Voorjaarsbijeenkomst IJsseldelta
Welkom!

Wat gaan we doen?
• Presentatie
- voorlopige cijfers 2021
- kansen op de Duitse markt
- subsidiemogelijkheden
• Projecten IJsseldelta
- lopende projecten
- nieuw initiatief: IJsseldelta Fiets4daagse i.s.m. de ANWB
- IJsseldeltadag 21 mei
• Plannen delen
• Vanaf 21.00 uur:
- drankje en bijpraten
- kijkje in het voorhuis, deel en expositie museumboerderij

Regio IJsseldelta

Presentatie
voorjaarsbijeenkomst

x

•

We leven in onzekere en snel veranderende wereld. Net nu we dachten corona achter ons te kunnen laten komen de volgende uitdagingen alweer op ons af.

•

De situatie in Oekraïne raakt ons allemaal. De gevolgen zijn nog niet te overzien. Wel is duidelijk dat deze onzekerheid al impact heeft op onze sector. Amerikanen en
Aziaten mijden Europa. Vakantiehuisjes worden ingezet om vluchtelingen op te vangen. We houden de situatie en de impact bij op kennisplatformoost.nl.

•

Dan hangt er ook nog een inflatie aan vast. Hoge brandstofprijzen zorgen ervoor dat men wellicht minder snel met de auto heel Europa doorrijdt voor een vakantie.
Minima hebben wellicht helemaal geen buffer meer om een vakantie buiten de deur te houden.

•

Hoewel corona nu wat onder controle lijkt, blijft het nog wel onzeker of dit weer terug gaat komen. De uitwerking van 2 jaar corona zorgt ook dat de
investeringsmogelijkheden zijn voor een groot deel zijn opgedroogd. Daarentegen zien we dat ook de behoefte aan ruimte en de herontdekking van Nederland zoals die
ontstaan zijn tijdens corona zullen impact hebben op de vakantieplannen dit jaar.

•

Opgaven liggen er ook op het vlak van personeel. Veel horeca en andere ondernemers hebben personeel moeten laten gaan en hebben moeite om deze weer terug te
krijgen. Nog steeds is er uitval door ziekte en ook opleidingen zagen een teruggang in aanmeldingen. Er worden in Overijssel projecten opgezet om gezamenlijk zelf
personeel op te leiden. Ook vanuit regio Zwolle is er aandacht voor deze human capital agenda. Hopelijk kunnen we ook hier de opgaven omzetten in nieuwe
mogelijkheden en kansen. Denk ook aan digitalisering.

•

De klimaatverandering en de daarmee samenhangende opgaven zijn ook voor ondernemers een belangrijke uitdaging. Enerzijds om aan de wensen en eisen omtrent
duurzaamheid te voldoen, anderzijds door beperkingen die de PAS oplegt. Er zijn ook kansen om je te profileren op duurzaamheidsvlak. Consumenten verwachten dit
ook.

•

Duurzaamheid gaat ook over de omgeving. We willen er samen voor zorgen dat de vrijetijdssector een positieve impact heeft op de omgeving. Een bestemming in balans.
Dat er voorzieningen in stand kunnen blijven, maar zonder overtoerisme.

•

Dit alles zorgt voor veel onzekerheid over hoe komend seizoen eruit gaat zien. We horen van veel kanten al dat de boekingen binnen komen, dus de verwachtingen zijn
positief.
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Verdeling overnachtingen

Marktruimte
•
•
•

Bezetting onder norm
Marktruimte beperkt
Afhankelijk van ontwikkelingen (oa. Hanze
experience)

Zakelijk
• Inzet op marketing, samenwerking en crossovers

Verdiepend onderzoek gedaan naar hotel en zakelijke
markt. In Kampen nog eigen verdieping.
Noordwest Overijssel relatief veel toeristische groepen,
vooral Giethoorn.
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% banen R&T t.o.v. totaal aantal banen

Aantal banen is zoals gezegd gedaald
(2%) (gem. OV -5%)
Het aantal vestigingen is juist
gestegen. Dat blijkt ook uit landelijke
cijfers van CBS.
Door steunmaatregelen zijn relatief
weinig failliet gegaan en toch veel
starters in horeca.
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In januari hebben we een onderzoek gedaan naar de
bekendheid van Visitoost, de campagnes en de regio’s.
Geholpen (gevraagd naar regio’s in Overijssel): 55%. Dus
meer dan de helft van de Nederlanders kent IJsseldelta,
waarbij zelfs 17% er ook wel eens geweest is.
Men noemt vooral dat de mooie natuur hetgeen wat is
bijgebleven.

Meest bijgebleven:
• De mooie natuur
• Bezoek aan Zwolle en Kampen
• Fietstochten

Ontwikkeling van Reeve en
Reevediep, prachtige Hanzestad
Kampen, De Stedemaagd, Hasselt,
tapijtstad Genemuiden met
veerpont

De meanderende IJssel en
het mooie landschap.

Wist je dat meer dan helft van alle overnachtingen
door buitenlanders in Overijssel door Duitsers is?
Hoewel deze gast in de afgelopen twee jaar wat
minder kon komen (nog altijd 95.000 in Overijssel).
Verwachten we dat ze nu weer volop komen.
Wellicht zien jullie dat al in de boekingen.
Belangrijk hierbij zijn de andere vakanties en vrije
dagen. Zo hebben Duitsers veelal begin april
vakantie. En vieren zij Fronleichnam in juni.
Op ons kennisplatform hebben we 6 factsheets over
de Duitser. Deze zijn weer helemaal up to date. Ook
is er een online training te volgen.
Samen met Gelderland en de Duitse grensregio’s
doen we mee met Das Andere Holland. Het is nog
mogelijk om hierin partner te worden. Je kunt dan
meegaan in de promotiecampagnes op de Duitse
markt.
Ook zijn er nog subsidiemogelijkheden voor
vertalingen website, filmpjes etc. Kijk voor meer
informatie op de website van MarketingOost.

Meer dan helft inkomende overnachtingen
door Duitsers (2019)
750.000 in
Overijssel

• Het Verhaal van Overijssel 2.0.
•
•

Archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal.
Tot €100.000 subsidie (60%).

• MKB-Voucher Digitalisering
•
•

Ondernemingen in Overijssel die zich voorbereiden op de toekomst; digitalisering en digitale
veiligheid.
Tot €10.000 subsidie (40%)

• Subsidie Advies en ondersteuning agro&food in Overijssel
•
•

Activiteiten die bijdragen aan vernieuwing en verduurzaming van de agro&food sector (o.a.
kringlooplandbouw).
Tot €10.000 subsidie (afhankelijk van activiteit 50 – 80%).

• LEADER POP3 (vanaf 2023):
•
•

Versterken van het platteland o.a. door de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie (vorige
tender)
Tot €100.000 (40%).

Bij MarketingOost houden we
in de gaten welke relevante
subsidies beschikbaar zijn.
Daarbij kunnen we
ondernemers van advies
voorzien. Dus mocht je een
vraag hebben hierover of een
idee hebben en willen checken
of daar wellicht subsidies voor
zijn. Neem dan contact met ons
op

Het vergt wat teveel om alles nu toe te
lichten, maar ik wil een korte blik geven
op wat we nog meer kunnen bieden.
• Kansenkaart: Welke kansen liggen er
in mijn omgeving of wat mist er in
het aanbod?
• Leefstijlvinder: Welke doelgroep wil ik
benaderen en hoe doe ik dat?
Verdieping natuurbeleving
• Businesscases: Hulp bij het schrijven
van plannen en subsidieaanvragen.
• Inspiratie: Factsheets, E-learnings,
kennissessies (check:
kennisplatformoost.nl)
• Onderzoek: hotel- en zakelijke markt,
vitaliteit dagrecreatie
• Diverse vragen: Helpdesk
MarketingOost:
onderzoek@marketingoost.nl

Kansenkaart
Leefstijlvinder

Businesscases
Inspiratie

Onderzoek en data
Helpdesk

Kennisplatformoost.
nl

Post- en bezoekadres
Hanzelaan 351
8017 JM Zwolle

info@marketingoost.nl
038-4216798

Meer weten?

Kennisplatformoost.nl
onderzoek@marketingoost.nl

Lopende projecten IJsseldelta
• Leefbaarheidsplannen Zwartsluis:
- ontwikkeling van arrangementen met o.a. digitale routes door Zwartsluis.
Met het product SpieQR spiek je als het ware wat er achter een icoon schuil gaat.
- promotie Zwartsluis o.a. met persreizen en aandacht voor opening vaarseizoen
• Uitvoering leaderproject waterrecreatie:
Doel: gebied aantrekkelijker maken voor de waterrecreant en een betere verbinding
via het water tussen stad en achterland. Project bestaat uit 6 deelprojecten met o.a.
meer aanmeerplekken, picknickbank en informatiebord, een mini-camping, herstel
landtong Gat van Seveningen en komst van watertaxi in april. Arrangementen gaan de
onderdelen met elkaar verbinden.

1e vaart watertaxi in de loop van mei.

Lopende projecten IJsseldelta
• Smaakmakers IJsseldelta
Acht deelnemers werken tijdens zes sessies aan de ontwikkeling van een idee naar
een product. Ondersteund door professionals.
Afsluitende proeverij in april met pitches van de deelnemers over het product.
• Hanzejaar 2023
Organisatie vanuit de 9 samenwerkende Hanzesteden w.o. Kampen, Hasselt en
Zwolle. Opmaat voor de komst van de IJsselkogge in 2024 en de Hanzedagen in 2030.
Overkoepelend programma en werkgroepen per Hanzestad. Aansluiten kan!
• Toewerken naar vernieuwing fiets- en wandelnetwerk in 2023
Huidige fiets- en wandelnetwerk in de IJsseldelta is aan revisie toe. Fietsen en
wandelen is de nr. 1 activiteit van bezoekers in de IJsseldelta. Meer dan 85% van het
netwerk wordt gebruikt door de eigen inwoners.

