
Plan Recreatie en 
Toerisme 

Terugkoppeling klankbordgesprekken en 
werksessies 



Klankbordgesprekken 

Gemeenten Brancheverenigingen en  
ledenorganisaties Uitvoeringsorganisaties 



SWOT 

Sterktes 
 
• Gevarieerd aanbod  
• Aantal grote merken/namen 
• Fysieke ruimte voor ontwikkelingen 
• Bijzondere ontstaansgeschiedenis  
• Veel groen en water(kust) 
• Centrale ligging  
 

Kansen 
 
• Groei van inkomend toerisme  
• Groei van inwoners Flevoland (+MRA) 
• Ontwikkeling OVP-NP NieuwLand/ 

Luchthaven in Lelystad/Floriade 
• Technologische ontwikkelingen 
• Noodzaak toeristenspreiding 

Zwaktes 
 
• Imago en onbekendheid 
• Grote afstanden tussen aanbod 
• Samenwerking tussen aanbod 
• Bereikbaarheid (OV) en vindbaarheid 

(bebording) 
• Borging kwaliteit 
• Te weinig beleving 

Bedreigingen 
 
• Sterke en bekende omliggende regio’s 
• Binnenlands toerisme stagneert 
• Minder stimuleringsregelingen 

toereikend voor (basis)voorzieningen 
o.a. POP3 

• Minder vrije tijd 
• Opmars deeleconomie (minder 

bootbezit, air B&B, snappcar) 



Groeistrategie 

Meer bezoekers en bestedingen 

genereren voor Flevoland door het 

unieke en onderscheidende karakter 

van Flevoland beter te benutten , uit 

te dragen en beleefbaar te maken. 
 



Kompas 

 Vrijetijdsproducten  
sterk in het unieke en  
onderscheidende karakter 
van Flevoland, 
maar minder bereik 

(Gecombineerde)  
Vrijetijdsproducten op basis  
van groot bereik en sterk in het 
unieke en onderscheidende  
karakter van Flevoland 

Vrijetijdsproducten  
met klein bereik en  
weinig aandacht  
voor het unieke en  
onderscheidende 
karakter van Flevoland 

Vrijetijdsproducten  
met groot bereik,  
zonder aandacht voor 
het unieke en onderscheidende 
karakter van Flevoland    
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                                                  Krachtenbundeling   

Uniek en onderscheidend karakter van Flevoland 

Bezoekers 



Hotel ‘t Voorhuys 

Kerkje van Schokland Oostvaardersplassen 

Gemaal Lovink 



Opdracht en uitwerking 

Zo breed als mogelijk ophalen wat er leeft bij alle betrokkenen  
in de vrijetijdssector in Flevoland. 



Enquête 

Gemeente Dronten  
     7% 

Gemeente Almere  
                          22% 

Gemeente Lelystad  
                          31% 

Gemeente Zeewolde  
 7% 

Gemeente Noordoostpolder  
                          22% 

Gemeente Urk  
                           9% 

 350 uitnodigingen 
Ondernemers, netwerkorganisaties, statenleden, overig betrokkenen 
Door 90 mensen ingevuld, 25% van het totaal  
 Looptijd van 18 mei tot 29 mei 2016 

Beide 29% 

Verblijfsrecreatie 25% 

Dagrecreatie 46% 

Enquête 
Werksessie 



Huidige situatie 
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Alleen eigen locatie Andere activiteiten in 
Flevoland 

Andere activiteiten 
buiten Flevoland 
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Herkomst bezoekers Combineren bezoek 
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Werksessie 

Aantal bezoekers 



Groei en samenwerking 

Samenwerken met andere ondernemers/organisaties 
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Groeien in de toekomst? 

Ja, productvernieuwing & 
nieuwe doelgroep  43% 

Ja, natuurlijke groei  31% 

Ja, nieuwe doelgroep  13% 

Ja, productvernieuwing   9% 

Nee  4% 

Nee 

Enquête 
Werksessie 



Uitdagingen en ondersteuning 

Regelgeving 
8% 

Bekendheid  
18% 

Beschikbaarheid 
en innovatie 

12% 

P&O &  
financieel 

10% 

Samen 
            werking 7% 

Specifiek voor 
bedrijf  

 
 
 
 

Meer  
bezoekers 

12% 

Barrieres 
wegnemen 

46% 

Betaalbaarheid 
6% 

Beschikbaarheid 
4% 

Beeldvorming 
22% 

Bereikbaarheid 
9% 

Partner 
13% 

Uitdagingen Rol gemeente / provincie 

Enquête 
Werksessie 



Uniek en onderscheidend - proces 

Resultaat zijn 12 thema’s (alfabetisch) 

 Agrarisch Flevoland 

 Architectonisch Flevoland 

 Flevoland centraal 

 Innovatie en techniek 

 Nieuw land op de zeebodem 

 Rijke cultuurhistorie 

 Vitaal en sportief 

 Veelzijdig Flevoland 

 Verrassend groen 

 Where the action is .. 

 Weids, stil en schoon Flevoland 

 Waterrijk Flevoland 

Stap 2: Analyseren en clusteren antwoorden 
 -  Circa 500 unieke antwoorden doorlezen 
 -  Abstractieniveau kiezen adhv merkenkompas 
 -  Vergelijkbare antwoorden samenvoegen 
 -  Kleinere clusters onderbrengen 

Stap 1:  Vijf vragen in enquête over Flevoland 
- Volzin wat Flevoland betekent 
- Kenmerken van Flevoland 
- Gewenste profilering  
- Reden voor bezoek toerist 
- Wat een toerist ervaart 

 

Stap 3:  Clusters een naam geven  
 -  Omschrijving in de vorm van een thema 
 

Enquête 
Werksessie 



Werksessies 

 Bij elkaar circa 40 mensen aanwezig geweest 
 Doel was verdiepingsslag op enquête resultaten 
 Aanpak zo herkenbaar mogelijk (de praktijk) 
 Met de thema’s uit de enquête 
 Verdeeld in dagrecreatie en verblijfsrecreatie 
 Kansrijke doelgroep door deelnemers zelf uit te kiezen 

1 2 

3 

Enquête 
Werksessie 



Nu bent u aan de beurt 

1 memo plakken bij het thema die 
voor u het beste past bij de gewenste 
profilering van Flevoland 

1 memo bij de meest 
kansrijke doelgroep voor 

uw gekozen thema 



Weids, stil & schoon Flevoland 

Mooi binnen en  
over de dijken 

 Het meeste genoemde thema  in de enquête, vooral als kenmerk 

 Tijdens werksessies niet verder uitgewerkt als profilering 

 

Enquête 
Werksessie 



Waterrijk Flevoland 

Van de rust van het water tot 
watersport, van het moeras tot 
de markerwadden 

 Meest genoemd bij gewenste profilering van Flevoland 

 Bij beide werksessies uitgewerkt. Doelgroep was Nederlander of 

jongeren 

 

Enquête 
Werksessie 



Verrassend groen Flevoland 

 Wordt relatief veel genoemd bij als kenmerk, profilering en wat een 

bezoeker ervaart, scoort minder op reden voor bezoek   

 Oostvaardersplassen expliciet genoemd, doelgroep Nederlanders  

 

Enquête 
Werksessie 

Daar waar iedereen verrast 
wordt door de ruimte en 

natuurschoon 



Nieuw land op de zeebodem 

 Meest genoemd bij reden voor bezoek aan Flevoland  

 Meest uitgewerkt tijdens werksessies en bij alle ronden uitgewerkt 

voor Europeanen 

 

 

De grootste polder van de 
wereld. Ontstaan uit het water 
en verbonden met het water 

Enquête 
Werksessie 



Doelgroepen samengevat 
Enquête 
Werksessie 

Flevolander 

Jongeren 

Buren 

Huidige bezoekers Uitwerking tijdens  
werksessies 

Gewenste bezoekers 

Op basis van land  Voor 
Waterrijk 
Flevoland 

Nederlander 

Europeaan 
Voor nieuw 
land op de 
zeebodem 

Voor 
verrassend 

groen 

Nederlander 

Dagrecreatie  

Minder op basis van  
groepssamenstelling 
/ interesse 

Buren 

Verblijf  

Voor 
Waterrijk 
Flevoland 



Conclusies en aandachtspunten 

Top3 belangrijkste conclusies 

 De kansrijke doelgroepen worden dicht bij huis gezocht 

 Gewenste profileringen zijn:  
Nieuw land op de zeebodem, Waterrijk Flevoland en Verrassend groen Flevoland 

 De wil om samen te werken met alle betrokkenen is groot 

Enquête 
Werksessie 

Meest genoemde aandachtspunten 

• Durf een keuze te maken in profilering en zet daar vol op in.   
(meertaligheid, een icoon als trekpleister, routing, etc) 

• Aandacht voor fysieke bereikbaarheid recreant/toerist (OV, bewegwijzering) 

• Meer flexibiliteit in regelgeving (best. plannen, horecavergunningen) 

• Ontwikkel, borg en verbeter de basisvoorzieningen 

• Zet in op informatievoorziening voor bezoekers  
(Flevoland breed, zowel on- als offline, thematisch- of doelgroepgericht) 

• Op alle vlakken samenwerkingsmogelijkheden en combinaties opzetten en/of faciliteren 
 



Vragen 

 

 

Herkenbaar? 
 
Ontbreken er aandachtspunten? 

 
Rol provincie? 
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