


VTE Overijssel 



Toerisme en recreatie jonge en groeiende sector 

 

Snelle veranderingen 

- De opkomst van het begrip ‘overtoerisme’ 

- De macht van internetplatforms – en de reacties daarop 

- Politieke spanningen en de impact op toerisme 

- … 

 

Volatiele markt: relatief korte investeringstermijnen en veel verschillende domeinen die impact hebben op 

de sector: politiek, economie, techniek, …. 

 

Een trendverkenning met trends, plausibele omslagpunten, een reflectie over de manier waarop je met het 

onverwachte om kunt gaan. 



 

De bekende trends 
 Groei buitenlands toerist, grijs, massatoerisme & individualisering, tweedeling in vrije tijd, 

 impact van ict, groei betekenis- en belevingseconomie, toenemend bewustzijn effecten 

 toerisme op milieu en klimaat 

 

 

Alternatieve toekomsten zijn makkelijk voorstelbaar – en vaak óók vrij plausibel 
 Effecten van een nieuwe crisis, grotere verschillen in vrije tijd, afbraak vertrouwen techniek, 

 groei circulaire economie, groeiend klimaatbewustzijn, explosie zorg- en 

 gezondheidstoerisme, mediterraan klimaat aan de Noordzee; 

 

  















Zeven mogelijke omslagpunten 





Delen van de sector zijn gevoelig voor crisis 

 

Gezaghebbende deskundigen waarschuwen: 

tweede crisis onvermijdelijk en dieper dan de eerste. 

 

(Combinaties) van ontwikkelingen  

- Dalende groei (en stijgende schulden) China 

- Kwetsbaarheid nieuwe economieën 

- Brexit en handelsoorlogen 

 

Betekenis van dit omslagpunt 

- Concurrentie op prijs/kwaliteit 

- Een crisisproof bestand: groeimarkten dicht bij huis 

- Specialisering op doelgroepen 



Ongelijke verdeling vrije tijd (ouderen,  

hoogopgeleide werkenden, millennials) 

 

(Combinaties van) ontwikkelingen 

Toenemende druk arbeidsmarkt 

Toenemende druk mantelzorg 

Flexibiliteit 

 

Betekenis van dit omslagpunt 

- De ‘silver economy’ vraagt een ander aanbod; 

- Vergroten aantrekkelijkheid van de sector voor 

arbeidskrachten; 

- Techniek als kans voor arbeidsmarkttekorten 

 



Circulaire landbouw krijgt regionaal vorm 

 

 

(Combinaties) van ontwikkelingen  

- Consuminderen 

- People, planet en purpose vertaalt zich in een toeristisch 

profiel 

- Betekenistoerisme 

 

Betekenis van dit omslagpunt 

- Arbeidskrachten voor terreinen of plukroutes? 

- Minder belangstelling voor alleen fun?   



Gezondheid komt mede door de techniek veel hoger op de 

omgeving.  

 

 

(Combinaties) van ontwikkelingen  

- Stijgende zorgkosten 

- Gebruik van data (zelf en door verzekeringsmaatschappijen) 

- Financiële prikkels voor een gezond leven 

 

Betekenis van dit omslagpunt 

- Overijssel als therapeutisch landschap 

- Cross over met UT 

- Zorg- en gezondheidstoerisme exploderen 



Een plek voor rust en contact 

 

 

(Combinaties) van ontwikkelingen  

- Dalend vertrouwen in social media 

- Overheid zoekt naar manieren om maatschappelijke 

waarden te borgen; 

- Ontsnappen aan de dagelijkse realiteit en de stress 

 

Betekenis van dit omslagpunt 

- alternatieven voor de ‘smart cities’? 

- voldoende stilte- en ruimte in het landschap? 



Een alternatief aanbod bij ecotaks 

 

 

(Combinaties) van ontwikkelingen  

- Meer aandacht voor brede welvaart; 

- CO2 uitstoot door toerisme en ‘vliegschaamte’ 

 

Betekenis van dit omslagpunt 

- Aanbod voor de ‘nabije’ toerist 

- Verbetering van infrastructuur per spoor; 



Extremer weer 

 

 

(Combinaties) van ontwikkelingen  

- Effecten van een veranderend klimaat; 

- Nieuwe groep toeristen uit Zuid Europa 

 

Betekenis van dit omslagpunt 

- Investeringen in klimaatadaptatie die ook voor toerist 

interessant zijn (verkoelend water) 

-   



 
  

1. Denk na wat u zou willen van de (niet-westerse) buitenlandse markt 

– en hoe u daar robuust op in kunt spelen  

2. Zie de kansen van ‘grijs toerisme’, maar óók die van de markt van 

een maatschappij die worstelt met de vergrijzing  

3. Massa-toerisme, massa-individualisering en betekenistoerisme 

hoeven elkaar niet uit te sluiten.  

4. ICT zal impact hebben, maar een actieve ICT-houding kan de sector 

veel voordeel opleveren. 

5. Het landschap gaat veranderen: let op het belang van toerisme en 

recreatie daarbij  

6. Meer luchtverkeer kan voordelen opleveren, maar een vermindering 

ervan ook. 
 
 

Wat betekent dit nu?  
   Wel: een verkenning van de kansen  



 
  

1. Belang van monitoring 

 

2. Organiseer de sector zo dat nieuwe signalen snel kunnen worden 

opgepikt 

 

3. Waar mogelijk kort cyclisch plannen/investeren 

  

4. Kom als sector aan tafel bij decentrale overheden ook bij 

ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld energie en klimaatadaptatie 

 

5. Denk vooruit over arbeidstekorten 
 

Wat betekent dit nu?  
   Open oog voor verandering 


