naar de behoeften van de gasten op het 
gebied van informatie en inspiratie. Wat bepaalt de behoeften van 
gasten, wat zeggen onderzoeken over de voorkeuren van gasten en in 
hoeverre speelt de leefstijl nog een rol? Tot slot zoomen we in op 
digitale vaardigheden van gasten en het gebruik van de smartphone. 
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Weer, datum en tijd 
Daarnaast zijn er ook andere elementen die een rol spelen bij de behoefte aan informatie. Zo speelt het weer 
een rol. Bij minder goed weer worden de opties beperkter en zal de behoefte aan inspiratie groter zijn. Maar ook 
de beschikbare tijd of het moment van de dag is van invloed. Tot slot kan ook de datum en tijd van het jaar 
worden benoemd. In het najaar en de winter zal de informatiebehoefte anders zijn dan in de lente en zomer. 
Zon- en feestdagen kunnen specifieke vragen met zich meebrengen. 

Samenstelling reisgezelschap 
Daarnaast zal de samenstelling van het reisgezelschap van invloed zijn. Is er bijvoorbeeld iemand in de groep 
met een beperking, heeft het gezelschap een hond of zijn er tieners of kinderen voor wie niet alles even 
geschikt is; dan zal de behoefte aan informatie en inspiratie toenemen.  

Voorkeuren vrijetijdsbesteding 
Tot slot kunnen ook de voorkeuren een rol spelen. Zo zal een gezelschap dat een voorkeur heeft voor nieuwe en 
unieke ervaringen eerder bereid zijn om te zoeken naar inspiratie (en meningen van anderen). Van de 
verblijfsgasten geeft 23% aan dat dit een reden is om naar het Vechtdal te gaan. 35 Iemand die erg 
geïnteresseerd is in flora en fauna zal wellicht unieke natuurwaarden willen spotten en zich hierin verdiepen. 
Hierbij kan ook mobiliteit een rol spelen. Gasten zonder auto zijn afhankelijker van alternatieve opties en sterker 
gebonden aan tijd wat de behoefte aan informatie versterkt. 

6.2 VOORKEUREN VOOR KANALEN
We durven te stellen dat bijna alle gasten wel behoefte hebben aan informatie en inspiratie. Echter de mate 
waarin en de behoefte qua type dienstverlening verschilt. Als we de vraag willen beantwoorden hoe we gasten 
zo optimaal mogelijk kunnen bedienen, dan is het relevant om inzicht te krijgen in de voorkeuren qua kanalen. 
Vanuit het Vechtdal zelf zijn er geen gegevens over de verblijfsfase. Wel weten we dat ongeveer 32% van de 
verblijfsgasten zich in de droomfase heeft laten inspireren door internet voor een bezoek aan het Vechtdal. 36 Dit 
is significant hoger dan in andere delen van Overijssel. 30% kwam op het idee via familie of vrienden en 15% via 
informatie van de verblijfsaccommodatie. Gedrukte media werden nauwelijks genoemd.

Wanneer we kijken naar resultaten uit internationale studies, dan komt het volgende beeld naar voren: 

• Bij een onderzoek 37 uit 2020 onder internationale gasten die een bezoek brachten aan Spanje gaf de 
grootste groep aan zich tijdens het bezoek te beroepen op kaarten en plattegronden, zoekmachines op 
internet en reisgidsen. Ook tijdens het bezoek gebruikte nog bijna 26% aanbevelingen van vrienden of 
familie. De website van de DMO werd door 27% gebruikt. 

• In een Duits onderzoek 38 gaf 17% aan een brochure/flyer te gebruiken als informatiebron ter plaatse, naast 
internet. 

• Uit een enquête van European Cities Marketing 39 onder 54 Europese steden is gevraagd naar de verwachte 
inzet van middelen voor informatievoorzieningen op locatie in de nabije toekomst. De verwachtte inzet van 
een app daalt sterk, evenals de inzet van social media als informatiekanaal. Ook wordt een afname verwacht 
bij de inzet van touchscreens en TIP's bij musea en op andere locaties. Er wordt een groei verwacht van 
online chatservice en local ‘greeters’. De inzet van autonome TIP’s blijft gelijk. 

• In een onderzoek 40 onder TIP's in Zuid-Australië kwam 71% voor de algemene vraag ‘Wat is hier te zien en 
doen’. Uit een onderzoek in Noord-Ierland 41 bleek dit eveneens de belangrijkste vraag. Ook in de gesprekken 
kwam dit als belangrijke vraag naar voren. 

35  Marketing Oost & SmartAgent Market Respons (2016). Consumentenonderzoek Regiomonitor 2016. 
36  Marketing Oost & SmartAgent Market Respons (2016). Consumentenonderzoek Regiomonitor 2016. 

37  Fernández-Cavia, J, Vinyals-Mirabent, S. et al. (2020). Tourist information sources at different stages of the travel experience. 
38  Burzinski, M. (2017). Brandland Tourismus-Informationsbüro: Wie kann eine Tourismusinformation 

zum Erlebnis und zum Markenbotschafter werden?
39  European Cities Marketing (2018). The future of TIC’s. Results of the 2018 survey. Malmö, 13 juni 2018. 

40  Tourism Research Australia (2011). Destination Visitor Survey Strategic Regional Research – South Australia. 
41  Northern Ireland Tourism Board (2010). Visitor Information Plan. 27
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• Uit een Kustonderzoek van Westtoer en Toerisme Vlaanderen 42  kwamen folders en brochures (gevolgd 
door websites) naar voren als de belangrijkste informatiebron van de buitenlandse toerist aan de Vlaamse 
Kust. 

• Bij een onderzoek naar het planproces van fietsers in West Vlaanderen 43 voor een fietstocht gaf 74% aan het 
traject vooraf te plannen. Hiervoor vindt 71% de informatie online en 42% gebruikt fietskaarten voor inspiratie 
voor een route. 

• Bij een onderzoek naar de verblijfstoerist in West Vlaanderen 44 bleek dat 61% van de gasten ter plaatse 
folders en brochures gebruikt als informatie- en inspiratiebron. 27% gebruikt websites (en slechts 4% apps), 
20% mondelinge informatie en 15% fiets- en wandelkaarten. Ook bij Nederlanders was het gebruik van 
brochures hoog (62%). 

• Ook in de gesprekken wordt de behoefte aan informatie op papier (magazines, brochures, flyers etc.) 
bevestigd.

42  Toerisme Vlaanderen. Resultaten kustonderzoek. https://www.toerismevlaanderen.be/resultaten-kustonderzoek. 
43  Westtoer (2018). Onderzoek bij recreatieve fietsers op het fietsnetwerk 2018.

44  Westtoer (2017). De vakantieganger in commercieel logies aan de Kust 2016. Globaal rapport. 
45  MarketResponse. Leefstijlvinder. https://www.leefstijlvinder.nl, 25 mei 2021.

6.3 VOORKEUREN OP BASIS VAN 
LEEFSTIJL 45 
Het profiel van de gast bepaalt deels ook de wijze 
waarop deze op zoek gaat naar informatie en 
inspiratie en welke kanalen deze hiervoor gebruikt. 
Voor de drie doelgroepen van het Vechtdal weten 
we dat deze op verschillende manieren zoeken naar 
informatie en inspiratie:

Harmoniezoeker: maakt veel gebruik van internet 
als informatiebron en is vooral op zoek naar 
praktische informatie. Ze bereiden zich beter voor 
dan andere doelgroepen. De groep zoekt naar leuke 
dingen om te doen, zoals attracties, zwembaden, 
horeca of evenementen. De harmoniezoeker is 
bovengemiddeld vertegenwoordigd op Facebook.  

Inzichtzoeker: maakt naast internet nog veel 
gebruik van gedrukte media (zoals kranten en 
reismagazines). Deze groep is meer gericht op 
wetenswaardige feiten en praktische informatie. Ze 
zijn vooral op zoek naar cultuur, natuur en routes. 
Liefst krijgen ze daarbij ook achtergrondverhalen. 
Deze groep is minder gericht op social media. 

Plezierzoeker: is sterk gericht op online kanalen: 
blogs, sites met aanbiedingen en social media. 
Aanbevelingen van vrienden en familie zijn een 
belangrijke reden om er op uit te gaan. Ze laten zich 
sterk leiden door beelden en reviews (daarmee ook 
tips van inwoners). De groep zoekt vooral naar 
winkelgebieden, horeca en uitjes gericht op 
vermaak en beleving. De groep is sterk 
vertegenwoordigd op social media kanalen zoals 
Instagram, Snapchat, TikTok en YouTube. 

 

Avontuurzoeker (Zwolle): is net als de 
plezierzoeker gericht op online kanalen. Qua social 
media zijn vooral Instagram, Pinterest en YouTube. 
Inspiratie voor hun vakantie vinden ze vooral online, 
via reviewsites en reisgidsen en reismagazines. Ze 
zijn vooral geinteresseerd in natuurgebieden, het 
culturele aanbod en wandel- en fietsroutes.  

“De harmonie- en avontuurzoeker 
maken vooral gebruik van 
internet. De inzichtzoeker 
gebruikt nog veel geprinte 
kanalen. De plezier-zoeker 
gebruikt veel meer social media 
en blogs.
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6.5 GEBRUIK VAN DE SMARTPHONE 
In 2020 was 83,9% van de Nederlanders in het bezit van een mobiele telefoon of smartphone. Hoe hoger het 
inkomen of de opleiding, hoe hoger het bezit van de smartphone (oplopend tot wel 93%). 48 Ook is er een 
verband te zien met leeftijd. In de categorie 65 tot 75 jaar heeft 73,2% een mobiele telefoon of smartphone. 
Terwijl dit in de categorie 75+ nog maar 37,4% is.

Voor het plannen van een vakantie maken gasten steeds meer gebruik van hun smartphone. De meerderheid 
van het sitebezoek op internet is inmiddels mobiel. Ook de website vechtdaloverijssel.nl wordt door 62% van de 
gasten met een mobiel bezocht. Gasten willen nog sneller hun informatie kunnen vinden, het geduld daalt. Het 
maakt minder uit wie de afzender is; de merkgebondenheid neemt af. Het is belangrijker of de informatie van 
kwaliteit is. Dit betekent dat je als bestemming de aandacht elke keer opnieuw moet verdienen. Dat kan door 
op het juiste moment aanwezig én relevant te zijn. 

6.4 DIGITALE VAARDIGHEID 
Een element wat van invloed is op het kanaal wat 
gasten gebruiken voor informatie en inspiratie, is de 
digitale vaardigheid. Nederlanders behoren tot de 
top van Europa en scoren hoger dan landen zoals 
België of Duitsland. 46 Wanneer het specifiek gaat 
om het opzoeken van informatie, dan bezit 89% van 
de Nederlanders meer dan basis digitale 
vaardigheid. Dit is veel hoger dan het EU-
gemiddelde (71%). Ook qua communicatie is het 
hoger (83% versus 67% gemiddeld in de EU).

Wat mensen kunnen met internet en computers 
verschilt sterk naar leeftijd en opleiding. Zo is het 
percentage Nederlanders met meer dan basis 
digitale vaardigheden bij jongeren ruim vier keer zo 
groot als bij ouderen. Van de jongeren in de leeftijd 
van 16 tot 25 jaar had 78% meer dan basis digitale 
vaardigheden. Onder ouderen in de leeftijd van 65 
tot 75 jaar was dit aandeel 18%. Van de 
hoogopgeleiden had 68% digitale vaardigheden 
boven het basisniveau. Dit aandeel is ruim twee 
keer zo groot als onder de laagopgeleiden (30%). 
Deze percentages zijn nog altijd significant hoger 
dan het laatste onderzoek uit 2015 (vijf jaar eerder), 
wat er op duidt dat dit aandeel in de komende jaren 
steeds verder zal groeien. 

Kortom: de digitale vaardigheid verschilt sterk op 
basis van nationaliteit, leeftijd en opleidingsniveau.

De doelgroepen van het Vechtdal zitten in 
verschillende categorieën. Zo zitten de 
inzichtzoekers vooral in de leeftijdsgroep 45+ (wel 
hoger opgeleid) en zijn de plezier- en 
harmoniezoekers vooral laag- en middelbaar 
opgeleid.  

Duitse gasten hebben een grotere voorkeur voor 
persoonlijk contact dan Nederlanders. Dat is alleen 
al terug te zien in het boekgedrag van een 
vakantie; 31% van de Duitsers doet dit nog altijd via 
een persoonlijk gesprek. 47 Vier op de tien 
ondervraagde Duitse burgers (40%) zegt geen 
vertrouwen te hebben in online boeken, onder 
meer vanuit privacy overwegingen. Hier dienen we 
rekening mee te houden.

We kunnen er daarmee niet vanzelfsprekend 
vanuit gaan dat alle gasten voldoende digitale 
vaardigheden zullen bevatten om alles online te 
doen. Echter zal dit percentage de komende jaren 
wel alleen maar groeien. We moeten daarbij een 
onderscheid maken tussen informatie en 
communicatie. De vaardigheid voor het opzoeken 
van informatie is hoger dan de vaardigheid voor 
digitale communicatie.

46  CBS (2020, 20 februari). Nederlanders in Europese kopgroep digitale vaardigheden.  
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/07/nederlanders-in-europese-kopgroep-digitale-vaardigheden 

47  NBTC Holland Marketing (2020). Marketscan Duitsland 2021.  
https://nbtcmagazine.maglr.com/marketscan-duitsland-2021/online-gedrag 

48  CBS (2020, 18 november). Internettoegang en internetactiviteiten; persoonskenmerken.  
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84888NED?q=smartphone%20bezit#MobieleTelefoonOfSmartphone_7 29
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7
Informatie en inspiratie: 
huidige situatie

Zelfstandig 
informatiepunt TIP (Tourist Info) Anjerpunt

In dit hoofdstuk zoomen we in op de huidige situatie in het 
Vechtdal. Hierbij zetten we een aantal bevindingen die 
voortkomen uit de locatiebezoeken op een rij. Op basis van de 
interviews, locatiebezoeken en deskresearch zullen we enkele 
uitgangspunten formuleren die aan de basis liggen voor de visie 
in de komende hoofdstukken. 
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7.1 DE SITUATIE IN HET VECHTDAL 
Sinds 2013 is de regio gestopt met de exploitatie van VVV-winkels en is ook afscheid genomen van het VVV-
merk. De gedachte hierachter was dat door de opkomst van internet en social media de rol van gastheerschap 
veranderde en dat men liever wilde investeren in marketing en promotie. 49 In plaats hiervan heeft het Vechtdal 
ingezet op Toeristische Informatie Punten (TIP’s). Daarnaast zijn er Anjerpunten in de regio opgezet met een 
thematische beleving. Ook draait er een experiment met een persoonlijke reisassistent in samenwerking met 
Breda University of Applied Sciences, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, MarketingOost en 
Travel with Zoey. Via Whatsapp krijgen reizigers tips om zo veel mogelijk uit hun vakanties te halen. Door de 
combinatie van Artificial Intelligence en menselijke interactie krijgt de reiziger antwoord op al zijn of haar 
vragen. Het doel is onder andere om gasten ook naar minder bekende plekken te brengen. 

7.2 INZICHTEN LOCATIEBEZOEKEN 
Voor deze verkenning hebben we locatiebezoeken gebracht aan diverse Toeristische Informatie Punten (TIP’s), 
Anjerpunten en andere locaties in het Vechtdal. Daarnaast hebben we interviews gehouden met stakeholders. 
Hieronder schetsen we een globaal beeld van de bevindingen. 

1. Vechtdal netwerk 
In de droomfase van de klantreis wordt de regio 
gepositioneerd als Vechtdal. Ter plaatse in de TIP’s is 
er geen enkele verbinding met de positionering 
zoals die in de klantreis wordt gebracht. In 
Hardenberg en Zwolle is vooral de lokale huisstijl 
dominant. Er is geen gemeenschappelijke 
uitstraling bij de diverse locaties, geen verbinding 
met de Vechtdal huisstijl of Vechtdal belevingen en 
er zijn nauwelijks onderlinge contacten of 
afspraken. Hiermee ontbreekt een samenhangend 
Vechtdal netwerk. Bij de Anjerpunten is die 
onderlinge samenwerking er wel, maar men komt 
met elkaar moeizaam tot concrete acties. Hier is de 
Vechtdal huisstijl wel prominent aanwezig, maar 
een heldere conceptinhoud ontbreekt. Ook is er 
geen verbinding tussen TIP’s en Anjerpunten. Een 
samenhangend Vechtdal netwerk ontbreekt 
hiermee. 

2. Benamingen 
Het is sterk dat veel TIP’s voornamelijk dezelfde 
naam dragen: Tourist Info. Dat versterkt de 
herkenbaarheid en duidelijkheid voor de gast. In 
Hardenberg heet het Informatiepunt en daarnaast 
zijn er de Anjerpunten. Het is het maar zeer de 
vraag of de gast het verschil herkent tussen Tourist 
Info, Informatiepunt en Anjerpunt. Dit terwijl er bij 
alle drie sprake is van een verschillend product en 
ook verschillende dienstverlening.  

Op de site van het Vechtdal staat ook 
Bezoekerscentrum Ommen nog genoemd. De 
naam schept verwachtingen op het gebied van 
informatie en inspiratie over de regio, maar dit 
wordt maar beperkt waargemaakt. De coronatijd 
kan hier wellicht nog van invloed zijn geweest. Dit is 
dan weer geen officiële TIP wat de helderheid voor 
de gast niet versterkt.

3. Signing 
De signing van het Informatiepunt Hardenberg is 
duidelijk en opvallend. De signing bij TIP Ommen 
was aanwezig, echter niet op ooghoogte. Veel 
gasten zullen het (mooie) uithangbord missen. Bij 
het Zwolse Balletjeshuis is de signing aanwezig, 
maar niet erg opvallend (in de huisstijl van Zwolle). 
Bij alle overige TIP’s ontbrak duidelijke signing aan 
de buitenzijde. Het wordt niet duidelijk dat er een 
informatiefunctie aanwezig is. 

Bij de Anjerpunten is de signing heel duidelijk 
aanwezig door middel van schildjes en 
informatiepanelen met verwijzing naar de andere 
Anjerpunten.

Aan de buitenzijde van vrijwel alle locaties is geen 
informatie te vinden hoe gasten informatie kunnen 
krijgen na sluitingstijd. Op de panelen bij de 
Anjerpunten wordt verwezen naar een Vechtdal 
app, maar deze app is niet meer beschikbaar.

4. Bewegwijzering 
De bewegwijzering is vrijwel altijd aanwezig. Hier 
worden verschillende benamingen gebruikt voor 
het duiden van de TIP. Soms is de bewegwijzering 
in het Nederlands, soms in het Engels. Op een 
enkele plek kwamen we het VVV logo nog tegen. 
Doordat de signing veelal afwezig is, is het op veel 
plekken onduidelijk waar je precies moet zijn. De 
Anjerpunten zijn goed bewegwijzerd. 

In de gemeente Ommen kom je op diverse plekken 
bruine borden tegen met de ‘i’ en de tekst 
‘Gemeente Ommen’. Dit verwijst naar plekken waar 
je op een plattegrond kunt kijken met reclame 
uitingen.

49  NRIT (2013, 23 februari). RBT Vechtdal-IJsseldelta stopt met VVV winkels.  
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/25460/RBT_Vechtdal-IJsseldelta_stopt_met_VVV_winkels 31
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5. Inrichting
De inrichting bij de diverse locaties is heel 
verschillend. Hierbij is het volgende opgevallen: 

• Het Informatiepunt Hardenberg stijgt er, als 
enige autonome locatie, in positieve zin 
bovenuit. De inrichting is gebaseerd op de drie 
pijlers brochures, balie en verkoop. De ruimte is 
rolstoeltoegankelijk. 

• Lokale verhalen of uiting van de lokale identiteit 
is onderbelicht op alle locaties. 

• In de Readshop Ommen is een wand aanwezig 
waarin brochures en magazines staan. Het is 
geen overzichtelijke presentatie voor gasten die 
nog niet precies weten wat ze zoeken. 

• In het Zwolse Balletjeshuis is een apart deel van 
de ruimte ingericht als informatiepunt. De 
authentieke locatie versterkt de beleving. Bij 
Waanders in de Broeren is een klein informatie-
hoekje aanwezig met brochures. Op diverse 
momenten ook bemand door vrijwilligers. 

• In de overige boekhandels was nauwelijks 
zichtbaarheid van de informatiefunctie 
aanwezig. Door de combinatie met het 
ontbreken van signing kun je stellen dat deze 
TIP's in het straatbeeld feitelijk niet bestaan.

6. Locatie 
Qua gasten kunnen we twee typen onderscheiden: 
gepland bezoek en spontaan bezoek. Gepland 
bezoek betreft gasten die als doel hebben om een 
TIP te bezoeken en hier ook speciaal naar op zoek 
gaan. Spontaan bezoek gaat over gasten die 
‘toevallig’ langs de locatie komen en dan een 
bezoek brengen. De TIP’s (met uitzondering van 
Balkbrug en Bezoekerscentrum Ommen) zitten 
allemaal in (of aan de rand van) de loop van het 
centrum en kunnen daarmee inspelen op spontaan 
bezoek.

In Ommen is het voornemen om het TIP onder te 
brengen bij het Cultuurhistorisch Centrum Ommen. 
Dit ligt echter niet in de loop. Dit zal extra inzet 
vragen qua bewegwijzering en signing én inhoud 
(reden voor bezoek). De Anjerpunten zitten vooral 
op locaties in het buitengebied.

7. Meetinstrumenten 
In Informatiepunt Hardenberg worden de 
gezelschappen (niet personen) geteld die het 
informatiepunt bezoeken. De tellingen verlopen 
handmatig wat foutgevoelig kan zijn. De meeste 
andere locaties registreren het aantal gasten niet. 
Ook de klanttevredenheid wordt niet gemeten. Dit 
maakt een feitelijke discussie of besluitvorming over 
TIP’s lastig. De bijdrage van deze locaties kan 
daardoor al snel worden over- of onderschat. 
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• De inhoud van de Anjerpunten is bij 
stakeholders vaak onvoldoende bekend. 

• Er is bij de Anjerpunten behoefte aan meer 
samenwerking en concrete acties. 

9. Overige vormen 
Daarnaast hebben we ook nog diverse alternatieve 
locaties bezocht waar informatie wordt verstrekt 
aan bezoekers: 

• Op diverse plekken in het landschap zijn 
informatiepanelen te vinden met uitgebreidere 
informatie over de locatie waar je op dat 
moment staat. Dit zal zeker de inzichtzoekers 
aanspreken. 

• Er was bij enkele TOP Punten veel reuring en er 
werd veel gebruik gemaakt van de 
informatiepanelen. De informatie is globaal van 
aard, maar mist soms de concrete informatie die 
nodig is om er op uit te gaan (bijvoorbeeld een 
adres). Ook het kaartbeeld is dermate 
gedetailleerd dat het hierdoor voor de niet 
ervaren kaartlezer onoverzichtelijk wordt. 

• De Vechtdal folderrekken bij bedrijven bevatten 
niet altijd informatie over het Vechtdal, maar 
worden soms ook gebruikt als folderrek voor het 
bedrijf zelf.

8. Anjerpunten
De Anjerpunten in het Vechtdal: 

• Hebben een duidelijke bewegwijzering en 
signing. De roze infoborden, vlag en eventuele 
andere roze kenmerken zijn heel herkenbaar en 
trekken de aandacht. 

• Het thematische idee achter het concept is leuk. 
Er zit echter onvoldoende lijn in het inhoudelijke 
concept. Dat komt mede doordat er geen 
afspraken zijn over de minimale dienstverlening 
die je als gast mag verwachten en de 
thematische beleving niet overal even sterk uit 
de verf komt. Ook is de verhouding ten opzichte 
van TIP’s niet duidelijk. 

• Het concept is (te) sterk gericht om naar andere 
Anjerpunten te verwijzen. Dit lijkt haast een doel 
op zich, terwijl het vooral gaat om te verwijzen 
naar belevenissen in de omgeving. Deze tips 
worden echter niet concreet gemaakt. 

• De locaties bevinden zich vooral in het 
buitengebied. Dit geeft de locaties een 
authentiek karakter en past bij het thematische 
verhaal. Tegelijkertijd vraagt dit extra werving. 

• Één van de vijf locaties heeft zeer beperkte 
openingsuren en op één locatie moet je entree 
betalen.

7.3 INZICHTEN EERDERE ONDERZOEKEN 
Het Vechtdal heeft al eerder onderzoek gedaan naar de TIP’s en de informatiebehoefte van gasten. Zo heeft in 
2018 een mystery guest de locaties bezocht. Belangrijkste uitkomsten: 

• Er komen niet veel bezoekers (enkelen per week, met uitzondering van Hardenberg) en de indruk is dat het 
aantal bezoekers verder afneemt.  

• Veel vragen gaan over fiets- en wandelmogelijkheden. 

• TIP’s adviseren voornamelijk over de eigen lokale regio. 

• Veel TIP’s (vooral die bij winkels inzitten) tonen weinig persoonlijke aandacht en verwijzen snel naar folders. 
TIP’s die gevestigd zijn in kleinere winkels geven meer persoonlijke aandacht. 

Eind 2019 is er door een studente nog een enquête gehouden naar de klantbehoefte qua informatievoor-
ziening. Hoewel deze enquête te weinig gegevens bevat om er harde conclusies aan te verbinden, geeft het een 
indruk. Tijdens het bezoek wordt vooral informatie ingewonnen over eetgelegenheden, bezienswaardigheden 
en fiets- en wandelroutes. Door de meeste respondenten wordt aangegeven informatie te verzamelen via 
internet (85%), direct gevolgd door folders en brochures (76%). Een bijna even groot deel noemt ook een 
toeristisch informatiepunt of een medewerker van een accommodatie. Toch zegt slechts 14% een 
informatiepunt in het Vechtdal bezocht te hebben, met name Ommen en Hardenberg.

“ Er wordt vooral informatie ingewonnen over 
eetgelegenheden, bezienswaardigheden en 
fiets- en wandelroutes.
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7.4 UITGANGSPUNTEN VOOR DE VISIE 
Op basis van de informatie in de voorgaande hoofdstukken en de inzichten vanuit de locatiebezoeken en 
eerdere verkenningen kunnen we een aantal uitgangspunten formuleren voor de visie.
Het hoofddoel voor informatie en inspiratie is: 

De (juiste) gast op maat voorzien van overzichtelijke,  
kwalitatieve en actuele informatie, inspiratie en service  

op het juiste moment en op de juiste plaats. 

Hierbij kan worden ingespeeld op gerichte vragen van gasten, maar er zijn ook veel kansen om in te spelen op 
latente behoeften van gasten. Gezien het gegeven dat de belangrijkste vraag van gasten is ‘Wat is hier te doen’ 
in combinatie met het feit dat 85% van de reizigers pas op de bestemming besluit wat ze gaan doen, is een 
nadrukkelijke focus op inspiratie wenselijk. Gasten inspireren en activeren om er op uit te gaan en wellicht ook 
meer of andere dingen te gaan doen dan ze vooraf van plan waren. Dit zorgt voor meer bestedingen, een betere 
indruk van de regio en daarmee een grotere kans op WOW-momenten. Bij de keuze voor middelen hanteren 
we een aantal uitgangspunten.

Hybride strategie 
De doelgroep is divers en heeft een voorkeur voor verschillende middelen. De plezier- en harmoniezoekers zijn 
sterker online georiënteerd en inzichtzoekers zijn daarentegen weer sterker gericht op gedrukte media. Er is 
ook nog altijd een deel van de bevolking dat minder online vaardig is. Hoe lager de opleiding en hoe hoger de 
leeftijd, des te lager is ook de online vaardigheid. Daarnaast heeft een deel van de Duitse gasten een sterkere 
voorkeur voor persoonlijk contact en geprinte middelen. Dit versterkt de noodzaak voor een hybride strategie.

Gasten zien geen onderscheid tussen ‘online’ en ‘offline’; dat is één belevingswereld van de bestemming. 
Daarom is een totaalstrategie wenselijk waarbij verschillende kanalen in de klantreis naadloos op elkaar 
overlopen.

Altijd op je pad 
Het aantal gasten dat bewust naar een TIP gaat zal de komende jaren verder afnemen, tenzij er een sterkere 
toegevoegde waarde is om het te bezoeken. Dit vraagt een omslag in de huidige aanpak, waarbij sommige TIP’s 
afvallen en enkele andere TIP’s juist extra versterkt worden. Daarnaast is het wenselijk om in te zetten op een 
‘Altijd op je pad’ strategie: informatie en inspiratie die 24/7 beschikbaar is of die op plaatsen beschikbaar is waar 
de gast is.

Onderscheid tussen informatie, inspiratie en communicatie 
Een onderscheid tussen informatie, inspiratie en communicatie is relevant. Dit zijn verschillende behoeften en 
vergen andere middelen vanuit de bestemming en andere vaardigheden vanuit de gebruiker. Zo is een deel 
van de doelgroep prima in staat om digitaal informatie op te zoeken, maar communiceren is voor een deel 
lastiger. Er is vanuit de gasten nadrukkelijk behoefte aan informatie over routes, horeca en 
bezienswaardigheden.

Geprint materiaal en persoonlijk gastheerschap relevant 
Gezien de ervaringen van verschillende landen en de behoefte vanuit een deel van de doelgroep kunnen 
geprinte middelen niet worden afgeschreven als middel. Persoonlijk contact blijft belangrijk, maar om dit 
relevant te houden voor een bredere doelgroep zal de toegevoegde waarde ten opzichte van online kanalen 
moeten worden versterkt.  

Inspelen op relevante ontwikkelingen 
De smartphone dient een belangrijke rol in te nemen in de strategie. Alleen al de huidige website van het 
Vechtdal wordt voor 62% door smartphones bezocht. Er mag in de strategie meer aandacht zijn voor 
personalisatie op basis van persoonlijke voorkeuren en omstandigheden van de gast. Andere relevante 
ontwikkelingen om in deze visie te betrekken zijn spreiding, authentieke belevingen, toegankelijkheid en 
behoeften van nieuwe doelgroepen.
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Informeren & Inspireren: 
Visie Toeristische 
Informatie Punten

8
Allereerst onderscheiden we vijf vormen van TIP’s. Er is vaak veel discussie over 
nut en noodzaak van TIP’s in een digitale wereld. Daarom zullen we 
overwegingen op een rij zetten om wel of niet te kiezen voor een fysieke locatie en 
op welke manieren je het onderscheid kunt maken ten opzichte van het internet. 
We zullen daarbij benoemen welke eisen dit stelt aan TIP’s in de nabije toekomst. 
Tot slot vullen we dit in voor het Vechtdal. 



8.1 VORMEN VAN TIP’s 
TIP’s kunnen verschillende vormen hebben. We 
kunnen de volgende vormen onderscheiden:
  

1. Autonoom 
Zelfstandige locatie die primair gericht is op 
persoonlijke informatie en inspiratie. De locatie 
maakt onderdeel uit van een DMO of een 
afzonderlijke entiteit en heeft een eigen team van 
medewerkers of vrijwilligers. Dit is het geval in 
Hardenberg. 

2. Shop-in-shop 
Informatievoorziening die verzorgd wordt op een 
externe locatie, in een zelfstandig deel van de 
ruimte. Hierbij is er sprake van aparte medewerkers 
of vrijwilligers van een DMO of van de externe 
locatie zelf die als nevenactiviteit toeristische 
informatie verstrekken. Dit is het geval bij de 
beoogde TIP in het Cultuurhistorisch Centrum 
Ommen. 

3. Servicepartner 
Informatievoorziening die verzorgd wordt op een 
externe locatie, waarbij de focus vooral ligt op de 
service en er geen aparte ruimte voor is ingericht. 
Hierbij is sprake van medewerkers of vrijwilligers  
van deze externe locatie die als nevenactiviteit 
toeristische informatie verstrekken. Dit is 
vergelijkbaar met de meeste TIP’s in het Vechtdal. 

4. Mobiel 
Informatievoorziening die verplaatsbaar is. 
Vrijwilligers of medewerkers van de toeristische 
organisatie in het gebied geven toeristische 
informatie op locatie. Voorbeelden zijn een 
container, een bakfiets of ‘greeters’ die met 
herkenbare kleding zich in het gebied verplaatsen 
en vragen van passanten beantwoorden. Deze 
variant wordt nog niet in het Vechtdal toegepast. 

5. Pop-up 
Tijdelijke informatievoorziening (bijvoorbeeld in een 
leegstaand winkelpand of op een meerdaags 
evenement) waar vrijwilligers of medewerkers van 
de toeristische organisatie informatie verstrekken.  
Positief is het vernieuwende karakter, maar 
daartegenover staat dat het voor bezoekers zeer 
lastig vindbaar is omdat het niet permanent kan 
worden bewegwijzerd.  Dit is meer een tijdelijke 
oplossing.

In aanvulling op deze vormen van fysiek 
gastheerschap kunnen we nog twee aanvullende 
vormen onderscheiden die we in dit hoofdstuk 
buiten beschouwing laten (maar wel zullen 
meenemen in het volgende hoofdstuk): 

6. Ambassadeurs 
Medewerkers of vrijwilligers van bedrijven in of 
gerelateerd aan de toeristische sector, die via 
trainingen (fysiek of digitaal via bijvoorbeeld e-
learning) worden opgeleid om bezoekers op 
gastvrije wijze van toeristische informatie over de 
regio te voorzien.  

7. Digitaal 
Digitale vormen van gastheerschap, waarbij de 
medewerker of vrijwilliger niet fysiek aanwezig is, 
maar de bezoeker op afstand van informatie en 
inspiratie voorziet. Voorbeelden zijn telefoon, mail, 
videochat, chatfuncties, Whatsapp of communicatie 
via sociale media kanalen. Ook onderstaand artikel 
is hier een voorbeeld van.

Bel een Zweed 
De Zweedse VVV wil meer toeristen 
lokken en hoopt dat buitenlanders 

meer over Zweden te weten 
komen dan alleen over Ikea, ABBA en 

Pippi Langkous. En wie vertellen 
beter over Zweden dan Zweden? 

Precies.  

Als je nu 0031-852 085 000 (lokaal 
tarief) belt, krijg je willekeurig een 

Zweed aan de lijn. Niet íedere Zweed 
doet mee, alleen mensen die zich via 
een app hebben aangemeld, kunnen 

worden gebeld.  

Bron: NOS.nl, 8 april 2016

36

Visie Gastheerschap voor het Vechtdal 



1 Gasten zoeken hun informatie wel digitaal. 

2 De kosten zijn hoog en de exploitatie is meestal 

niet kostendekkend te maken. 

3 Het effect is moeilijk meetbaar. 

4 Kan vervangen worden door app’s en 

touchscreens. 

5 Kan vervangen worden door 

informatievoorziening bij ondernemers. 

6 Kan vervangen worden door (digitale) service 

op afstand. 

7 Andere keuze in de marketingmix (meer focus 

op marketing in de droom-, plan- en boekfase in 
plaats van informatievoorziening in de verblijffase 
van de klantreis). 

8 Een vaste locatie sluit onvoldoende aan bij 

bezoekersstromen die per dag en tijd kunnen 
verschillen. 

9 Kwaliteit is onvoldoende. 

10 Onvoldoende beschikbare vrijwilligers of 

capaciteit om vrijwilligers te begeleiden. 

11 Bezoekersaantallen nemen al jaren af.

8.2 WEL OF GEEN INFOPUNT 
Een TIP waar persoonlijke informatie of inspiratie wordt gegeven is geen doel op zich. Baten en lasten worden 
soms op verschillende manier gewogen. Daarom is er dan ook met regelmaat discussie over nut en noodzaak 
van TIP's. Is het nog wel nodig met alle digitale ontwikkelingen en is het überhaupt nog wel van deze tijd? 
Diverse artikelen hierover spreken elkaar tegen en binnen de toeristische sector wordt hier wereldwijd ook 
verschillend over gedacht. 50 We zetten enkele mogelijke argumenten voor en tegen op een rij:

ARGUMENTEN VOOR ARGUMENTEN TEGEN

1 Persoonlijk contact kan het verschil maken qua 

beleving van een bestemming. 

2 Het zorgt voor een gastvrije ontvangst namens 

inwoners en bedrijven. 

3 Niet iedereen is digitaal vaardig. 

4 Er is digitaal sprake van een ‘informatie 

overload’ en bezoekers hebben behoefte aan 
duiding en overzicht. 

5 Digitale informatie is te algemeen en biedt geen 

maatwerk. 

6 Een deel van de bezoekers heeft behoefte aan 

onafhankelijke informatie en advies. 

7 Bezoekers hebben behoefte aan bevestiging 

van eerder verzamelde online informatie. 

8 Lokale medewerkers of vrijwilligers kunnen de 

lokale verhalen, gebruiken en geheimen vertellen 
en een bijdrage leveren in authentieke ervaringen. 

9 Infopunten spelen een rol in meerdere fasen van 

de klantreis (ook op afstand). Het draait daarmee 
niet alleen om bezoekers. 

10 Het stimuleert extra bestedingen doordat 

bezoekers en inwoners op nieuwe ideeën kunnen 
worden gebracht. Hierdoor kan het ook een 
bijdrage leveren aan spreiding. 

11 Het zorgt voor zichtbaarheid naar en contact 

met ondernemers en andere stakeholders.

50  FocusWire (2016, 1 februari). Is the smartphone killing the visitor center? ; 
Skift (2017, 25 oktober). Is the Visitor Center Dead? Scotland and LA Have Opposing Answers in the Mobile Era. 37
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8.3 MEERWAARDE TIP VERSUS ONLINE 
De snelheid en hoeveelheid van de beschikbare digitale informatie, zorgt ervoor dat TIP’s de komende jaren 
alleen nog een duidelijke functie zullen hebben, indien deze voldoende toegevoegde waarde bieden ten 
opzichte van digitale kanalen. Om de meerwaarde te kunnen formuleren is het allereerst goed om te benoemen 
wat de grenzen (op dit moment) zijn van online informatievoorziening ten opzichte van TIP’s. Op basis hiervan 
kunnen we de meerwaarde formuleren van TIP’s in de nabije toekomst: 

Persoonlijke maatwerk informatie 

Gemak en tijdbesparing 

Onafhankelijke en neutrale informatie 

Kan inspireren op maat op basis van persoon- 
lijke interesses, biedt meer diepgang (actief) 

Beleefbaar en echt contact met inwoners 

Biedt duiding en overzicht 

Online TIP

Statische informatie 

Veel tijd nodig om diverse sites te doorzoeken 

Gekleurde informatie vanuit de auteur, ook 
niet altijd bekend wie de bron is 

Gaat er vanuit dat je al enigszins weet wat je 
zoekt (passief) 

Afstandelijk 

Informatie ‘overload’

vs

8.4 TIP’S IN DE TOEKOMST 
Op basis van de bevindingen rondom de veranderende gast (hoofdstuk twee), de behoeften van gasten 
(hoofdstuk drie), de bevindingen in het Vechtdal (hoofdstuk vier) en de meerwaarde ten opzichte van online, 
kunnen we een aantal randvoorwaarden benoemen voor een eigentijdse en toekomstbestendige invulling van 
TIP’s binnen het Vechtdal. Onderdelen hiervan zullen ook van toepassing zijn op de Anjerpunten.
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8.4.1 PERSOONLIJKE INSPIRATIE DOOR 
‘LOCALS’ 
Gasten kunnen op internet antwoord vinden op veel 
vragen. Zeker voor praktische informatie over 
openingstijden of prijzen zal een digitaal vaardige 
gast al snel de digitale kanalen verkennen. Maar 
juist op het gebied van inspiratie op maat 
(afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van de 
gast) kan de bestemming toegevoegde waarde 
bieden. 

De gast is voortdurend op zoek naar onbezorgde 
geluksmomenten. Deze geluksmomenten kunnen 
ontstaan door emotionele ervaringen en het 
opdoen van positieve herinneringen. Dit vraagt van 
TIP's om gasten persoonlijk op maat te inspireren 
en verhalen te vertellen. Het op een natuurlijke wijze 
doorvragen naar de persoonlijke interesses en 
behoeften van een gast en op basis hiervan een 
maatwerk advies geven. Daarmee de 
verwachtingen overtreffen (het bereiken van een 
glimlach) en het aanwakkeren van een verlangen 
om iets te beleven.

Persoonlijk inspireren van bezoekers heeft 
meerdere doelen: 

• Gasten motiveren om meer of andere dingen te 
gaan doen dan dat ze vooraf van plan waren; 

• Spreiden van bezoekers in plaats en tijd; 

• Meegeven van een positieve merkbeleving ter 
plaatse; 

• Verbinden van vraag en aanbod op een 
persoonlijke manier. 

Een advies van een inwoner die het gebied kent is 
daarbij waardevoller dan online informatie. gasten 
willen steeds meer de minder bekende plekken 
ontdekken, in contact komen met inwoners, nieuwe 
ervaringen opdoen en zichzelf verrijken. Juist de 
lokale inwoners kunnen deze informatie als geen 
ander geven. Het nadrukkelijker positioneren van 
TIP's als een plek waar je in contact kunt komen 
met inwoners als lokale experts (meer persoonlijk, 
minder corporate) zal meerwaarde bieden voor de 
gast.

8.4.2 GRENZELOOS OVERZICHTELIJK 
Met de overload aan informatie die vandaag de dag 
beschikbaar is, is het voor gasten steeds moeilijker 
om de betrouwbaarheid en waarde van de bron te 
kunnen onderscheiden. Ook is informatie die online 
te vinden is om uiteenlopende redenen vaak erg 
algemeen van aard. Hoofd- en bijzaken worden vaak 
nauwelijks onderscheiden. Daarmee ontstaat er 
behoefte aan een onafhankelijke bron, duiding van 
de informatie en overzicht.

Onafhankelijk
De gast verwacht dat deze onafhankelijk kan 
worden voorzien van informatie en inspiratie. Hierbij 
hoort een onbevooroordeelde en onafhankelijke 
dienstverlening. Dat wil zeggen dat er geen direct 
belang is voor het TIP om een bepaalde locatie of 
bedrijf te adviseren, anders dan een hoge 
klanttevredenheid bij de gast.  

Duidend 
Veel gasten hebben behoefte aan duiding. Deze 
duiding kan verschillende vormen aannemen, zoals 
bijvoorbeeld diepgang, uitleg en advies of 
bevestiging.  

Bij diepgang kan het gaan om het zoeken naar 
antwoord op verdiepende vragen. Bijvoorbeeld of in 
een bepaald natuurgebied honden zijn toegestaan, 
wat de achtergrond is van een bepaalde traditie of 
welke ondergrond een specifiek mountainbikepad 
heeft. Het kan ook gaan om uitleg en advies. 
Bijvoorbeeld wat interessant is in een specifieke 
situatie (slecht weer of een feestdag), de weg 
vragen of een tip. 

Bij beide vormen van duiding is het van groot 
belang dat de medewerkers en vrijwilligers een 
gedegen kennisniveau hebben van de bestemming 
en de omliggende regio’s. Informatie dient daarbij 
actueel, betrouwbaar en compleet te zijn.  

De TIP kan ook een bijdrage leveren aan spreiding 
door informatie op te nemen in de ruimte en 
middelen over geadviseerde bezoektijden, realtime 
drukte of geschikte alternatieven. 

Tot slot is er de behoefte aan bevestiging. Internet 
bevat veel gebruikers en meningen. Reviewsites en 
consumer-to-consumer platformen zijn voor veel 
gasten goede instrumenten om zich te oriënteren 
op de bestemming. Maar tegelijkertijd biedt het ook 
onzekerheid, omdat niet altijd duidelijk is wie de 
bron is, reviews elkaar tegenspreken of de 
betrouwbaarheid in twijfel wordt getrokken. gasten 
oriënteren zich dan ook volop online, maar hebben 
behoefte aan bevestiging door mensen die lokaal 
bekend zijn.
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Overzichtelijk 
De vrijetijdseconomie is bij uitstek versnipperd. Dit 
komt omdat het een samenstelsel is van allerlei 
disciplines: horeca, natuur, sport, zorg, media, ICT, 
water etc. Al deze disciplines en de daarin acterende 
stakeholders zorgen al snel voor een 
onoverzichtelijk aanbod van informatie. Daarmee is 
een belangrijke rol voor een TIP en MarketingOost 
om informatie te verzamelen, te bewerken of te 
actualiseren en overzichtelijk weer te distribueren 
naar gasten en stakeholders via verschillende 
kanalen.

Door hoofd- en bijzaken te onderscheiden, 
informatie te categoriseren (bijvoorbeeld op thema, 
locatie of inhoud), visueel te presenteren of 
persoonlijk toe te lichten, kan het overzicht van de 
informatie worden vergroot en de bestemming 
begrijpelijk worden gemaakt. 

Grenzeloos 
De gast kijkt niet naar bestuurlijke of provinciale 
grenzen. Die wil de meest memorabele ervaring. 
Het is daarom belangrijk dat de informatie 
vraaggericht is in plaats van aanbodgericht. Dat 
betekent dat de informatie in een TIP sowieso op 
Vechtdal niveau beschikbaar is, maar dat ook 
relevante bezienswaardigheden buiten het Vechtdal 
worden aanbevolen (indien relevant voor de 
doelgroep). 

8.4.3 EXCELLENTE SERVICE 
Je ziet wereldwijd dat TIP’s zich in de loop van de 
decennia ontwikkeld hebben. In eerste instantie 
werd de basis gevormd door brochures en 
kaartmateriaal, souvenirs en een balie met 
persoonlijke service. Vervolgens werd dit aangevuld 
met een verhoogd voorzieningenniveau, zoals 
toiletten, wifi en ipads of touchscreens. Daarna nam 
op diverse locaties in Nederland de interesse voor 
TIP’s af en werden deze afgeschaald. Inmiddels zien 
we weer een hernieuwde interesse in TIP’s, omdat 
afgeschaalde alternatieven vaak geen goede 
oplossing blijken voor de behoeften van de 
hedendaagse gast. In de komende jaren zal 
excellente service steeds belangrijker worden en het 
verschil in klantbeleving maken. Gasten streven 
naar geluk, een minder stressvol bestaan en 
emotionele verrijking. De gast verwelkomen, 
ontzorgen en verwachtingen overtreffen is het 
credo.

Het ontzorgen van de gast begint al met de basis 
op orde hebben. Een duidelijke bewegwijzering 
naar het TIP toe (waar parkeer ik, hoe kom ik er, hoe 
ver is het), een heldere ‘signing’ op het pand zelf 
(herkenbaarheid, wat kan ik verwachten) en een 
overzichtelijke situatie in een TIP (waar vind ik welke 
informatie, wie kan mij helpen, hoe is de looproute) 
zorgen voor duidelijkheid en comfort bij de gast. Dit 
is bij veel TIP's op dit moment niet op orde. 

Daarnaast kan een TIP toegevoegde waarde bieden 
met een excellent serviceniveau. Het gaat hierbij 
niet langer om het voldoen aan de verwachtingen 
van de gast, maar over het overtreffen van 
verwachtingen (wow-factor). Dit zorgt ervoor dat 
gasten zich ontzorgd voelen en zal bijdragen aan 
een positieve beleving van de bestemming. 

Service zit enerzijds in basale dienstverlening 
(ticketing van vervoer en vermaak, 
bezettingsregistratie, de tijd nemen voor gasten), 
maar anderzijds ook in houding en gedrag van de 
vrijwilligers en/of medewerkers. Het streven om net 
een stapje verder te gaan dan de gast in eerste 
instantie zal verwachten dient hierbij centraal te 
staan. Oprechte warmte en betrokkenheid, 
persoonlijke aandacht en iets extra’s willen doen 
voor de gast zijn hier voorbeelden van. 

Tijdens een verblijf op de bestemming kunnen zich 
voor de gast ook onaangename momenten 
voordoen. Zeker op deze momenten is een optimale 
klachtafhandeling of uitmuntende hulpverlening 
een belangrijk moment om het verschil te maken 
voor de gast en een onuitwisbare indruk achter te 
laten.

Alleen door uit te blinken in service en kwaliteit 
maakt een TIP ook een werkelijk verschil. Wanneer 
verwachtingen worden overtroffen zullen 
ervaringen ook eerder worden gedeeld door gasten, 
wat leidt tot ‘word of mouth’ en versterking van het 
imago van de bestemming. 
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Verhalen vertellen 
Verhalen zijn een goede manier om de identiteit van een bestemming uit te dragen. Het biedt een duidelijke 
kapstok om ervaringen in de regio aan op te hangen (en biedt daarmee overzicht), het brengt een bestemming 
tot leven en het verdiept de beleving van de bezoeker. Grofweg kunnen we vier soorten verhalen onderscheiden: 
51 

De verhalen bieden een haakje om concrete tips en belevingen in de regio aan op te hangen en onder de 
aandacht te brengen van de gast. Op deze manier kun je verhalen benutten om conversie te realiseren, oftewel: 
het aanzetten van de gast tot actie. 

8.4.4 FYSIEK EN DIGITAAL VERMENGD 
(FYGITAAL) 
Naast het onderscheidend vermogen dat TIP's 
kunnen hebben ten opzichte van online applicaties, 
zijn er ook kansen om digitale applicaties te 
vermengen met TIP's. Er is een constante zoektocht 
gaande naar evenwicht tussen digitaal en fysiek. Er 
ontstaan dan ook allerlei mengvormen, zoals 
digitale spiegels in pashokjes, de terugkeer van de 
vinylplaat of het laten thuisbezorgen van schoenen 
die je in de winkel hebt uitgezocht.

De smartphone kan een interessante 
informatiedrager zijn, waarmee informatie en 
inspiratie die opgedaan wordt in een TIP wordt 
opgeslagen. Dit kan door hulpmiddelen om de 
informatie die je krijgt over te zetten op je 
smartphone via QR codes of NFC of mogelijkheden 
om de informatie via e-mail te ontvangen. 

NFC is de afkorting van Near Field Communication. 
Met deze microchiptechnologie is het mogelijk om 
contactloos te communiceren. NFC maakt het 
mogelijk om via verschillende apparaten met elkaar 
contactloos (op enkele centimeters afstand) te 
communiceren. Een voorbeeld is het contactloos 
betalen, waarbij je uitsluitend je telefoon voor de 
PIN-terminal hoeft te houden en

daarmee een betaalhandeling kan verrichten. Deze 
techniek zal de komende jaren een toevlucht 
nemen. Je kunt informatie dan via een simpele ‘tap’ 
overzetten op je mobiel. 

8.4.5 IDENTITEIT EN VERHALEN 
Bezoekers zoeken naar authentieke en lokale 
verhalen en belevingen. Identiteit vormt daarmee 
misschien wel de belangrijkste basis voor het 
positioneren van een bestemming. Het is één van 
de weinige dingen die niet ‘footloose’ is. Je kunt de 
identiteit van een gebied (en de producten en 
diensten die hiervan afhankelijk zijn) niet 
verplaatsen naar een andere omgeving. Het zou 
daarmee centraal moeten staan bij de strategische 
ontwikkeling en vermarkting van een bestemming 
(zowel qua beleid, producten, promotie, 
evenementen etc.). Hiermee creëer je een 
authentieke bestemming met onderscheidend 
vermogen. 

De identiteit vormt daarmee ook een belangrijke 
basis voor de inrichting van een infopunt. De 
identiteit zou herkenbaar moeten zijn in materialen, 
beelden, verhalen etc. Met een inwoner die op zoek 
is naar lokale herkenbaarheid en een bezoeker die 
op zoek is naar belevenissen en emoties, vormen 
identiteit en verhalen een belangrijke basis voor een 
infopunt.

51  Tourism eSchool (2018). 12 Things Succesful Visitor Centers Do Differently.  
https://tourismeschool.com/blog/12-things-successful-visitor-centres-do-differently 42

Visie Gastheerschap voor het Vechtdal 



De verhalen visueel en interactief 
Door verhalen visueel en interactief te maken komen ze sterker terecht in het geheugen van de bezoeker en 
overtref je verwachtingen. Mensen herinneren hun ervaringen. Om een ervaring te creëren moet je de bezoeker 
aanspreken op emotie. Het gaat om het bereiken van een balans tussen feiten en activiteiten, activeren, 
verbazen en elementen die je niet snel vergeet. 50 Kortom: beleving. 

Wanneer je een belevingsvolle omgeving wilt creëren vraagt dit een aantal zaken: 51 

• De bestemming presenteert zichzelf op een verrassende manier naar de bezoeker (“kom binnen en kom 
meer te weten”) 

• De bezoeker wordt verleid om alle hoeken en gaten van een bestemming te verkennen (“blijf langer en 
ontdek me”) 

• Er is een rode draad die zorgt voor een samenhangend geheel (“begrijp het verhaal van de (vriendelijke) 
bestemming”) 

• Het roept nieuwsgierigheid op (“de bestemming oefent aantrekkingskracht uit op bezoekers”) 

Door enkele TIP's als een beleving te ontwikkelen, wordt het een bezienswaardigheid op zichzelf. Een plaats waar 
je het verhaal van de bestemming kunt meegeven, de gast kunt inspireren, sturend kunt optreden en 
verwachtingen overtreffen.

VVV Inspiratiepunt Goeree-Overflakkee

VVV Inspiratiepunt Zutphen

VVV Inspiratiepunt Winterswijk
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De klantreis bestaat grofweg uit de fasen dromen, 
plannen, boeken, beleven en delen. Wanneer we 
uitgaan van de klantreis van de gast, willen we 
vanuit de bestemming beredeneerd een zo 
naadloos mogelijke beleving creëren. Identiteit en 
de lokale verhalen bieden een onderlegger voor een 
samenhangend verhaal over de bestemming. 

Het is van belang dat er aansluiting is tussen 
verschillende fasen van de klantreis en daarmee 
herkenbaarheid voor de gast. Oftewel dat een TIP 
onderdeel uitmaakt van een totaal merkconcept en 
dat dit ook als zodanig door de gast wordt herkend. 
Het beeld wat je de gast in marketingcampagnes 
voorhoudt in de droomfase, dient ook herkenbaar te 
zijn in de andere fasen van

de klantreis. De uitstraling van (een deel van) het 
TIP dient hier op aan te sluiten. Positieve associaties 
rondom de dienstverlening van een TIP zullen 
daarmee ook sneller worden gekoppeld aan de 
waardering van de bestemming. Bovendien zal het 
gasten eerder aanzetten om hun positieve ervaring 
te delen met anderen, wat kan bijdragen aan een 
positief imago van de bestemming en het 
interesseren van anderen voor de bestemming.

De mate waarin identiteit en verhalen zichtbaar 
kunnen worden gemaakt zijn sterk afhankelijk van 
de uitingsvorm van een TIP (autonome locatie of 
servicepartner) en de beschikbare ruimte. Dit 
element is dan ook schaalbaar. Maar in elke vorm 
zou een verbinding met het merkverhaal van het 
Vechtdal wenselijk zijn. 

8.5 VISIE TIP’S IN HET VECHTDAL 
De beschreven uitgangspunten kunnen we vertalen in een visie op Toeristische Informatie Punten in het 
Vechtdal.

Van informatie naar inspiratie 
Met de vraag vanuit de doelgroep in het achterhoofd zijn TIP’s nog steeds relevant. Het Vechtdal heeft de keuze 
gemaakt om in te zetten op gastheerschap en toegankelijkheid. Persoonlijke informatie en inspiratie en 
laagdrempelige beschikbaarheid van informatie maakt hier een essentieel onderdeel van uit. Bovendien kan een 
TIP hierin een verschil maken: bezoekers verleiden om meer te gaan doen dan dat ze van plan waren waardoor 
de bestedingen en de waardering van de bezoeker voor het gebied toeneemt. Met als gevolg dat ze hun 
positieve ervaringen eerder zullen delen, wat ook nieuwe bezoekers in een klantreis kan brengen. Een TIP moet 
dan ook gezien worden als een onderdeel van een totaalstrategie qua informatiemanagement van de 
bestemming. 

Hierbij is het wenselijk dat het Vechtdal de slag maakt van informatie naar inspiratie (we belichten Zwolle zo 
dadelijk apart). Het uitgangspunt zou moeten zijn: doe het goed of doe het niet. Zie het TIP als een visitekaartje 
van de bestemming en behandel het ook als zodanig. De Anjerpunten zijn zinvolle aanvullingen, maar kunnen 
niet worden gezien als een vervanging van de TIP. De belangrijkste reden hiervoor is dat ze niet in de loop van de 
bezoeker zitten. Bovendien is informatievoorziening een nevenactiviteit. Als er geen investeringen worden 
gedaan in een kwalitatief netwerk van TIP’s, dan zullen de verwachtingen van de bezoeker versus het aanbod 
van TIP’s steeds verder uit elkaar gaan lopen. Met als gevolg: OUCH-momenten en verder afnemende 
bezoekersaantallen. 

Het niveau van de huidige TIP’s is op veel locaties onvoldoende. We achten het niet noodzakelijk dat in iedere 
kern een TIP beschikbaar is. We adviseren om vooral in te zetten op circa drie krachtige TIP’s, aangevuld met een 
nieuwe vorm van informatievoorziening bij ondernemers (Vechtdal Gastvrij Punten). In het Vechtdal lenen het 
Informatiepunt Hardenberg en de beoogde nieuwe locatie in Ommen (in het Cultuurhistorisch Centrum 
Ommen) zich voor een centrale rol. In Zwolle kan het Zwolse Balletjeshuis deze rol vervullen. In Ommen zal een 
upgrade naar inspiratiepunt extra noodzakelijk zijn, omdat de locatie niet in de loop zit.  

De drie TIP’s kunnen zich omvormen tot een zogenoemd inspiratiepunt om beter aan de verwachtingen van de 
hedendaagse en toekomstige bezoeker te voldoen. In het inspiratiepunt plek kun je inspiratie opdoen over je 
bezoek aan het Vechtdal en de lokale omgeving. Het inspiratiepunt heeft de volgende kenmerken: 

• De locatie straalt het DNA en de verhalen uit van het Vechtdal en de lokale omgeving; 

• Je kunt er inspiratie opdoen over de regio. Door verhalen en (eventueel) interactieve elementen is het een 
beleving op zichzelf; 

• De inrichting biedt overzichtelijke, meertalige informatie en visuele inspiratie; 

• Medewerkers inspireren op basis van persoonlijke interesses van de gast en gebruiken de hulpmiddelen in de 
ruimte voor hun verhaal; 

• Zowel de lokale omgeving als belevenissen in het Vechtdal (en omgeving) worden belicht;

44

Visie Gastheerschap voor het Vechtdal 



• De thema’s uit Uitvoeringsprogramma 3.0 (zoals streekproducten, gezond etc.) komen tot uiting; 

• Het inspiratiepunt biedt een excellent niveau van service; informatie kan worden overgezet op smartphone.  

Op deze wijze ontstaan krachtige locaties die echt toegevoegde waarde bieden. Deze ambitie kun je in 
verschillende gradaties en uitingsvormen invullen. In een ultieme situatie kan dit op het niveau van de eerder 
getoonde voorbeelden uitvoeren, maar in een afgeschaalde vorm kan ook op eenvoudigere wijze invulling 
worden gegeven aan visuele inspiratie en interactie. Om deze stap te kunnen zetten is het wenselijk dat de 
identiteit en verhalen van het Vechtdal scherp in beeld zijn, zodat ook het onderscheidend vermogen voldoende 
tot uiting kan worden gebracht in de inrichting. Financiering van dergelijke concepten kan vaak door 
verschillende belangen bij elkaar te brengen en hoeft vaak niet alleen van gemeenten te komen. 

Zwolle 
In Zwolle is de TIP gevestigd bij het Zwolse Balletjeshuis en bij Waanders in de Broeren. Beide hebben aparte 
medewerkers of vrijwilligers die de gast te woord staan en kunnen in principe prima naast (en met) elkaar 
bestaan. Voor de toekomstbestendigheid is ook hier een slag van informatie naar inspiratie wenselijk.  

De wijze waarop de stad wordt gepositioneerd in de droomfase dient beter aan te sluiten op de uitstraling in de 
TIP om een sluitende klantreis te borgen. Zwolle wil zichzelf profileren als creatief, ondernemend en 
experimenteel; dit zou in de nabije toekomst ook tot uiting dienen te komen in het TIP(’s). Indien beide locaties 
behouden blijven, dan zouden zij zich beide op andere doelgroepen kunnen richten. Zo zal Waanders in de 
Broeren de avontuur- en inzichtzoeker aanspreken. Hier kan de uitstraling en de inhoudelijke informatie en 
inspiratie zich op deze locatie op aanpassen (creatief). 

Het Zwolse Balletjeshuis richt zich op een bredere doelgroep. De winkel is voor die doelgroep een authentieke of 
nostalgische beleving. De informatieruimte zou sterker kunnen worden ingericht als inspiratieruimte die beter 
aansluit bij het DNA van de stad. Op beide locaties zou het wenselijk zijn om aandacht te hebben voor drie lagen: 
Zwolle, de Hanzesteden en het Vechtdal (met name de thema’s natuur en gezond). 

Tot slot kan er in Zwolle gekozen worden voor kleinschalige creatieve inspiratiepunten op locaties die aansluiten 
bij de avontuurzoeker. Bijvoorbeeld een creatieve en kunstige boom die vol hangt met inspiratietips in de 
Fundatie of vergelijkbare vormen. Hiermee combineer je een centraal inspiratiepunt met inspiratie op het pad 
van de doelgroep. 

Dalfsen 
De gesproken stakeholders zouden het liefst een fysieke locatie zien waar gasten kunnen worden geholpen, de 
huidige invulling achten ze onvoldoende. Dat sluit aan bij de eerdere conclusies uit dit rapport. Voor Dalfsen zijn 
er twee opties (afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden en bereidheid): of er wordt ingezet op een 
kwalitatief hoogwaardige vorm van informatie en inspiratie op een nieuwe locatie. Dit zal echter enige 
structurele exploitatiekosten met zich meebrengen. Alternatief is dat wordt ingezet op een netwerk van 
Vechtdal Gastvrij Punten (zie volgende item). Met Ommen worden in dat geval afspraken gemaakt over de 
dienstverlening qua vragen via email of telefoon. Onze indruk is dat het laatste scenario op dit moment het 
meest haalbaar is. 

VVV-merk 
In 2013 is afscheid genomen van het VVV merk. De vraag is wat de waarde van het merk is voor bezoekers en of 
dit nog een positieve invloed kan hebben op de TIP’s. Vanuit het laatst beschikbare onderzoek uit 2015 door 
Blauw Research blijkt dat voor de bezoeker het merk staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Het trekt op 
sommige locaties ook extra bezoekers. Er zijn VVV’s in Nederland waarbij men een verschil merkte tussen de 
periode met en zonder het VVV-merk.  

Tegelijkertijd is de veronderstelling van stakeholders dat het ook symbool staat voor oubollig en stoffig. VVV 
Nederland zet in haar beleid vooral in op de ontwikkeling van Kennisnetwerk Destinatie Nederland, een kennis- 
en informatieplatform. Het is moeilijk om een exacte voorspelling te doen over de waarde van het VVV-merk in 
de nabije toekomst, maar indien er vanuit de landelijke organisatie geen stappen genomen zullen worden ter 
versterking van de kwaliteit van het netwerk, stimulering van het imago en bewaking van de 
licentievoorwaarden, dan zal de waarde verder afnemen. Vooralsnog is er geen zicht op deze stappen. 
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Het VVV-merk is een middel en geen doel op zich. We zien in Nederland de ontwikkeling dat steeds meer het 
destinatiemerk leidend is. Eén van de scenario’s is dat een DMO die lid is van het Kennisnetwerk Destinatie 
Nederland ook gebruik kan maken van het VVV-merk (inbegrepen bij de licentie). In dat geval zou opnieuw 
kunnen worden overwogen om kosteloos wederom het VVV-merk toe te passen, echter is dat alleen aan te 
raden indien er ook stappen worden ondernomen om het merk structureel te laden en te versterken.  

Rol van inspiratiepunten 
Tot slot zouden de inspiratiepunten zich ook nog kunnen oriënteren op nieuwe functies. Zo kan er in een 
inspiratiepunt ook informatie worden gegeven over wonen en werken (en eventueel studeren) op de locatie, 
waarmee het zich ontwikkeld tot een voorportaal van de totale bestemming.  Een inspiratiepunt kan ook een 
plaats zijn waar je als bezoeker feedback kunt geven over de bestemming. Ook kan het een plek zijn waar 
activiteiten starten voor specifieke doelgroepen met een gedeelde interesse (vogelspotten, sterren kijken, 
ontmoeten van solo reizigers etc.). Tot slot kan een inspiratiepunt ook een rol spelen in het spreiden van 
bezoekers. Enerzijds door advies op maat en het sterker naar voren brengen van verborgen schoonheden in het 
gebied, maar ook door bij diverse bezienswaardigheden weer te geven wat de meest gunstige bezoektijden zijn 
of vergelijkbare alternatieven te tonen.   

Evaluatie na vijf jaar 
De ontwikkelingen gaan snel en de behoeften van de bezoeker veranderen doorlopend. Het is aan te raden om 
iedere vijf jaar een evaluatie te houden en opnieuw de waarde en de funcxtie van het TIP te herijken. 
Investeringen in een inspiratiepunt worden aangegaan met een beoogde levensduur van 8 tot 10 jaar. 

Vechtdal Gastvrij Punten 
De overige TIP’s zullen in de huidige vorm onvoldoende toegevoegde waarde hebben voor de gast om echt als 
volwaardig TIP te kunnen worden aangeduid. De verwachtingen die de gast zal hebben versus de werkelijke 
ervaring sluiten niet goed op elkaar aan. Er is op de locaties nauwelijks ruimte voor inspiratie, beperkte 
persoonlijke aandacht, gebrek aan signing en onzichtbaarheid van het Vechtdal merk. Een rek of tafel met 
brochures kun je eigenlijk op iedere locatie wel kwijt. In plaats daarvan adviseren we toe te werken naar een 
breed netwerk van Vechtdal Gastvrij Punten (werknaam) die de gast op diverse plaatsen en momenten van 
informatie én service kan en wil voorzien. Het concept van Vechtdal Gastvrij Punten kan bij tal van verschillende 
type bedrijven worden ondergebracht (restaurants, winkels, accommodaties etc.) en heeft ook als doel om het 
totale serviceniveau van de bestemming te vergroten. Op deze locaties: 

• Heeft het bedrijf deelgenomen aan één of meerdere trainingen van het gastheerschapsprogramma en/of de 
IVN cursus ‘Gastheren van het landschap’; 

• Is de bereidheid om vragen te beantwoorden van gasten en beschikt men over de vaardigheid om 
antwoorden online op te zoeken; 

• Vind je de Vechtdal brochure en een (vastgestelde) set van fiets- en wandelroutes; 

• Zijn ruime openingstijden (minimaal vijf dagen in de week geopend); 

• Wordt gewezen op online kanalen van het Vechtdal voor inspiratie over routes, horeca en 
bezienswaardigheden. Dit kan via een paneel of poster, opname in de menukaart, een display op de balie 
etc.; 

• Is de mogelijkheid dat gasten hun fiets kunnen opladen, is een reparatieset voor de fiets, een verbanddoos 
en de mogelijkheid voor het vullen van een bidon. Door het aanbrengen van deze voorzieningen voldoen 
bedrijven ook het landelijke label ‘Fietsers Welkom’ en het is aan te bevelen dit label hier ook aan te koppelen 
in verband met de landelijke herkenbaarheid.  

De Vechtdal Gastvrij Punten krijgen extra promotie en worden herkenbaar, bijvoorbeeld met een schild aan de 
gevel. Bij voorkeur worden het schild van Fietsers Welkom en Vechtdal Gastvrij Punten gecombineerd in één 
gezamenlijke uiting. Eens per twee jaar vindt een toetsing plaats door middel van een Mystery Guest en wordt 
opnieuw bezien of de erkenning nog van toepassing is. Door voor deze aanpak te kiezen komt er een breed 
netwerk, dat altijd op het pad is van de gast. Bestaande infopunten kunnen ook meedoen in dit concept en op 
deze manier onderdeel blijven van het netwerk, mits ze voldoen aan de criteria. Alleen worden ze niet meer 
gepromoot als aparte TIP.
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Mobiele varianten 
In enkele gesprekken en documenten zijn mobiele varianten of pop-up concepten naar voren gekomen. Dit kan 
een prima aanvulling zijn, vooral op drukke locaties, tijdens piekdagen of evenementen. Zeker in Zwolle of 
Dalfsen (indien hier geen fysieke locatie komt) is dit kansrijk. Deze oplossing kan echter niet gezien worden als 
een alternatief voor een fysiek informatiepunt om een aantal redenen: 

• Er ontbreken alternatieve contactmogelijkheden, zoals e-mail of telefoon. 

• Met mobiele varianten die door een plaats of stad bewegen moet het team ‘toevallig’ op je pad komen.  

• Het is een goede manier om gasten op drukke locaties pro-actief of passief te informeren, maar je bereikt er 
niet per se de gasten mee die vragen willen stellen of hulp nodig hebben. 

• Bij slecht weer zal het team minder beschikbaar zijn, terwijl de behoefte aan inspiratie bij gasten dan wellicht 
juist toeneemt. 

• Het is vooral gericht op informatie en minder op inspiratie. 

Voor de uitvoering is samenwerking mogelijk met studenten mits deze goed getraind worden. 

Anjerpunten 
De Anjerpunten zijn gastvrije locaties, maar het wringt nog qua inhoudelijk concept. Er is op sommige locaties 
maar beperkt sprake van een beleving, de inspiratie over de omgeving kan sterker worden ingevuld en er is 
behoefte aan concretisering van de onderlinge samenwerking. Om de Anjerpunten beter en duidelijker te 
positioneren adviseren we het volgende: 

• Zorg voor duidelijke basisprincipes: ruime openingstijden, Anjer informatie gratis toegankelijk, een 
thematische beleving, thematische (concrete en overzichtelijke) inspiratie en een basisniveau van service en 
dienstverlening (een standaard set kaarten en routes, Vechtdal magazine, oplaadpunt voor de fiets, gebruik 
van toilet etc.).  

• Koppel de thematische informatie aan concrete belevenissen in de omgeving. Denk bij iedere tekst: hoe kun 
je dit als gast zelf gaan ervaren? 

• Faciliteer tijdelijk een ‘aanjager’ die de Anjerpunten helpt om tot concrete acties en promoties te komen, 
waarbij verschillen tussen de partijen (ook qua tijd en budget) kunnen worden overbrugd. 
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• Indien het Anjerpunt in Beerze de 
openingstijden niet kan of wil verruimen, dan is 
het raadzaam om naar een alternatief vijfde 
Anjerpunt te zoeken. De locatie kan zich dan 
blijvend profileren als bezienswaardigheid, maar 
niet als Anjerpunt. Qua locatie zijn de kalkovens 
in Dedemsvaart een overweging, ook als 
alternatief voor de huidige TIP. 

• Vernieuw de informatiepanelen aan de 
buitenzijde en laat deze zich vooral richten op 
thematische inspiratie over de omgeving in 
plaats van de Anjerpunten zelf. Uiteraard kunnen 
de vijf locaties wel benoemd worden. 

• De locaties in Hoonhorst en Vilsteren hebben 
een beperkte zelfstandige belevingswaarde. Dit 
kan conceptueel worden versterkt. Hierbij gaat 
het vooral om belevingen die individueel (“hier 
en nu”) te doen zijn, niet zozeer in 
groepsverband. 

• Geef de Anjerpunten een meer duidelijke positie 
ten opzichte van de TIP’s en Vechtdal Gastvrij 
Punten en stimuleer dat TIP’s en Anjerpunten 
naar elkaar verwijzen. Zorg voor actieve 
kennisuitwisseling tussen beide partijen. Maak 
de Anjerpunten onderdeel van een 
totaalconcept van informatie en inspiratie in het 
Vechtdal. De Anjerpunten worden hiermee een 
thematisch verlengstuk van de Inspiratiepunten 
voor de inzichtzoekers die meer verdieping 
willen over een specifiek thema. 

• Zorg dat de medewerkers en vrijwilligers van de 
Anjerpunten ook inhoudelijk worden getraind 
(samen met de inspiratiepunten). 

Netwerk van fysieke kanalen 
Het onderscheid tussen een TIP, Anjerpunt of 
Gastvrij Punt zal de gast waarschijnlijk ontgaan 
indien dit allemaal zelfstandige concepten zijn. Het 
is belangrijk om naar de gast deze drie vormen van 
fysiek gastheerschap aan elkaar te verbinden in een 
samenhangend concept. Dat kan bijvoorbeeld  door 
een gedeelde naam en door ook in marketing 
uitingen de verschillende typen van informatie en 
inspiratie te benoemen. 

Netwerk van digitale kanalen 
De gast van vandaag (vooral plezierzoekers), maar 
zeker die van de nabije toekomst, zal steeds vaker 
digitale kanalen gebruiken om zichzelf te voorzien 
van informatie en inspiratie. Daarbij is de 
mogelijkheid om persoonlijk contact te leggen via 
digitale kanalen opportuun. Dit vraagt echter wel 
een flinke organisatorische omslag, omdat de 
huidige TIP’s deze taak er niet zomaar even bij 
kunnen doen. Het is echter goed om deze stip aan 
de horizon wel te gaan zetten en hier ook geleidelijk 
aan naar toe te werken: 

• Zwolle, Ommen en Hardenberg kunnen een 
basis informatiefunctie vervullen voor telefoon 
en email. Ommen zal hierbij ook vragen over de 
gemeente Dalfsen meenemen; 

• Er is een versnippering aan social media pagina’s 
en kanalen. De uitstraling en actualiteit is niet 
altijd even sterk, het aantal volgers is vaak 
beperkt en het is vooral gericht op ‘zenden’. De 
pagina van Vechtdal Overijssel heeft echter wel 
veel volgers. Het zou goed zijn om op Vechtdal 
niveau de social media kanalen nadrukkelijker te 
gaan inzetten als communicatiekanalen. 
Idealiter wordt naast Facebook en Instagram ook 
Whatsapp nog toegevoegd als kanaal. De pilot 
met de persoonlijk reis-assistent is dan ook 
kansrijk. Organisatorische vragen die aan de 
orde komen zijn: wie beantwoordt de vragen en 
op welke wijze kunnen vragen ook buiten 
kantoortijden of op zon- en feestdagen 
beantwoord worden. 

• Werk met elkaar toe naar één complete 
database. Het ligt hierbij voor de hand om de 
bestaande database van MarketingOost/
Vechtdal Marketing te gebruiken. Als alle 
partijen samenwerken in één database, dan is de 
actualiteit van data (enorm belangrijk) beter 
geborgd en ook kun je gezamenlijk aanvullende 
digitale tools ontwikkelen (zie ook hoofdstuk 9). 
Bovendien is het ook meer efficiënt. Partijen 
kunnen alsnog hun eigen websites en look & feel 
hebben indien gewenst, maar de data komt dan 
altijd vanuit dezelfde bron. 

Competenties lokale experts 
In de zoektocht naar geluksmomenten en 
betekenisvolle ervaringen maken de medewerkers 
of vrijwilligers het verschil. In een groeiende 
zoektocht van bezoekers naar verbinding met 
inwoners, de minder bekende locaties en 
authentieke ervaringen is het aan te raden om de 
vrijwilligers van de inspiratiepunten en Anjerpunten 
meer als ‘locals’ te positioneren. Zij zijn deskundigen 
van de omgeving die als geen ander bijzondere en 
lokale ervaringen kunnen delen.
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Veel medewerkers en vrijwilligers die de bezoekers te woord staan, zijn niet of beperkt getraind. Hier kunnen 
verschillende redenen voor zijn: budget, veronderstelling dat er voldoende kennisniveau is, geen enthousiasme 
etc. De veranderende rol van informatie naar inspiratie betekent ook een veranderende rol. Inspiratie van 
bezoekers is een andere manier van handelen dan het verstrekken van een basis informatievoorziening. Dit 
vraagt competenties, zoals: 

Het zou wenselijk zijn om in het opleidingsaanbod ook trainingen op te nemen voor medewerkers en 
vrijwilligers van het inspiratiepunt en de Anjerpunten, inclusief een training hoe coördinatoren hun mensen op 
de werkvloer kunnen coachen.  

De basis op orde 
Tot slot de haast overbodige opmerking om te stellen dat de basis op orde moet zijn. Dit betekent concreet: 

• Zorg voor eenduidigheid qua benaming van inspiratiepunten naar de gast. 

• Zorg voor eenduidigheid qua bewegwijzering en duidelijke signing voor de gast. 

• Denk vraaggericht. Zorg voor informatie en inspiratie over gemeente-, provincie- en landsgrenzen heen. De 
gast ziet deze grenzen niet. 

• Ontwikkel eenduidige meetinstrumenten om het effect van inspiratiepunten realistisch te kunnen 
vaststellen. Focus niet alleen op bezoekersaantallen, maar ook op telefoon, email, vragen via social media en 
tevredenheid van gasten. 

• Zorg voor meertalige informatie (alles in ieder geval Nederlands en Duits). 

• Geef op locaties aan hoe gasten aan informatie kunnen komen na sluitingstijd. 

• Maak duidelijke afspraken met elkaar over verwachtingen en te leveren prestaties indien er sprake is van een 
jaarlijkse bijdrage. 

• Qua prioriteiten: zorg eerst voor kwalitatieve inspiratiepunten en investeer pas daarna in doorontwikkeling 
van de Anjerpunten. 

Actuele kennis van 
de belevingen in het 

gehele Vechtdal
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Informeren & Inspireren: 
Visie ‘Altijd op je pad’

9



Uiteindelijk draait het allemaal om een naadloze aansluiting van verschillende kanalen. Het doel is om de 
(juiste) bezoeker op maat te voorzien van overzichtelijke, kwalitatieve en actuele informatie en inspiratie op het 
juiste moment en op de juiste plaats.  

Oftewel: informatie en inspiratie die altijd op je pad is. Hierbij kunnen we nog een onderscheid maken tussen 
passieve informatie en inspiratie (reageren op vragen of zoekacties van de gast) en actieve informatie en 
inspiratie (het pro-actief op ideeën brengen van de gast). 

9.1 SIGNING EN BEWEGWIJZERING 
In de openbare ruimte vormen signing en bewegwijzering belangrijke hulpmiddelen voor de gast om de weg te 
vinden. Een zoektocht naar de juiste plek, een goede parkeerplaats of route biedt een onaangename start van 
het verblijf. Hier ligt een belangrijke taak voor gemeenten:

• Zorg voor duidelijke tweetalige bewegwijzering naar bijvoorbeeld: 

◦ Parkeerplaatsen (denk aan het onderscheid in behoefte tussen lang en kort parkeren) 

◦ Openbaar toilet 

◦ TIP (indien van toepassing)  

• Bied de gast overzicht bij aankomst. Plaats bijvoorbeeld informatiepanelen of touchscreens op drukke 
parkeerplaatsen, bij havens en steigers of andere relevante locaties die overzicht bieden voor het centrum. 

• Geef ook op andere relevante publieke locaties inspiratietips. Een voorbeeld zijn de diverse uitzichtpunten. 
Dit is een af- en uitstapmoment, waarbij gasten pro-actief geïnspireerd kunnen worden. Verwijs naar andere 
uitzichtpunten of geef tips wat er in de omgeving nog meer te zien is. Geef bovenop het uitzichtpunt 
informatie over wat je ziet, maak mensen bewust van het landschap of andere bezienswaardigheden die je 
kunt zien. Dit zal vooral de inzicht- en harmoniezoeker aanspreken. 

Verschillende gasten hebben ook verschillende behoeften. Dit is 
afhankelijk van hun fase in de klantreis, de locatie, de digitale 
vaardigheid, de behoefte aan verdieping of duiding etc. Er is daarmee 
niet één kanaal waarmee je al de gasten kunt bedienen. Er is altijd 
sprake van een combinatie van kanalen waarmee je de gasten van 
informatie en inspiratie voorziet.
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Aankomst 
Haven of steiger, 

treinstation, 
parkeerplaats, 

stopplaats langs weg

Bezienswaardigheden 
Medewerkers,  infopanelen, 

entreeruimte, kassabon, 
arrangementen etc.

Toeristisch Informatiepunt 
Plattegrond, brochure, 

medewerker, interactieve  
elementen etc.

touchpoints
Vechtdal



Restaurants 
Tafel/placemat, 
bediening, menukaart, 
kassapunt etc.

Vervoer 
Parkeerplaats, 
bus, haltes, 
treinstation,  
fietsverhuurder, 
TOP Punt

Accommodatie 
Ontbijt of diner, kamer  

of vakantiewoning,  
supermarkt op de camping, 
receptie, medewerker etc.

Digitaal 
Website of app,  

social media, 
whatsapp, NFC, 

QR codes, AR/VR, 
(video)chat etc.

Openbare ruimte 
Bestrating, 

informatieborden, 
signing, 

mobiele toeristeninfo

Tijdens het bezoek aan het Vechtdal in de verblijfsfase zijn er tal 
van punten waar een gast van informatie en inspiratie kan 
worden voorzien (‘touchpoints’). Het Toeristisch Informatie Punt 
is één van de touchpoints. Andere mogelijke touchpoints 
kunnen er bijvoorbeeld als volgt uitzien.
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9.2 INSPIRATIE OVERAL OP JE PAD 
Als het alleen gaat om inspiratie op locatie, dan zijn er tal van manieren waarop dit is in te vullen. Van de 
accommodatie tot de chauffeur en van de winkelmedewerker tot de ober.  De uitdaging wordt om te zorgen 
dat een basis aan inspiratie altijd op het pad van de gast te vinden is. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit in 
te vullen.

Om dit te aan te jagen kunnen de volgende acties worden uitgevoerd: 

• Ontwikkel een serie standaard inspiratieslides die opgenomen kunnen worden in een narrowcasting 
systeem of TV kanaal; 

• Ontwikkel een digitale brochure of site met hele concrete inspiratievoorbeelden voor ondernemers; 

• Begeleid een vijftal bedrijven die als pilot kunnen dienen en als voorbeeld kunnen worden gebruikt in 
corporate communicatie. 

9.3 INFORMATIE EN INSPIRATIE BIJ ACCOMMODATIES  
Ondernemers worden zich steeds meer bewust van het belang van de regio voor hun bedrijf. Gasten komen 
over het algemeen niet voor de accommodatie zelf, maar voor de omgeving. Een gast die het naar de zin heeft 
gehad, zal eerder geneigd zijn terug te komen en er over te vertellen aan anderen. Er is daarmee ook een 
belang voor de ondernemer om gasten zo optimaal mogelijk te inspireren. 

Het is voor veel gasten ook het start- en eindpunt voor hun bezoek aan de regio. Hierin is een ontwikkeling 
zichtbaar dat accommodaties steeds meer bereid zijn te investeren in middelen om hun gasten van informatie 
en inspiratie te voorzien over de omgeving. Anders dan het neerleggen van enkele brochures bij de receptie.

Restaurant 

Vervoer 

Verblijfsaccommodatie 

Detailhandel 

Openbare ruimte 

Toiletten 

Attracties

 
Placemats met inspiratie, tips in de menukaart, trainingen voor bedienend 
personeel, QR code op de tafel met een link naar Vechtdal website, bierviltje 
met inspiratietip 

Paneel met tips over de omgeving, eventueel aangevuld met een 
touchscreen, bij haltes. In het vervoer slides op narrowcastingschermen, 
trainingen voor chauffeurs 

Dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, narrowcasting, speciaal TV kanaal met 
omgevingsinformatie, touchscreens, plattegronden, trainingen voor 
medewerkers, inspiratiewand in receptie, lift etc. 

Narrowcasting met bestemmingsinformatie, paneel met inspiratietips, 
Vechtdal brochures bij de kassa, tip op de kassabon 

Outdoor touchscreens, informatiepanelen, plattegrond dispenser, NFC tags 
of QR codes waarmee informatie op de smartphone verschijnt, tiptegels in 
de bestrating, cityhosts 

Informatie op toiletdeuren, in spiegels of bij urinoirs 

Tip op de kassabon, combi arrangementen, inspiratiewand bij de in- of 
uitgang

Touchpoint                             Mogelijke instrumenten (niet uitputtend) 
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Het ontbijt is een zwaar onderschat inspiratiemoment. Dit is voor veel gasten het moment dat de plannen 
worden gesmeed. Stimuleer dat hotels een dagelijkse inspiratie nieuwsbrief op tafel leggen bij het ontbijt. Of dat 
de supermarkt van de camping of het vakantiepark dit toevoegt bij de broodjesservice. Het is een ultieme kans 
voor inspiratie en een prachtige vorm van gastvrijheid. Het vraagt echter wel dat de ondernemer hierin 
gefaciliteerd wordt zodat deze op een hele laagdrempelige manier de informatie kan verspreiden. Hiervoor zijn 
drie opties: 

1. Er wordt dagelijks een nieuwsbrief verstuurd naar ondernemers. Dit is echter heel erg arbeidsintensief. 

2. Er wordt een systeem ontwikkeld waarmee dagelijks volledig geautomatiseerd informatie uit de database 
van MarketingOost/Vechtdal Marketing wordt gehaald en in een nieuwsbrief verwerkt. De informatie is in een 
ultieme vorm zelfs nog aangepast op basis van weer, locatie en tijd van het jaar.  

3. Er wordt per seizoen een serie van zeven nieuwsbrieven ontwikkeld; voor iedere dag van de week één. Deze 
bevatten inspiratietips die de ondernemer kan verspreiden. 

9.4 GEPRINTE KANALEN 
Folders en flyers blijven relevant. Het Vechtdal magazine zal ook de komende jaren nog voorzien in een behoefte. 
Zeker omdat een groot deel van de doelgroep nog graag iets fysiek in handen heeft. Bovendien wordt het ook 
gebruikt door accomodaties en andere ‘touchpoints’ in de klantreis als inspiratiebron voor de gast. We adviseren 
om niet meer in te zetten op het faciliteren van brochurerekken bij ondernemers; deze zouden hier zelf in 
moeten voorzien als onderdeel van hun bedrijfsvoering. Het bieden van alleen een folderrek is een fijne service, 
maar op zichzelf van onvoldoende toegevoegde waarde om dit als regio te versterken.

Inspiratiewand bij Camping Vreehorst

Outdoor Experience Vakantiepark De Twee Bruggen 
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Er is een grote behoefte bij gasten om informatie en 
inspiratie visueel te zien op een plattegrond of kaart. 
Het zou dan ook in een behoefte voorzien om een 
Vechtdal Inspiratiekaart te maken die - aanvullend 
of als onderdeel van - het Vechtdal magazine 
verspreid zou kunnen worden. De inspiratiekaart 
laat diverse highlights of verborgen plekjes op een 
gestyleerd kaartbeeld zien. De kaart bevat vooral 
veel beeld en korte teksten (wel voorzien van 
concrete adressen). Dit middel richt zich vooral op 
de harmonie- en plezierzoeker. Koppelingen met AR 
of YouTube bij het inscannen van de kaart of via een 
QR code kan de beleving versterken. 

9.5 INFORMATIEMANAGEMENT 
Digitale informatie is een cruciaal onderdeel van de 
totale informatie- en inspiratiestrategie. Dit vraagt 
informatiemanagement. Hieronder verstaan we: het 
verzamelen, bewerken, invoeren en overzichtelijk 
verspreiden van informatie. Belangrijk hierbij is dat 
de informatie accuraat, actueel en overzichtelijk is. 
Door de informatie in te voeren in een database, kan 
deze informatie door tal van andere partijen 
gebruikt worden. Zo kan de informatie gebruikt 
worden door stakeholders in websites, drukwerk, 
apps, touchscreens etc. 

Gasten kijken niet op één website of kanaal om 
zichzelf van informatie of inspiratie te voorzien. 
Gemiddeld gebruiken ze negen verschillende 
kanalen en millenials en Generatie Z zelfs nog meer. 
52 Naast het regiokanaal (vechtdaloverijssel.nl) zijn 
ook andere websites relevant. Dit maakt integraal 
onderdeel uit van het totaalverhaal in de beleving 
van de gast en vraagt een consistent verhaal. 

Dit vraagt de volgende acties: 

• Optimaliseer de content in de database. Check 
hierbij in ieder geval of de content nog actueel, 
inspirerend en concreet is. Met concreet 
bedoelen we dat er bijvoorbeeld een adres, een 
startpunt/parkeerplaats of openingstijden bij de 
objecten is opgenomen.  

• Kijk breder dan alleen de eigen kanalen; voor 
een gast maakt de eigenaar van het kanaal 
nauwelijks verschil. Een groot deel van de 
zoekopdrachten van gasten start in Google. Zoek 
op belangrijke zoektermen en 
bezienswaardigheden in Google en kijk welke vijf 
sites als eerste naar voren komen. Benader deze 
partijen en stimuleer om de informatie actueel, 
concreet en inspirerend te maken. 

• Om spreiding te stimuleren kun je content 
verrijken door de meest gunstige bezoektijden 
op een klokje weer te geven, actuele drukte of 
wachttijden door middel van een kleur of 
vergelijkbare alternatieven in de regio 
weergeven (indien deze informatie beschikbaar 
is). 

• In het kader van de inzet op gezondheid zou een 
‘nice-to-have’ zijn om bij routes ook extra 
informatie op te nemen zoals: 

◦ De te verwachten verbrande calorieën 
◦ Bijzondere gezonde menu’s onderweg 
◦ Bijzondere tips om mentaal bewustzijn te 

stimuleren (voelen, luisteren, ruiken). Wijs op 
het geluid van de zwarte specht, het geluid 
van kabbelend water, de geur van een 
bepaalde plant. 

• Zorg dat de informatie in de database eenvoudig 
te ontsluiten is via API’s die door derden gebruikt 
kunnen worden om de info te integreren in de 
eigen kanalen. 

• Vanzelfsprekend dienen alle digitale kanalen 
optimaal te fungeren op smartphones. Dit is 
voor de website vechtdaloverijssel.nl goed 
geregeld. Bij Google PageSpeed Insights (een 
tool waarmee de snelheid van websites kan 
worden gemeten) scoort de site 90 uit 100 voor 
mobiele apparaten. Dit is een uitstekende score. 

9.6 PERSOONLIJK MAATWERK 
Gasten verwachten steeds meer een persoonlijke 
aanpak. Bij persoonlijke contacten vraagt dit dat je 
op subtiele wijze de interesses van de gast te weten 
komt en vervolgens op maat inspireert. Bij digitale 
kanalen, waarbij geen sprake is van wederzijdse 
communicatie, is dit ingewikkelder. Zorg dat de 
informatie eenvoudig op maat kan worden 
samengesteld. Ontwikkel daarvoor een online tool 
(bijvoorbeeld als onderdeel van de bestaande 
website), waarbij je op basis van een aantal keuzes 
tips op maat kunt krijgen. Uiteraard ook geschikt 
voor de smartphone. Relevante waarden daarvoor 
zijn: 

• Weer  

• Datum 

• Locatie 

• Huisdieren 

• Kinderen (leeftijdscategorieën) of 
gezinssamenstelling

52  Millennials versus Gen Z: de beste marketingbenadering voor deze lastige jongeren.
https://www.salesforce.com/nl/blog/2019/09/Millennials-versus-GenZ-de-verschillen-en-beste-marketingbenadering.html 56



In een ideale situatie stel je met een paar klikken een Vechtdal tip op maat samen. Je kiest voor wanneer je 
inspiratie zoekt (vandaag, morgen, overmorgen), of er kinderen bij zijn of mensen met een beperking en of er 
huisdieren mee gaan. Vervolgens komt er een aanbod op maat. De tool houdt zelf al rekening met de 
weersomstandigheden en de locatie (indien de gebruiker hier toestemming voor geeft). 

Een dergelijk digitale tool zou ook separaat ingezet kunnen worden bij TIP’s, Vechtdal Gastvrij Punten, 
accommodaties, op tablets (bij horeca of winkels) of touchscreens. Voordat een dergelijke tool ontwikkeld kan 
worden, zal dit diverse aanpassingen vergen in de database van MarketingOost/Vechtdal Marketing. 
Bijvoorbeeld: 

• Er zullen verschillende weertypen moeten worden aangemaakt en per weertype bepaald worden of het 
object wel of niet aan te raden is voor een bezoek; 

• Er zal moeten worden ingevoerd of er huisdieren zijn toegestaan en of het object geschikt is voor mensen 
met een beperking; 

• Er zal moeten worden ingevoerd voor welke leeftijdscategorieën een bepaalde bezienswaardigheid aan te 
raden is; 

• Openingstijden dienen te worden opgenomen in de database. 

Op de huidige Vechtdal website zijn geen openingstijden opgenomen. Dat is op zichzelf begrijpelijk, omdat 
deze informatie snel verouderd. Echter is deze informatie noodzakelijk als je gasten (ook door derden) op maat 
wil informeren. Het zou vervelend zijn als je iemand een tip geeft om een museum te bezoeken, dat net op de 
betreffende dag dicht is. Om ondernemers te stimuleren om hun informatie jaarlijks bij te werken kan worden 
overwogen om met een rankingsysteem te werken dat zorgt dat je vermelding lager wordt weergegeven indien 
essentiële informatie (openingstijden, een goede foto, Duitse tekst) ontbreekt. 

Idealiter wordt bij iedere tip ook direct een (externe) link toegevoegd naar de plaats waar je direct tickets kunt 
aanschaffen voor de betreffende activiteit.

Routemixers in de Achterhoek 
Deze nieuwe standaard voor maatwerk kun je 
breder doorvoeren dan alleen op de website. Je 
kunt dit ook fysiek op locaties toepassen. In de 
Achterhoek zijn sinds kort speciale Routemixers 
ontwikkeld. Via een aantal hendels maak je keuzes 
over het type route, de afstand (kort, middel, lang) 
en je favoriete thema. Vervolgens krijg je op een 
touchscreen een maatwerk routetip voorgesteld. Je 
kunt de route bekijken, de bezienswaardigheden 
onderweg of door andere routes ‘swipen’ die 
voldoen aan jouw criteria. De informatie is over te 
zetten op je mobiel via een QR code. Iedere 
Routemixer heeft een ander design dat aansluit bij 
het DNA van de betreffende locatie. De hendels 
maken bij het bedienen bijzondere geluiden, ook 
weer aansluitend op het lokale DNA. Hierdoor wordt 
het samenstellen van een route een echte beleving.
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Aanbevelingen
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10.1 AANBEVELINGEN UITVOERING 
Hieronder zetten we alle punten uit deze visie nog 
bij elkaar op een rij. De gezamenlijke onderdelen 
vormen samen een aanbeveling voor de uitvoering 
voor de komende jaren. 

VERWELKOMEN & ONTZORGEN 

Gastvrij opleidingsprogramma 
• Ontwikkel een opleidingsaanbod (aanvullend op 

de basistrainingen van branche organisaties) 
gericht op het overtreffen van verwachtingen bij 
verschillende doelgroepen en het inspireren van 
gasten over het Vechtdal 

• Ontwikkel een basistraining voor medewerkers 
in niet-toeristische bedrijven, maar die wel te 
maken hebben met gasten: BOA’s, medewerkers 
van vervoersbedrijven, verkeers-regelaars etc. 

Een bijzonder welkom en afscheid    
• Bundel inspirerende voorbeelden voor 

ondernemers voor een hartelijk welkom en een 
bijzonder afscheid. 

• Stimuleer dat ondernemers collectief producten 
ontwikkelen die gebruikt kunnen worden voor 
het welkom of afscheid. 

Toegankelijk voor specifieke 
doelgroepen 
• Bundel informatie en voorbeelden over een 

gastvrij onthaal van gasten met verschillende 
typen beperkingen, families en hondenbezitters 
in een brochure of site. 

• Bied coachingsessies aan voor bedrijven om tips 
en aandachtspunten op maat te geven. 

De taal van de gast spreken 
• Bied taalcurssen aan. 

• Versterk de kennis over cultuurverschillen via 
bijvoorbeeld e-learning of training. 

Actief inzetten op feedback 
• Maak ondernemers en gemeenten bewust van 

het belang van feedback en wat je ermee gaat 
doen. 

• Ontwikkel tools voor ondernemers om feedback 
te gaan verzamelen. 

• Maak de feedback inzichtelijk via een rapportage 
of dashboard.

INFORMATIE & INSPIRATIE: TIP’S 

Vechtdal Inspiratiepunten 
• Upgrade de TIP’s Zwols Balletjeshuis, 

Cultuurhistorisch Centrum Ommen en 
Informatiepunt Hardenberg tot een 
inspiratiepunt waarbij verhalen, interactie, 
persoonlijke inspiratie en het Vechtdal DNA 
worden versterkt. 

Vechtdal Gastvrij Punten 
• Werk het concept van de Vechtdal Gastvrij 

Punten verder uit met uniforme criteria. Het 
moet duidelijk zijn wat de gast kan verwachten.  

• Maak eventueel een koppeling met Fietsers 
Welkom! van het Landelijk Fietsplatform voor 
landelijke herkenbaarheid. 

• Ontwikkel een netwerk van deze locaties. 
Huidige TIP’s (die geen inspiratiepunt worden) 
kunnen meedoen in dit concept, mits ze aan de 
voorwaarden voldoen. 

• Zorg voor een tweejaarlijkse controle door een 
mystery buyer. Verbind consequenties aan een 
negatief oordeel. 

• Incidentele inzet van mobiele teams op drukke 
locaties als aanvulling, niet als vervanging. 

Anjerpunten 
• Maak een omslag van aanbodgericht naar 

vraaggericht: qua inhoud, toegankelijkheid, 
openingsuren en basisniveau.  

• Leg een sterkere (wederzijdse) koppeling met 
inspiratiepunten en presenteer het ook als 
zodanig. 

• Versterk de beleving waar dit zelfstandig nog 
beperkt is. 

• Vertaal thematische informatie in concrete 
ervaringen voor de gast. 

Netwerk van digitale kanalen 
• Ommen, Zwolle en Hardenberg vervullen een 

centrale rol in informatie en inspiratie van gasten 
via telefoon en e-mail.  

• Werk toe naar één database.  

• Zet social media meer in als communicatie-
kanaal voor informatie en inspiratie. Kies voor 
kanalen op Vechtdal niveau om dit kwalitatief 
goed te doen. 

Competenties lokale experts 
• Ontwikkel trainingen voor vrijwilligers en 

medewerkers van inspiratiepunten en 
Anjerpunten. 
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Basis op orde 
• Zorg voor duidelijke bewegwijzering en signing. 

• Informeer gasten over informatiebronnen die 
gebruikt kunnen worden na sluitingstijd.  

• Ontwikkel eenduidige meetinstrumenten om 
het effect te meten qua aantal en tevredenheid. 

INFORMATIE & INSPIRATIE 
‘ALTIJD OP JE PAD’ 

Signing en Bewegwijzering 
• Verplaats je in de gast en kijk dan eens kritisch 

naar bewegwijzering en informatie over 
essentiële diensten (parkeren, toilet, TIP etc.). 

• Bied overzicht (en liefst ook inspiratie) bij 
aankomst. 

• Bied informatie en inspiratie bij bezienswaar-
digheden. Verbind de locatie met de omgeving. 

Inspiratie overal op je pad 
• Ontwikkel een basisset van tools die door 

ondernemers gebruikt kunnen worden. 

• Help ondernemers met inspirerende 
voorbeelden en bewustzijn waarom het 
belangrijk is om gasten te inspireren. 

• Ontwikkel een vijftal pilots die je ook kunt 
gebruiken als voorbeeld. 

Informatie & Inspiratie bij 
accommodaties 
• Ontwikkel een middel waarmee accommodaties 

gasten dagelijks kunnen inspireren over hun 
verblijf in het Vechtdal. 

Geprinte kanalen 
• Continueer het Vechtdal Magazine en de route 

uitgave; hier is behoefte aan. 

• Ontwikkel een Vechtdal Inspiratiekaart. 

• Faciliteer niet meer in brochurerekken bij 
ondernemers. 

Informatiemanagement 
• Optimaliseer de content in de database van 

MarketingOost/Vechtdal Marketing. Maak de 
data in ieder geval actueel en heel concreet. 

• Ontwikkel een serie trefwoorden waarop de gast 
zoekt en stimuleer de top 5 van sites die naar 
voren komen in Google om hun informatie te 
updaten of concretiseren.  

• Koppel eventuele bezoekmonitoren aan 
toeristische informatie en inspiratie.  

• Koppel het thema gezondheid aan de informatie 
en inspiratie.  

• Maak de informatie ontsluitbaar via API’s en 
stimuleer dat derden de content gebruiken in 
hun eigen kanalen.
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Persoonlijk maatwerk 
• Versterk de database met informatie over 

bijvoorbeeld openingstijden, geschiktheid bij 
verschillende weertypen of voor verschillende 
leeftijden, toegankelijkheid etc. 

• Versterk de site vechtdaloverijssel.nl met een 
middel om tips op maat te krijgen op basis van 
bovengenoemde kenmerken. Zorg dat de tool 
schaalbaar is en inzetbaar in verschillende 
vormen (touchscreen, smartphone etc.).



10.2 AANBEVELINGEN STRUCTUUR 
De uitdaging van de betrokken partijen is om de uitvoeringsagenda ook werkelijk om te zetten in actie. Hiervoor 
is het wenselijk om duidelijke afspraken te maken over de structuur en rolverdeling. Tot nu toe is die rolverdeling 
onvoldoende duidelijk. Hieronder enkele aanbevelingen voor de structuur op een rij: 

• Maak gastheerschap een vast agendapunt op het gezamenlijk overleg tussen gemeenten en MarketingOost/
Vechtdal Marketing en bespreek daarbij de voortgang van de diverse projecten. 

• Bepaal een jaarlijkse top vijf van prioriteiten en stel hiervoor een begroting vast. Laat MarketingOost/Vechtdal 
Marketing dit uitvoeringsprogramma coördineren/regisseren. Per actie kan vervolgens worden bepaald welke 
partij deze het beste kan uitvoeren en welke vergoeding hiervoor nodig is. 

• Gemeenten hebben een zelfstandige verantwoordelijkheid voor alle acties in de openbare ruimte 
(bewegwijzering, informatievoorziening op openbare plekken etc.), het stimuleren dat medewerkers die in 
aanraking komen met de gast (BOA’s, verkeersbegeleiders etc.) deelnemen aan relevante trainingen en het 
in overeenstemming brengen van de eigen citymarketing met deze agenda.  

• TIP’s zijn en blijven zelfstandige entiteiten. Tot nu toe is er een rol voor MarketingOost/Vechtdal Marketing in 
de coördinatie, echter is onduidelijk wat hiervoor precies moet gebeuren. Bovendien heeft MarketingOost 
geen directe invloed op de bedrijfsvoering van TIP’s, willen zij toe naar een meer regisserende rol en zijn de 
huidige bijdragen van gemeenten ontoereikend om dit goed op te kunnen pakken. MarketingOost zou het 
beste een beschrijving kunnen geven waar een TIP aan zou moeten voldoen. Gemeenten kunnen dit 
vervolgens vastleggen in prestatieafspraken met de TIP’s.   

• Het zou wenselijk zijn als TIP’s hierin een sterkere eigen rol pakken en enkele keren per jaar afstemming 
hebben over zaken als vraag naar producten, uitwisselen van ervaringen en kennis, trainen en/of werven van 
vrijwilligers en medewerkers, onderlinge werkbezoeken of het gezamenlijk ontwikkelen van producten en 
diensten. TIP’s zouden dit zelf kunnen organiseren, waarbij Vechtdal Marketing de eerste twee keer het 
initiatief neemt bij de opstart.  Daarna kan een medewerker/vrijwilliger van Hardenberg of Ommen 
verantwoordelijk worden voor het beleggen van gezamenlijke bijeenkomsten, het versterken van de 
afstemming en het vraaggericht ontwikkelen van producten. Het is wenselijk dat een vertegenwoordiger van 
Vechtdal Marketing en een vertegenwoordiger van de Anjerpunten één á twee keer per jaar (afhankelijk van 
de frequentie van het overleg) aanschuiven om afstemming te houden, feedback van de gast te bespreken 
en behoeften te bespreken qua productontwikkeling. 

• Om te zorgen dat de marketing en productontwikkeling blijft aansluiten bij de vraag van de gast, zou het 
wenselijk zijn dat één keer per jaar er ook een vertegenwoordiger is van MarketingOost/Vechtdal Marketing 
en tevens één keer per jaar een overleg is met de Anjerpunten. De TIP’s kunnen vanuit hun regionale functie 
in hun werkgebied ook de Anjerpunten faciliteren in informatie en brochures. Als er vanuit TIP’s behoefte is 
aan extra ondersteuning, dan is het de verantwoordelijkheid aan de TIP’s om dit concreet te maken met een 
duidelijke hulpvraag aan MarketingOost/Vechtdal Marketing en/of de gemeenten. MarketingOost/Vechtdal 
Marketing kan een rol vervullen in éénmalige projecten (met een duidelijke kop-staart), maar heeft geen 
structurele verantwoordelijkheid naar TIP’s. 

• Behandel Anjerpunten en Inspiratiepunten gelijk (ook in de ondersteuning door MarketingOost/Vechtdal 
Marketing). Ook hier is een zelfstandige verantwoordelijkheid van de betrokken partijen om elkaar op te 
zoeken en tot nieuwe producten of wensen te komen. Net als bij de TIP’s is het tijdelijk faciliteren van denk- 
en uitvoeringskracht om projectmatig een stap vooruit te komen mogelijk.  

• De verwachtingen en verplichtingen van TIP’s die subsidie ontvangen zijn niet altijd helder. Dit kan leiden tot 
wederzijds onbegrip. Maak als gemeente en TIP heldere afspraken met elkaar door middel van 
prestatieafspraken over openingsuren, te verlenen diensten of te ontwikkelen producten. Ook de 
wenselijkheid van regionale afstemming of de deelname aan trainingen kan hierin worden verwerkt. Het is 
wenselijk dat de afspraken jaarlijks in oktober voor het nieuwe subsidiejaar duidelijk zijn, zodat dit niet 
herhaaldelijk leidt tot onzekerheid bij de TIP’s over hun financiering en voortbestaan.  

• Volg de stappen van Plan - Do - Check - Act. Dat wil zeggen dat genomen acties eerst goed worden 
geëvalueerd voordat nieuwe stappen worden ondernomen. Evalueer ook iedere vijf jaar de toegevoegde 
waarde van de TIP’s. Kijk hierbij niet alleen naar bezoekersaantallen.
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10.3 AANBEVELINGEN PRIORITEITEN 
Om een start te maken met de Gastheerschap Agenda Vechtdal kunnen we een aantal prioriteiten / quick wins 
benoemen: 

• Start met de ‘Basis op orde’ en voorkom OUCH-momenten; een randvoorwaarde voor goed gastheerschap. 

• Maak de keuze voor de drie “centrale” TIP’s en bouw de andere locaties af. Maak prestatieafspraken met de 
drie TIP’s zodat de wederzijdse verwachtingen helder zijn. 

• Ontwikkel de criteria voor de Vechtdal Gastvrij Punten. Bouw dit netwerk uit, waarbij de gedachte is dat het 
niet alleen een netwerk voor informatievoorziening is, maar ook voor een hoger niveau van service. 

• Stimuleer WOW-momenten door in te zetten op een bijzonder welkom en afscheid.  

• Stimuleer WOW-momenten door ondernemers te stimuleren om hun bedrijf meer toegankelijk te maken 
voor specifieke doelgroepen.



BIJLAGE 1: 

Lijst geïnterviewden 
Anieke van Wijnen 
Anita Drijver & Gerry Arts 
Ans Naber 

Arja Doornbos 
Christiaan Peters 
Diana Pekkeriet 
Ineke Reiling 
Linda Rinsma 
Margé Hans 
Mariska Linthorst 
Marjan Willems 
Tamara Toering 
Wies Dull

MarketingOost 
Cultuurhistorisch Centrum Ommen 
Natuuractiviteitencentrum De Koppel 
(tevens Anjerpunt) 
Gemeente Dalfsen 
Rederij Peters 
Hiawatha Actief 
Informatiepunt Hardenberg 
Gemeente Ommen 
Restaurant De Rheezerbelten 
Gemeente Hardenberg 
Gemeente Zwolle 
MarketingOost 
Zwolse Balletjeshuis 
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