
Kansrijk Ondernemen
Kansen toerisme en 

recreatie in de agrarische 

sector



Toeristisch Twente in 

cijfers



Toeristisch Twente in 

cijfers (2)

• Het economische belang van toerisme en recreatie wordt 
voor Twente, net als we kennen uit de agrarische sector, 
nog wel eens onderschat onder inwoners



Toeristisch Overijssel in 

cijfers

✓ In Overijssel konden we maar liefst 1,4 miljoen 
overnachtingen noteren, alleen in de maand juli 2020!

✓ Zo’n 10% van de toeristen komen uit het buitenland (in 
NOT vooral Belgen en Duitsers).

✓ Kampeerterreinen circa 600.000 overnachtingen, 
huisjesterreinen 500.000, in hotels en pensions 
230.000 en in groepsaccommodaties 45.000

Kortom: het toerisme bloeit in Twente en Overijssel. Al 
houden we ook rekening met spreiding!



Hoe profileert (Noordoost) 

Twente zich?

✓ Campagne ‘Tijd zat in Twente!’

✓ Kom tot rust in Twente

✓ Maar… er is ook voldoende te doen als daar de 
behoefte ligt

✓ Twente: Perfecte combi van steden, natuur, 
recreëren maar vooral beleven 

✓ Gastvrije bevolking (iedereen zwaait)



Doelgroepen die Twente 

bezoeken

✓ Demografisch: Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Noordoost Twente van 
vroeger uit ook veel Friesland.

✓ Daarnaast voor de coronacrisis: veel Duitsers van net over de grens en Belgen (omgeving 
Lommel vooral)

✓ Persona (behoeftes): 

✓ Stijlzoeker en de 

✓ Inzichtzoeker (leren en ervaren),

✓ verbindingszoeker

✓ Type doelgroepen:

✓ Gezinnen met kinderen (t/m 14 jaar)

✓ Actieve senioren (60+ die graag fietsen en                                                           
wandelen maar bijv ook van cultuur (kunst) houden

✓ Vriendinnengroepen boven de 30 jaar



Drie punten die je je af 

moet afvragen

1. Waar ligt jouw hart?



Drie punten die je je moet 

afvragen 

2. Ben je een “type” gastheer / gastvrouw? 
Want wat je ook kiest binnen toerisme en recreatie, dit 
aspect komt altijd om de hoek kijken (en wordt onderschat!)

Liesje22 speelt wel graag 
voor gastvrouw



Drie punten die je je   

moet afvragen

3. Blijf dicht bij jezelf!

Maak eens de leefstijlvinder op 

wwww.leefstijlvinder.nl

https://leefstijlvinder.nl/


En… wil je volledig     

over of…?

4. Vraag jezelf ook af: overweeg je je agrarische 
werkzaamheden (deels) voort te zetten of neig je 
naar volledig over op een andere sector?



Wees uniek!

➢ Durf uniek / verrassend te zijn

➢ Durf te focussen op een bepaalde 

doelgroep

➢ Praktijkvoorbeeld: Escape Room 

Hof te Langelo



Escape Room Hof te Langelo

Foto’s

file://srvfs01/data$/P&M/Projecten Merken/Twente/Organisatie Twente/Jarno Vedders/Workshops/Workshop Toerisme in agrarische sector najaar 21/Foto's Hof te Langelo


Vragen?

Zijn er vragen?



Extra sheets

Extra sheets voor als er tijd over is



Stap je over?

1. Het allerbelangrijkste: kies iets wat dicht bij 
jezelf ligt. Vraag jezelf af: is gastheerschap iets 
voor jou? Want wat je ook kiest in toerisme / 
recreatie, je hebt mensen om je heen

2. Kijk verder dan je neus lang is. Het aantal 
toeristen is groot in Twente, de doelgroepen zijn 
bekend, het aanbod is al groot, stem het daar op af.

3. Durf anders te kiezen. Overnachtingslocaties zijn 
er genoeg in Nederland

4. Speel in op Twentse beleving. Mensen willen beleven 
en ontzorgd worden en ze willen tot rust komen hier in 
het oosten. Dat betekent niet letterlijk rust. 

3. Werk samen met andere ondernemers (binding)



Specifieke Noordoost 

Twente punten

1. Kunst

2. Cultuur

3. Historie

4. Bijzonder landschap 

(stuwwallen, essen) 



Samenwerken / verbinden

In de toeristische / recreatieve wereld 
is het heel belangrijk om samen te 
werken

➢ Arrangementen

➢ Producten / diensten koppelen

➢ Aanbodontwikkeling



Vakantiehuizen en 

groepsaccommodaties



Contentstrategie – SDTC 

model




