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Sector presenteert Toerisme in Nederland: Welkom!, en roept nieuw 
kabinet op tot investeringsagenda gastvrijheidseconomie 
 
Vandaag publiceert Gastvrij Nederland, mede namens de trekkers van de 

sleutelprojecten, de slotrapportage Toerisme in Nederland: Welkom. Met deze 

publicatie rondt zij de actieagenda en sleutelprojecten af.  

 

Op uitnodiging van minister Kamp heeft de sector in 2013 een sectorvisie ‘Vinden 

Verrassen en Verbinden’ voor de gastvrijheidseconomie ontwikkeld. In nauwe 

samenwerking met de achterban is dit document verder uitgewerkt tot concrete 

actieagenda’s en sleutelprojecten.  

De sector is in de volle breedte actief aan de slag gegaan met het uitvoeren van de 

Actieagenda en heeft daarmee de ambitie zoals die is uitgewerkt in 'Vinden, Verrassen 

en Verbinden' praktisch vertaald naar de uitvoeringspraktijk 

 

RESULTATEN 

Belangrijke resultaten van de actieagenda zijn onder meer de geïntroduceerde OV-pas voor 

buitenlandse bezoekers, een handzame publicatie met concrete innovatieve 

verdienmodellen voor ondernemers, een Programma Nationale Parken van Wereldklasse, 

een HollandCity strategie met concrete verhaallijnen en een doorontwikkelde landelijke 

routestructuur met tien icoon fietsroutes. Alle Sleutelprojecten zijn opgepakt, sommige 

projecten zijn daadwerkelijk afgerond, anderen lopen nog door en weer anderen zijn 

geïntegreerd in het reguliere activiteitenpakket van de partijen uit de sector.  

 

ECONOMISCH BELANG SECTOR 

Nederland biedt veel verschillende belevenissen per vierkante kilometer. Binnen een 

gevarieerd landschap met grote cultuurhistorische waarde en iconen hebben meer dan 

50.000 ondernemers een sterke sector opgebouwd die ertoe doet, met 68 miljard euro aan 

bestedingen in ons land. Tevens levert de gastvrijheidssector werk en inkomen aan ruim 

600.000 mensen. Dit vertegenwoordigt ruim 6% van de beroepsbevolking. Daarnaast levert 

de sector een wezenlijke bijdrage aan het welzijn van de bewoners door de balans tussen 

wonen, werken en ontspannen te optimaliseren en daarmee de ‘the quality of life’ in 

Nederland te vergroten. 

 

OPROEP NIEUWE KABINET 

De sector concludeert dat integraal samenwerken aan concrete projecten gericht op de gast 

de sector verder helpt en toekomstbestendig maakt. De sector staat garant voor innovatie, 

biedt werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt en levert een belangrijke 

bijdrage aan de leefbaarheid van een gebied. Zij roept een nieuwe minister van 

Economische Zaken op een kabinetsbrede visie te ontwikkelen op de gastvrijheidseconomie 

met een investeringsprogramma.  
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Trekkers sleutelprojecten:  

Trekkers van sleutelprojecten zijn:  

ANWB, CELTH i.s.m. STIRR, NBTC Holland Marketing, HISWA Vereniging i.s.m. Stichting 

Waterrecreatie Nederland, Stichting Landelijk Fietsplatform, ministerie van Economische 

Zaken, VVV Nederland en Staatsbosbeheer. 

 

Over Gastvrij Nederland  

Gastvrij Nederland - Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd – is 

verbonden aan VNO-NCW en MKB-Nederland en vertegenwoordigt 17 organisaties en 

branches in de gastvrijheidseconomie. Gastvrij Nederland spant zich in de toeristisch-

recreatieve bedrijvigheid binnen Nederland in de volle breedte te versterken, zodat toerisme 

en recreatie kunnen uitgroeien tot een dynamische en duurzame sector waarin bezoekers en 

recreanten hun voordeel doen met een hoogwaardige productbeleving tegen gunstige prijs- 

en kwaliteitscondities. Zij zet zich in voor een toegankelijk, veelzijdig, verrassend en 

hoogwaardig vrijetijdsaanbod met als doel om meer bezoekers en meer bestedingen in 

Nederland te genereren. 

 

De leden van Gastvrij Nederland zijn ANVR, CLC-Vecta, Club van Elf, HISWA Vereniging, 

Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, Schiphol Group, Nederlandse 

Vereniging van Dierentuinen, RECRON, IDEA, Nederlandse Vereniging van Golfbanen, 

Federatie Cultuur, Vereniging van Evenementenmakers, Vereniging Vrije Theater 

Producenten VVTP, VVV Nederland, NBTC Holland Marketing en ANWB. Gastvrij Nederland 

is gelieerd aan VNO-NCW en MKB Nederland. 

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kan contact op worden genomen met Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij 

Nederland, tel (0343) 745 911. Karin Kuiper, woordvoerder Gastvrij Nederland via 

gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl of tel 070 3490328. 
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