
 

 

Agenda bestuur Recreatieschap Twente van 7 december 2022
 
 

NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    
1. Opening vergadering 

 
 

 

2. Vaststellen agenda Vast te stellen.  

3 Besluitenlijst d.d. 7 september 2022  Vast te stellen.  

4. Mededelingen  

 
a. Voortgang visie recreatieparken 
b. Stand van zaken MTB-netwerk 
c. Voortgang uittredingsregeling 
d. Voortgang evaluatie positie VTE 
e. Uitgaande brief Haaksbergen inz. motie versterking positie raden bij GR’en 
f. Gelden provincie Overijssel inz. Routenetwerken Twente 

 

 

A - Hamerstukken 

1. 

 
Adviesnota Actie- en investeringsplan Twente 
Marketing 2023 
 

MarketingOost een subsidie van € 650.000,- te verlenen voor uitvoering van het Actie- en 
investeringsplan 2023 Vrijetijdseconomie Twente. 

 
 

DATUM 7 december 2022 PLAATS Gemeentehuis Borne (Raadzaal) TIJDSTIP 10:00-12:00 uur 

VOORZITTER A.E. van der Ham SECRETARIS L.J. Harmsen (a.i.) PAGINA 1 

 

AANWEZIG  

A. Maathuis (Almelo), M.J. Velten (Borne), B.J. Brand (Dinkelland), J. Diepemaat (Enschede), J.H. Niemans (Haaksbergen), E. 
Nijenbanning (Hellendoorn), G. Gerrits (Hengelo), W.J.H. Meulenkamp (Hof van Twente), J. Nordkamp (Losser), E.C. Zinkweg-Ankoné 
(Oldenzaal), F.J. Wessels (Rijssen-Holten), U. Bekhuis-Groothuis (Tubbergen), A.E. van der Ham (Twenterand), R. Kortenhoeven 
(Wierden) en L.J. Harmsen (secretaris a.i.) 

AFWEZIG  
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NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    

2. 
Werving- en selectieprocedure secretaris-
directeur Recreatieschap Twente. 

 
1. Een selectiecommissie op te richten voor de werving en selectie van een nieuwe 

secretaris-directeur, bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur en 
één nieuw te kiezen lid uit het bestuur. 

2. Aan de selectiecommissie het mandaat verlenen voor: 
a. het vaststellen van het profiel en de vacaturetekst; 
b. het selecteren van de kandidaten; 
c. het voeren van de gesprekken met de geselecteerde kandidaten; 
d. het voeren van een arbeidsrechtelijk gesprek door de voorzitter van de 

commissie en de personeelsadviseur; 
e. Het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de door 

de commissie geselecteerde kandidaat; 
f. het voeren van correspondentie met de overige leden van het bestuur; 
g. het evalueren van het proces, indien nodig. 

3. Een adviescommissie op te richten bestaande uit drie of vier ambtelijke medewerkers van 
Recreatieschap Twente ten behoeve van advisering over het profiel, de vacaturetekst en 
de geselecteerde kandidaten. 

 

 

B- Bespreekstukken  

1. Adviesnota Visie Routenetwerken Twente 

 
De Visie Routenetwerken Twente en de bijbehorende structurele investering definitief vast te 
stellen. 
 

  

2. 
Visie Perspectief VTE 2030 (incl. presentatie 
door Quirine ter Haar) 

 
De visie Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030 van Twente Marketing vast te stellen. 
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C- Ter informatie 

1. Tussenrapportage Twente Marketing 2022 

 
Kennisnemen van de voortgangsrapportage Actie- en investeringsplan 2022 Vrijetijdseconomie 
van Twente Marketing. 
 

 

D – Rondvraag en sluiting  

1.  
 
 

 

 
 

 



 

 

Besluitenlijst bestuur Recreatieschap Twente van 7 september 2022
 
 

NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    

1. Opening vergadering  

 
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de 
heer Wessels wordt vervangen door de heer De Koe. De 
heer Velten, de heer Diepemaat en de heer Gerrits zijn 
afwezig met kennisgeving en mevrouw Bekhuis-Groothuis 
is afwezig zonder kennisgeving. Een aantal bestuursleden 
sluit digitaal aan. 
 

2. Vaststellen agenda Vast te stellen. Vastgesteld. 

3 
Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter  

1. Een voorzitter aan te wijzen. 
2. Een plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen. 

 
Bij acclamatie worden mevrouw Van der Ham en de heer 
Niemans aangewezen als respectievelijk voorzitter en 
vicevoorzitter. 
De nieuwe voorzitter dankt de heer Brand en mevrouw 
Zinkweg voor hun inzet bij het vervullen van de functies 
van voorzitter c.q. plv. voorzitter in de afgelopen periode. 
 

4. Mededelingen  
 

 
Geen mededelingen.  

DATUM 7 september 2022 PLAATS Gemeentehuis Wierden TIJDSTIP 13:00-15:00 uur 

VOORZITTER E. Zinkweg /A.E. van der Ham SECRETARIS D. Scholten (plv.) PAGINA 1 

 

AANWEZIG  

A. Maathuis (Almelo), B.J. Brand (Dinkelland), J.H. Niemans (Haaksbergen), E. Nijenbanning (Hellendoorn), W.J.H. Meulenkamp (Hof van 
Twente), J. Nordkamp (Losser), E.C. Zinkweg-Ankoné (Oldenzaal), R.A. de Koe (Rijssen-Holten), A.E. van der Ham (Twenterand), R. 
Kortenhoeven (Wierden) en D. Scholten (plv. secretaris). 

AFWEZIG M.J. Velten (Borne), J. Diepemaat (Enschede), G. Gerrits (Hengelo) en U. Bekhuis-Groothuis (Tubbergen) 
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NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    
A - Hamerstukken 

1. Besluitenlijst d.d. 6 juli 2022 Vast te stellen. 

 
Vastgesteld. Desgevraagd deelt de heer Bolhaar mee, dat 
het proces rondom de uittredingsregeling is hervat en via 
de werkgroep juristen en de griffiers van de gemeenten 
verloopt. In het bestuur van 7 december a.s. wordt er een 
vervolgnotitie ingebracht en daarin worden inhoudelijke 
uitgangspunten voorgelegd.  
 

B- Bespreekstukken  

1. 
Lastenuitzetting door het aantrekken van een 
geldlening 
 

1. Kennisnemen van de notitie “Overdracht 
activa en aantrekken geldlening” 

2. In te stemmen met het financieren van de 
overname van de activa door het afsluiten 
van een geldlening en de bijbehorende 
rentelasten op te nemen in de begroting van 
Recreatieschap Twente, waarbij voor de 
financiering het volgende wordt voorgesteld: 
a. voor de begrotingsjaren 2022 en 2023 

de rentelasten via projectfinanciering 
separaat bij de gemeenten in rekening 
te brengen; 

b. de structurele financiering vanaf 2024 
op te nemen in de programmabegroting 
2024 door verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage en deze 
begroting integraal aan te bieden aan de 
raden voor een zienswijze.  

1. Conform besloten.  
2. Met het aangaan van de lening wordt ingestemd. 

Voor wat betreft de financiering gaan de voorzitter 
en vicevoorzitter eerst in gesprek met het 
Dagelijks Bestuur van SamenTwente, met als 
inzet om te komen tot een kostenneutrale 
overdracht voor de Twentse gemeenten. 

3. Conform besloten. 
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NR. ONDERWERP VOORSTEL/ADVIES BESLUIT  

    3. Voor de financiering van de overige 
lastenuitzettingen die besproken zijn in de 
vergadering van 6 juli 2022, dezelfde 
financieringswijze te hanteren zoals 
uiteengezet in het voorgaande beslispunt.  
 

C- Ter informatie 

1.    

D – Rondvraag en sluiting  

1.  
 
 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
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Onderwerp:

 Motie versterking positie raden bij gemeenschappelijke regelingen

Geacht

 lid van het bestuur,

De raad van de gemeente Haaksbergen heeft bijgevoegde motie aangenomen en stuurt u deze

 

graag met enige duiding toe.

Al jaren bestaan er discussies over het vergroten van grip op gemeenschappelijke regelingen

 

(verbonden partijen), de democratische legitimatie en wederzijdse informatievoorziening. Het

 

sturen op en controleren van verbonden partijen is geen makkelijke taak voor gemeenteraden.

 

Het samenspel tussen de rollen en bevoegdheden van raads- en collegeleden enerzijds en leden

 

van het algemeen bestuur en/of dagelijks bestuur anderzijds, is complex. Dit maakt dat de raad

 

niet altijd een juiste positie krijgt of inneemt om zijn verantwoordelijkheden in te vullen. Ter

 

illustratie: 

daar

 

waar

 een raad voor de vaststelling van de gemeentelijke begroting meestal een

 

hele vergadering uit trekt, zijn de begrotingen en jaarrekeningen van verbonden partijen veelal

 

onderdeel van de reguliere agenda.

De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (1 juli a.s.) strekt 

tot

 versterking van

 
de

mocratische legitimatie. Zij biedt kansen om het samenspel te verbeteren en de functie van

 

verlengd bestuur te vergroten. Dit kan door zowel met raadsleden als inwoners actief op zoek te

 

gaan naar nieuwe en betere manieren om de storing, maatschappelijke betekenis en

 
die

nstverlening te vergroten.

De wet biedt een aantal mogelijkheden 

zonder

 

daar

 een directe verplichting aan te verbinden.

 

Deze bepalingen hebben een zogenaamd facultatief karakter. Er “kan” van de bevoegdheden

 
ge

bruikt gemaakt worden. De raad van Haaksbergen wenst proactief op te roepen tot gebruik

 

van de mogelijkheden. Niet uit zorg dat benutten van de kansen niet plaatsvindt, maar wel om

 

het proces snel en juist "op de wagen” te krijgen.

De raad van Haaksbergen wenst voorts een praktisch en concreet verbetervoorstel te doen om

 

meer overzicht te creeren voor raden. Het opstellen van uniforme factsheets bij (financiele)

 

besluitvorming 

door

 raden, draagt bij aan het overzicht voor raadsleden en draagt bij aan de

 

mogelijkheid tot afstemming tussen verschillende raden. De gedachte is dat verbonden partijen

 

bondig (ca. 1 A4) kerngegevens presenteren. De factsheet moet zich richten op doelstellingen,

 

risico’s en voorliggende (strategische) beleidskeuzes.

De motie is in Haaksbergen aangenomen bij de behandeling van de begrotingen van verbonden

 

partijen. De motie is evenwel zo opgesteld dat deze ook “los” (“vreemd aan de orde van de dag”)

Gemeentehuis Haaksbergen
Postbus 102 7480 AC, Blankenburgerstraat 28 7481 EB Haaksbergen, Tel: (053) 573 45 67, Fax: 

(053)

 572 80 75

 
www.

haaksbergen.nl gemeente@haaksbergen.nl 
Kijk voor openingstijden en het maken van een afspraak op www.haaksbergen.nl 

IBAN NL56 BNGH 028.50.03.194



behandeld kan worden. Door deze motie met andere raden te delen, nodigt de raad uit om bij de 
inhoud aan te sluiten. De raad van de gemeente Haaksbergen hoopt daarmee op een breed

 
dra

agvlak om een nog betere en effectievere dienstverlening te leveren aan inwoners,

 

instellingen en bedrijven.

Hoogachtend,

ter uitvoering van bet raadsbesluit van 29 juni 2022,

 
bu

rgemeester en wethouders van Haaksbergen,

dr. R. Toet

 

secretaris

2
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Motie:

Onderwerp: versterking positie raden bij gemeenschappelijke regelingen 

De raad van de gemeente Haaksbergen in vergadering bijeen op 29 juni 2022;

constaterende 

dat:

Per 1 juli 2022 de Wet gemeenschappelijke regelingen voorziet in een versterking

 

van de positie, de besluitvorming en de controlerende rol van raden;

 

meer in het bijzonder voor wat betreft:
o positie: in de gemeenschappelijke regeling moeten afspraken over evaluatie

 

en uittreding worden getroffen. Er vindt verruiming plaats van de termijnen

 

voor het indienen van zienswijzen op begroting;

 

o besluitvorming: het recht van raden om bij een ontwerp voor een regeling een

 

zienswijze naar voren te brengen, de verplichting om in de regeling op te

 

nemen voor welke besluiten een zienswijze naar voren kan worden gebracht,

 

het recht van raden om een adviescommissie in te stellen, de verplichting om 
vast te leggen of en op welke besluiten inspraak mogelijk 

is

 en de verankering

 

van een actieve informatieplicht van het bestuur;

 
o

 controlerende rol: de raden krijgen een recht van onderzoek naar het

 

gevoerde bestuur en verduidelijking van de bevoegdheid om lokale

 

rekenkamers een onderzoek te laten instellen.

overwegende dat:

-

 

de wettelijk, versterkende mogelijkheden veelal facultatief zijn (“kan bepalingen");

 

de invulling van mogelijkheden een actieve 

rol

 van zowel openbare lichamen als

 

raden behoeft;
-

 

de positie van raden 00k versterkt kan worden door:

o

 afstemming tussen raden over (financiele) besluiten;

 
o

 vereenvoudiging en uniformering van stukken, door (strategische)
ontwikkelingen in zo geiiniformeerd mogelijke factsheets aan te bieden;

roept het college op om:

in het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regelingen zich in te zetten

 

om bij besluiten waarover de raad bevoegdheden heeft, een uniform overzicht

 

(factsheet) op te stellen rond maatschappelijke doelen, beleidsvoornemens, risico’s

 
en

 financiele effecten;
de volgende punten actief onder de aandacht te brengen tijdens de AB

 

vergaderingen:
o het (dagelijks) bestuur op te roepen voorstellen te doen tot invulling van de 

wettelijke mogelijkheden en raden en inwoners te betrekken;

 

o expliciet de mogelijkheid te betrekken tot het instellen van regionale

 

adviescommissie(s), bestaande uit raadsleden;



deze motie alsmede de bij deze motie gevoegde begeleidende brief te verzenden 
naar:
o alle raden binnen Twente
o de deelnemende gemeenten buiten Twente van de Stadsbank Oost

 

Nederland
o de dagelijks besturen van de verbonden partijen waaraan Haaksbergen

 

deelneemt;

en

 gaat over tot de orde van de dag.

Def le PvdA, Team DAP, D66, WD
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Adviesnota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 7 december 2022 Agendapunt  

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. 
R. van den Hoeven, beleidsadviseur  
06-29 67 18 62 

Onderwerp 
Subsidieaanvraag Actie- en investeringsplan Twente Marketing 2023  
 
Voorstel 

1. MarketingOost een subsidie van € 650.000,- te verlenen voor uitvoering van het Actie- en 
investeringsplan 2023 Vrijetijdseconomie Twente. 

 
Inleiding 
MarketingOost verzorgt sinds 2016 de marketingcommunicatie voor de vrijetijdseconomie van Twente. 
Dit gebeurt op basis van de nieuwe lange termijnvisie “Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030”. 
Hiervoor doet MarketingOost jaarlijks een subsidieaanvraag voor hun geplande activiteiten. De basis 
hiervan is het Actie- en investeringsplan 2023 dat nu gereed is.  
 
Beoogd effect 
Het versterken van de Twentse economie, waar de vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel van is 
en het Actie- en investeringsplan draagt hiertoe bij. De opdracht is niet alleen het aantrekken van 
bezoekers naar Twente, maar met ook de (toekomstige) bewoner te verleiden voor meer bezoeken. 
Daarnaast is het aanjagen van (aanbod)ontwikkeling van de vrijetijdseconomie Twente belangrijk, 
zodat deze klaar is voor een duurzame toekomst. 
 
Argumenten 
1.1 Het marketingcommunicatieplan 2023 is de start van de nieuwe visie ‘Perspectief 
Vrijetijdseconomie 2030’.  
Er staat inmiddels een stevig fundament waarop Twente Marketing kan voortborduren en waarbij de 
betrokkenheid van stakeholders groot is. De vrijetijdseconomie staat voor een stevige opdracht op het 
gebied van personeel en verduurzaming. En dat terwijl de sector net uit de  COVID-19 crisis komt.  
De missie en visie worden gedragen, de financiering wordt gewaarborgd en er wordt een start 
gemaakt met de nieuwe campagne, ‘Vrij zijn in Twente’. Daarbij hebben de online en social kanalen 
van visittwente.nl en visitoost.nl een groot bereik waardoor campagnes impact hebben. 
 
1.2 De subsidie aan MarketingOost draagt bij aan het fundament voor de toekomst en het bewoners 
geluk in Twente. 
De vrijetijdseconomie is niet alleen een belangrijk onderdeel van de economie in Twente, de Covid-19 
pandemie heeft ook laten zien wat de sociale impact is voor de bewoners in Twente. Nooit eerder is 
zo duidelijk geworden dat recreëren en sporten de gezondheid bevordert. Het opdoen van sociale 
contacten in de vrijetijdssector werd erg gemist. Met deze subsidie kan MarketingOost het actie- en 
investeringsplan 2023 uitvoeren en bijdragen aan de (vrijetijd)economie en het geluk voor haar 
bewoners.   
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1.3 De focus wordt verlegd van bezoeker naar bewoner 
Bij het meer focussen op de bewoner wordt de samenwerking gezocht met andere sectoren. Door 
deze integrale aanpak, draagt de vrijetijdseconomie bij aan het behalen van de doelstellingen van de 
Agenda voor Twente en de Regiodeal én kan de sector profiteren van de kennis die beschikbaar is in 
de regio. 
 
1.4 Positief advies Ambtelijk Overleg Recreatieschap Twente  
Het Ambtelijk Overleg Recreatieschap Twente heeft op 26 oktober 2022 een positief advies 
afgegeven en adviseert uw bestuur om de subsidie aan MarketingOost te verlenen. 
 
1.5 Positief advies door Gastvrij Twente 
Het Actie- en investeringsplan 2023 2023 is beoordeeld en hierop is positief geadviseerd door de 
Raad van Advies Gastvrij Twente. Deze Raad van Advies bestaat uit een vertegenwoordiging van 
ondernemers en andere stakeholders uit de Twentse vrijetijdssector.  
 
Kanttekening 
1.1 Budgetten staan onder druk 
Door de sterk stijgende inflatie staan de budgetten voor onder andere branding onder druk. 
 
1.2 Kosten gaan voor de baten uit 
Er breekt een nieuwe periode aan vanwege de vernieuwde visie “Perspectief Vrijetijdseconomie 
Twente 2030”. Er zal een nieuwe huisstijl worden gecreëerd die meer toegespitst wordt op de jongere 
doelgroep. De investeringen rondom de nieuwe huisstijl zijn noodzakelijk voor een goede 
positionering. Deze zullen gefaseerd uitgevoerd worden. 
 
1.3 Onzekere economie 
Door inflatie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne staan de uitgaven van de toerist onder druk. 
Ondernemers in de vrijetijdssector zullen hier hinder van ondervinden, doordat wellicht 
bezoekersaantallen achter zullen blijven. Hiermee kan de ondernemersbijdrage aan MarketingOost 
onder druk komen te staan.  
 
Kosten 
Structurele dekking van € 1,028 per inwoner voor de marketing van Twente op basis van 
inwoneraantallen, peildatum 1 januari 2022.   
 
Communicatie 
n.v.t. 
 
Vervolg 

• Versturen van de beschikking aan MarketingOost. 

• In oktober 2023 volgt een voortgangsrapportage over de uitvoering van dit plan.  
 
Bijlage(n) 
 
 

Besluit 

 
 

 
 
 



Twente Marketing is onderdeel van MarketingOost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



Twente Marketing is onderdeel van MarketingOost 

Als het om vrijetijdseconomie gaat is Twente Marketing de partij die zich 

bezighoudt met de destinatieontwikkeling en promotie van Twente.  

Het ‘Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030’, welke tot stand is 

gekomen met input van vele ondernemers, ambtenaren en bestuurders, 

cultuur- en natuurpartijen, leden van de (Young) Twente Board en andere 

belanghebbenden, vormt de basis voor de activiteiten van Twente 

Marketing. 

We zijn ervan overtuigd dat we met onze ambitie de juiste weg zijn 

ingeslagen en dat dit document ons helpt om de juiste focus naar de 

toekomst toe vast te houden en verder te verstevigen. We hebben een 

krachtig merk en onze ambitie is:  

Om de gekozen strategie en lange termijn doelen te realiseren wordt 

jaarlijks een actie- en investeringsplan opgesteld. Hierin worden de acties 

uiteengezet en de jaardoelen vastgesteld. Activiteiten die alleen mogelijk 

zijn door een duurzame samenwerking met belanghebbende partijen. 

 

 

Dit plan heeft als doel alle belanghebbenden te informeren over de 

werkzaamheden en doelen van Twente Marketing voor het komende jaar. 

De optelsom van deze activiteiten draagt bij aan het behalen van de lange 

termijn ambitie van Twente.    
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Twente Marketing is onderdeel van MarketingOost 

 

Nu het ‘Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030’ en ligt, is het tijd om 

het fundament te bouwen op basis waarvan we onze ambitie kunnen 

realiseren.  

De visie van de vrijetijdseconomie Twente loopt eind 2022 af en daarmee 

zijn we aan het einde gekomen van een tijdperk. 

We nemen afscheid van een tijdperk waarin we recreatie en toerisme als 

separate sector benaderen. 

Het is het einde van de tijd waarin we ons sec focussen op de toerist en we 

platte groei omarmen. 

De term recreatie en toerisme tot het verleden behoort.  

Twente Marketing zich grotendeels richt op de promotie van Twente bij de 

toerist. 

En met het verlaten van een tijdperk, breekt ook een nieuwe periode aan. 

Een periode die start in 2023. 

In dit nieuwe tijdperk maakt de vrijetijdseconomie onderdeel uit van de 

integrale benadering van een toekomstbestendige economie van Twente. 

Waarbij Twente Marketing als destinatie managementorganisatie de 

integrale Twentse samenwerking zoekt, meedenkt en praat en bevordert 

dat de vrijetijdseconomie als belangrijk middel bijdraagt aan de grote 

Twentse opgaven.  

Daarbij ligt de focus op de (toekomstige) bewoner van Twente, waarbij de 

bezoeker de katalysator is om de ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie 

en het vrijetijdslandschap te stimuleren c.q. te versnellen. Belangrijk is dat 

we die bezoeker aantrekken die van toegevoegde waarde is voor de 

ontwikkeling van Twente als geheel.  

 

In het ‘Perspectief 2030’ zijn vier programmalijnen benoemd.  

 

Om deze lijnen te realiseren, zetten we in op: 

Destinatie ontwikkeling 

• Onweerstaanbaar spannend én jaarrond aanbod voor de 

focusdoelgroepen jongere (millennials) inzicht-, stijl- en 

avontuurzoeker 

• Een duurzame sector, waarbij de footprint van de 

vrijetijdseconomie draagbaar is en de verhouding tussen bewoner 

en bezoeker in balans is 

• Twente is de experimenteer grond  

Branding 

• De positionering Vrij zijn in Twente  

• Het verhogen van Tukkertrots en het Bruto Twents Geluk 

• Het ontsluiten van de iconische verhalen: Tubanti en Textiel & 

IJzeren Eeuw 
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Twente Marketing is onderdeel van MarketingOost 

 

Professionalisering 

• Een vrijetijdseconomie inclusieve ontwikkeling van Twente: het is 

vanzelfsprekend dat de vrijetijdseconomie meepraat bij 

gebiedsontwikkelingen 

• Samenwerkingen met andere sectoren 

• Een duurzame, veerkrachtige sector 

• De vrijetijdseconomie draagt bij aan het Bruto Twents Geluk 

 

In 2023 bouwen we op alle drie pijlers aan het fundament. Zo organiseren 

we kennissessies en delen we informatieve en inspirerende content met 

de stakeholders, waardoor de basis wordt gelegd om tot onweerstaanbaar 

spannend en jaarrond aanbod te komen voor de focusdoelgroepen.  

Voeren we ‘Vrij zijn in Twente’ gefaseerd door in onze uitingen. 

Ontsluiten we onze geschiedenis door de verhaallijnen Tubanti en Textiel & 

IJzeren Eeuw, waardoor het Tukkerschap wortels krijgt. 

En zoeken we actief de samenwerking met de Twente (Development) 

Board en andere sectoren om expertise van buiten de sector naar de 

stakeholders te brengen.  

Kortom het motto van 2023 is ‘De basis op orde’ en vanzelfsprekend is de 

winkel gewoon geopend tijdens de verbouwing! 
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Vrij zijn van regels en betutteling. Vrij zijn van oud zeer in 

samenwerkingen. Van agenda’s en belangen die niet optellen. Vrij van 

groei om de groei. Van verschraling van kwaliteit. Vrij van de pijn dat de 

wereld maar niet ziet hoe bijzonder Twente eigenlijk is. Dat is waar we diep 

naar verlangden in 2022. Vandaag is het 31 december 2030. Vandaag 

bloeit Twente als nooit tevoren doordat we er vol trots, energie en kracht 

voor kiezen om vrij te zijn. Vrij van alles wat Twente kleiner houdt dan ze 

is. Dat is de essentie van onze groei en bloei. 

Het begon in een tijd van grote systeemvragen. Klimaat. Stikstof. 

Landschap én boeren onder druk. Wooncrisis. En tegelijkertijd was er de 

zoektocht naar wie en wat wij als vrijetijdseconomie wilden. Twente koos 

ervoor om niet naar buiten te kijken voor de antwoorden, maar om van 

binnenuit, samen met bewoners, overheden en ondernemers, het 

avontuur naar een nieuwe realiteit te starten. Een realiteit waarin we 

vanuit ons unieke Twentse hart, ziel en eigenwijsheid de nieuwe 

oplossingen voor de vragen van onze tijd vonden. Voor onszelf, voor onze 

gasten én voor de wereld. Twente is geen vrijetijdseconomie die zich 

alleen maar focust op bezoekers, maar een Vrij zijn-economie die zichzelf 

van binnenuit opnieuw uitvond. Dat maakt ons tot een magneet voor 

iedereen, ook voor bewoners. Vandaag komt de wereld als vanzelf naar 

ons toe, omdat ‘vrij zijn’ de essentie is van alles wat je ziet, ervaart, voelt 

en doet.

 

 

Twente is de afgelopen acht jaar dé expirimenteergrond geworden van 

een nieuwe en gezonde samenleving en economie. Hier heeft de toekomst 

van recreatie vorm gekregen door ruimte te geven aan nieuwe kwaliteit, 

ondernemerschap en creativiteit. Hier zijn de doorbraken gerealiseerd 

voor een nieuwe en circulaire agrarische sector (en daarmee de vitaliteit 

van ons fantastische landschap). Hier zijn de nieuwe concepten ontstaan 

voor de verbinding tussen leven in de stad en op het land. Hier is gelukkig 

werken, wonen en recreëren opnieuw uitgevonden. 

Hoe? Door niet te denken in diversiteit van belangen en agenda’s bij 

overheden, ondernemers en bewoners, maar te kiezen voor langjarige ‘vrij 

zijn van’-thema’s die we alleen maar samen kunnen oppakken (omdat het 

alleen niet lukt). We zijn gestart met de Bruto Twents Geluk versnellers. 

Puur rendement denken is zo veranderd in samen investeren in collectieve 

impact cases die nieuwe vrijheidszoekers naar Twente bracht, maar ook 

versnelling inzetten in ons Bruto Twents Geluk. Vandaag wint iedereen. We 

hebben ruimte gecreëerd om ‘het nieuwe’ te laten bloeien, door naast ons 

fysieke Twentse land, ook een digitaal land te starten, waarin de toekomst 

alvast wordt uitgevonden. Dit is de digitale governance en omgeving waar 

Tukkers mee kunnen denken en doen met projecten die we initiëren. En 

hier kan iedereen zelf initiatieven starten. Hier komt de ‘vrij zijn’-economie 

echt tot leven. Twente is veranderd van een regio die je vooral bezocht 

voor het landschap en de landgoederen naar een energieveld van 

onweerstaanbare spannende en nieuwe concepten. Hier werken de meest 

onwaarschijnlijke combinaties van kennis, sectoren, mensen en 

ondernemers samen om de verschillen op te laten tellen in nieuwe 

producten, concepten en omgevingen waar je onderdeel van wilt zijn. 
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Twente is getransformeerd naar zichzelf. En ons Tukker-zijn is ons grootste 

geheim. Wij kunnen onszelf vrijmaken van alles wat ons potentieel 

belemmert, omdat ons Twentse verantwoordelijkheidsgevoel en 

saamhorigheid ervoor zorgt dat het voor elkaar komt. Dat is wat Twente 

écht bijzonder maakt.  

 

Wij zijn ontzettend blij dat jij onderdeel was van het avontuur naar het 

Twentse ‘vrij zijn’.  

 

De 4 programmalijnen 

Om onze ambitie te realiseren, hebben we 4 programmalijnen vastgesteld.  

 

 

 

Door corona zijn er rake klappen gevallen in de vrijetijdseconomie. Was 

het dé sector die jarenlang record na record brak, is het nu één van de 

sectoren die zich moet herstellen. 

Toch wijzen de cijfers van het CBS over het eerste half jaar een groei uit 

van 5% ten opzichte van 2022. Dit is ongeveer gelijk aan het landelijk 

gemiddelde én iets hoger dan Overijssel (4%). 

  

 

 

 

2019 2020 2021 

Pre-corona Maart: Eerste lockdown; alle 

VTE-ondernemers dicht 

Juni: Versoepelingen – 1,5 meter 

maatschappij 

Oktober: Start lockdown 

December: Zware lockdown - 

Hotels gesloten 

 

Januari: Zware lockdown – 

Hotels gesloten 

Juni: Versoepelingen – 1,5 meter 

maatschappij 

November: Start lockdown 

December: Hotel gesloten 

 

Ontwikkeling kerngetallen 

 

2019 2020 19/20 2021 20/21 19/21

Overnachtingen 3.402.000         2.876.000         -15,80% 3.518.000         25,80% 3,41%

Bestedingen 178.743.000€   153.277.000€  -14,25% 181.275.000€  18,27% 1,42%

Werkgelegenheid 20.570               20.010               -3,00% 18.907               -5,50% -8,08%

Bestedingen per nacht 52,54€               53,29€               1,43% 51,53 -3,30% 1,92%

Aantal Recreatieve en Toeristisch vestigingen 3.960                 4.077                 2,95% 4.150                 1,79% 4,80%
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Verwachting economische ontwikkelingen vrijetijdseconomie

Er komen meer Nederlanders bij en zij kiezen vaker voor Nederland als 

vakantiebestemming voor een tweede of zelfs derde/vierde vakantie.  

In het perspectief 2030 van het Nationaal Bureau voor Toerisme en 

Congressen (NBTC) wordt verwacht dat het binnenlandstoerisme (zakelijk 

en privé) in iets meer dan tien jaar groeit met maar liefst 27%. Dit is 

exclusief de daguitstappen die Nederlanders in eigen land maken. 

Daarnaast voorspelt de scenarioanalyse van het NBTC dat het aantal 

buitenlandse toeristen met minimaal 50% zal toenemen in 2030. 

Vertalen we dit naar Twente dan betekent dit dat het aantal 

overnachtingen tot en met 2030 zal stijgen met 25% naar een totaal van 

4.396.170 overnachtingen.  

 

Zakelijk toerisme 

De laatst gemeten cijfers van zakelijk toerisme dateren van 2019. Het jaar 

voor corona. Destijds zag de wereld er positief uit. Door corona is de 

zakelijke markt bijna volledig ingezakt. Op Overijsselniveau weten we wel 

hoe het aantal hotelovernachtingen met een zakelijk karakter zich heeft 

ontwikkeld:  

2019: 38% - 2020: 24% - 2021: 30% 

De huidige kostenstijgingen en onzekerheid over een nieuwe lockdown 

zorgen voor een langzaam herstel. 

• In 2019 vindt 33% van de respondenten Overijssel een 
aantrekkelijke zakelijke bestemming 

• De gemiddelde kosten van een zakelijke reis in Overijssel stegen 
met 4,2% ten opzichte van 2016 naar 406 euro  

• Het aantal zakelijke overnachtingen is met 13,0% gegroeid tot 
700.000 in vergelijking met 2016 

• De gemiddelde zakenreis duurt 1,5 nacht in Overijssel.  

• Het aandeel van Overijssel op de Nederlandse zakenreismarkt is 
3,3% 

• 33% van de zakelijke overnachtingen in Overijssel bestaan uit 
MICE-overnachtingen (Meetings, Incentives, Conventions, 
Exhibitions), 67% zijn individuele overnachtingen  

 

Ontwikkeling overnachtingen 

 

2019 2020 19/20 2021 20/21 19/21

Hotels/Pensions/Jeugdaccommodaties 1.242.000         970.000             -27,20% 1.076.000         10,93% -13,37%

Kampeerterreinen 981.000             873.000             -11,00% 1.102.000         26,23% 12,33%

Huisjesterreinen 998.000             842.000             -15,63% 1.209.000         43,59% 21,14%

Groepsaccommodaties 194.000             111.000             -42,78% 131.000             18,01% -32,47%

Ontwikkeling bestedingen 

 

2019 2020 19/20 2021 20/21 19/21

Hotels/Pensions/Jeugdaccommodaties 110.193.000€   88.533.000€     -19,66% 97.835.000€     10,50% -11,21%

Kampeerterreinen 20.209.000€     20.975.000€     3,80% 26.842.000€     27,97% 32,82%

Huisjesterreinen 40.479.000€     35.654.000€     -11,92% 51.216.000€     43,65% 26,53%

Groepsaccommodaties 7.948.000€       4.884.000€       -38,55% 5.742.000€       17,57% -27,76%

 Kerngetallen vrijetijdseconomie ten opzichte van de gehele Twentse economie 

Geschat aantal bestedingen toeristen (direct & indirect) € 350 miljoen 

Percentage VTE-banen in Twente (2021) 6% 

VTE-aandeel Bruto Twents Product 6% 

 

file:///C:/Users/haarq01/Downloads/NBTC%20-%20Perspectief%20Bestemming%20NL%202030%20-%20Versie%201.0.pdf
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De reikwijdte en impact van de vrijetijdssector is groot. Dat vraagt om 

integraal denken en regie. Als destinatiemanagementorganisatie (DMO) 

geven wij richting aan brede vraagstukken op het gebied van 

vrijetijdseconomie.  

Want de vrijetijdseconomie… 

… voorziet in behoorlijke omzetten en aanzienlijke werkgelegenheid. Het is 

bovendien een stuwende economie; ze zorgt voor extra bestedingen die 

van buiten de gemeente worden ingebracht.  

… is naast een doel ook een middel dat bijdraagt aan de leefbaarheid en 

brede welvaart van inwoners. Ze brengt mensen samen, biedt inwoners 

plezier en vertier, maakt het mogelijk om te ontspannen en tot rust te 

komen (in de natuur) en zorgt voor draagvlak en behoud van lokale 

voorzieningen. 

… draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Mensen willen graag 

wonen in een aantrekkelijke woonomgeving met goede culturele en 

recreatieve voorzieningen. Een woonomgeving die toeristisch gezien sterk 

op de kaart staat en waar goede toeristisch, recreatieve voorzieningen zijn. 

Dit is essentieel voor het aantrekken en behouden van bedrijven en 

mensen en daarmee ook van talent. 

Het is de optelsom van de regio’s die samen Overijssel tot een unieke 

provincie maakt. Als fraaie bestemming voor bezoekers uit binnen- en 

buitenland, als heerlijk leefgebied voor bewoners en als kansrijk 

marktgebied voor bedrijven. Wij geloven in de kracht van het collectief. En 

in regionale samenwerking. Daarom staan de regio’s bij ons centraal. Onze 

gebiedsmanagers en adviseurs zijn regionaal actief, weten wat er speelt in 

het gebied en houden nauw contact met ondernemers en stakeholders.  

Met onze vier diensten zetten wij ons dag in dag uit in om van Overijssel en 

haar regio’s een onweerstaanbare bestemming te maken voor bezoekers, 

bewoners en bedrijven. 

 

Strategie, Onderzoek & Innovatie 

We doen onderzoek en verzamelen verschillende gegevens die relevante 

inzichten verschaffen over vraag en aanbod van bezoekers, bewoners en 

bedrijven. Onderdeel van het kennispodium is kennisplatformoost.nl. Deze 

website realiseren wij in samenwerking met onze partners van 

netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel. We delen hier cijfers en tools die 

ondernemers en overheden helpen hun locatie als bestemming en 

leefgebied te ontwikkelen en op de kaart te zetten. Denk aan actuele 

bezoekerscijfers, subsidiemogelijkheden, inzicht in verschillende 

doelgroepen en hun gedrag en welke kansen dit biedt voor ondernemers. 

https://www.kennisplatformoost.nl/
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Destinatieontwikkeling 

Op basis van data en inzichten adviseren wij ondernemers en overheden 

bij de ontwikkeling van gebiedsvisies en spelen we een belangrijke rol bij 

maatschappelijke vraagstukken, zoals leefbaarheid, mobiliteit en het 

behoud van voorzieningen. Overheden, natuurorganisaties, ondernemers 

en bewoners kijken op verschillende manieren naar hoe Overijssel zich zou 

moeten ontwikkelen als het gaat om vrijetijdseconomie en landschap. 

Samen werken we aan een bewuste bestemming. Dat betekent dat groei in 

toerisme en recreatie in balans blijft met de leefbaarheid van de provincie 

en dat ondernemers de kans krijgen te groeien en een boost te geven aan 

economie en werkgelegenheid, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft 

voor natuur en bewoners. 

Een aantrekkelijke en leefbare bestemming bereik je door aanbod te 

ontwikkelen dat gasten aanspreekt. Zowel regio’s als ondernemers zullen 

(blijvend) in moeten spelen op behoeften, trends en ontwikkelingen. Wij 

ondersteunen hen door te adviseren vanuit een overkoepelende 

gebiedsvisie. Wat is het onderscheidend vermogen van de regio en welke 

doelgroepen willen we bereiken? Vanuit onze dienst Gebiedsontwikkeling 

stellen we samen met stakeholders de gebiedsvisie op. 

Alle beslissingen die we nemen bij aanbodontwikkeling worden gedreven 

door Smart data. Dankzij Smart data weten we wat trends en 

ontwikkelingen zijn, in welke gebieden extra aandacht nodig is en wat het 

gedrag van potentiële bezoekers is. Bovendien weten we welke potentie er 

is voor aanbodontwikkeling, door bijvoorbeeld de diverse 

vitaliteitsonderzoeken en onze Kansenkaart. 

We zetten in op het versterken van duurzaamheid en inclusie. De 

vrijetijdseconomie klaar maken voor de toekomst, verduurzaming 

vakantieparken en toeristische trekpleisters, CO2 neutrale vervoersvormen 

voor bezoekers, hotels met Green Keys tot restaurants met lokale 

producten, fietspaden en fietsfaciliteiten. Duurzaamheid gaat niet alleen 

om het milieu, maar ook om (economische) levensvatbaarheid op de lange 

termijn en dus om inclusiviteit en diversiteit. 

Het aanbod dat wij stimuleren en aanjagen, draagt bij aan de positionering 

van de regio. Zo kan onze dienst Branding Twente op de kaart zetten. 

Branding 

We brengen het aanbod bij de juiste doelgroep onder de aandacht. Op 

regionaal, nationaal en internationaal niveau. Onze regio’s, die we 

onderscheidend positioneren en versterken met verrassende en pakkende 

campagnes, staan daarbij voorop. 

We willen dat niet alleen bezoekers, maar ook bewoners en bedrijven 

aangenaam verrast blijven door alles wat de regio hen te bieden heeft. Dat 

doen we door aandacht te (ver)krijgen voor producten, diensten, 

activiteiten, arrangementen, routes, etc. die voortvloeien uit innovatie 

vanuit ondernemers uit de vrijetijdseconomie. 

Door smart data als basis te nemen kunnen we door middel van branding 

het aantal bezoekers beter stroomlijnen. Zo kunnen we inspelen op 

actuele cijfers om bezoekers naar een bepaald gebied te trekken of juist 

drukte te voorkomen. 

 

 

 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/50721a9eb9f84cfe867850adc165e0d4
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Twente Marketing werkt, aan de hand van het Perspectief 
Vrijetijdseconomie Twente 2030 aan de bestemmingsontwikkeling van 
Twente.  
 
Hiervoor maken we gebruik van de diensten van MarketingOost.  
Het team van Twente Marketing zorgt dat de diensten van MarketingOost 
goed aangesloten zijn bij de behoeften van de Twentse stakeholders. En 
zorgt anderzijds dat de kennis en expertise van de diensten ingezet worden 
bij ondernemers, gemeenten en andere samenwerkingspartners.  
 
Daarnaast pakt Twente Marketing de rol van adviseur en soms ook 
uitvoerder/projectcoördinator ten aanzien destinatieontwikkeling en de 
positionering van Twente. 
  
We zijn aanjager en verbinder, geven gevraagd en ongevraagd advies met 
als doel de ambities geformuleerd in het Perspectief 2030 te realiseren. 
 
Het team van Twente Marketing bestaat uit een gebiedsmanager, 4 
gebiedsadviseurs en een accountmanager voor congresregio Twente.  
In totaal is dit 3,8 fte.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Twente is een aantrekkelijke regio voor bewoners, bezoekers, studenten 

en bedrijven. Om te borgen dat de Twentse economie de komende jaren 

blijft floreren, de vrijetijdseconomie bijdraagt aan de opgaven van het 

gebied én het een heerlijk gebied blijft voor zowel bewoner als bezoeker, 

richten we ons op een aantal doelgroepen. 

 

Inzichtzoeker 

13% van de Nederlanders is een inzichtzoeker. De inzichtzoeker is vaak 

hoogopgeleid (61%) en heeft een bovenmodaal inkomen.  

De inzichtzoeker wil zich tijdens zijn vakantie ontwikkelen (kunst en 

cultuur) en besteed zijn tijd bewust. Daarnaast houdt hij van rust en ruimte 

(natuur).  

De inzichtzoeker vermijdt liever drukke binnensteden. Ze genieten van 

theater, bezienswaardige gebouwen, musea, stadswandelingen, 

geschiedenis en erfgoed. Rust en ontspannen, het hoofd leegmaken en 

drukte vermijden, dat zijn de motieven van de inzichtzoeker om de natuur 

in te gaan. Het zijn echte wandelaars. 
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Stijlzoeker 

16% van de Nederlanders is een stijlzoeker. Relatief vaak mannen (65%) en 

heeft een evenwichtige spreiding ten aanzien leeftijd. De leeftijdsgroep 18 

t/m 29 jaar is iets groter dan gemiddeld. Het merendeel van de stijlzoeker 

is middelbaar tot hoogopgeleid en een bovenmodaal inkomen (53%). 

De stijlzoeker vindt dat je vakanties optimaal moet besteden: sporten, 

feesten, jezelf uitdagen en laten verwennen maar ook uitrusten. 

Stijlzoekers houden van exclusiviteit, luxe en comfort.  

De stijlzoeker verblijft het liefst in een luxe en stijlvolle accommodatie; 

hotel, huisje, glamping. Goede faciliteiten en service (ook culinair) zijn 

belangrijk.  

De stijlzoeker houdt van luxe en exclusieve winkels. Geniet van 

(openlucht)theaters, concerten, exclusieve belevingen, vermaak en 

entertainment, leren over cultuurhistorie en hippe, bijzondere 

evenementen. De stijlzoeker is graag actief bezig in de natuur (hardlopen, 

mountainbiken) of zoeken de gezelligheid op van de horeca en 

dagrecreatie. Ze nemen dan graag hun kinderen mee.  

 

 

Avontuurzoeker 

11% van de Nederlanders is een avontuurzoeker. Avontuurzoekers zijn iets 

vaker vrouwen (57%) met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar. Ze zijn vaak 

hoogopgeleid (65%) en hebben over het algemeen een modaal tot 

bovenmodaal inkomen.  

Tijdens hun vakantie zoeken ze graag het avontuur op; uitdaging, 

inspiratie, kennis, nieuwe ervaringen en nieuwe mensen, creatief bezig zijn 

en het lokale leven ervaren, iets unieks. Vaak kiezen avontuurzoekers een 

vakantie met veel culturele activiteiten, de natuur en sportiviteit.  

In de stad zoekt wil de avontuurzoeker winkelen en horeca met beleving 

en prikkels; anders dan anders. Genieten ze van (openlucht)theaters, 

concerten, culuurhistorie en erfgoed, hippe evenementen. Ze gaan de 

natuur in om avonturen te beleven en nieuwe plekken te ontdekken. Ze 

vinden het fijn om rond te stuinen en van de gebaande paden af te gaan.  

 

 

Millennials en Alpha 

Millennials zijn geboren tussen 1980 en 1995. Hun manier van leven heeft 

veel invloed op het onderwijs, media, marketing en werk. In 2025 neemt 

waarschijnlijk iedereen van deze generatie deel aan de arbeidsmarkt.  

Bij het aantrekken van de millennials is het ook van belang dat we de 

Alpha-generatie op het vizier hebben. Zij zijn de kinderen van de 

millennials (geboren 2010 - 2024) en hebben veel invloed binnen het 

gezin. Ze hebben een goede relatie met hun ouders, zijn met de iPad, 

YouTube en social media opgegroeid weten goed wat er in de wereld 

speelt en beïnvloeden de keuzes van hun ouders.  

Binnen de focusdoelgroepen richten we ons dus op de millennials en de 

Alpha-generatie.  
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Internationale bezoeker 

Op de internationale markt focussen we op de 

Duitse en Vlaamse markt. Dit doen we veelal via de 

campagnes van VisitOost in samenwerking met het 

Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen 

(NBTC) en Euregio.  

Zakelijke bezoeker 

De zakelijke reismarkt omvat alle reizen die met een zakelijk motief 

worden ondernomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

individueel zakelijk en georganiseerd zakelijk. Onder individueel vallen alle 

zakenreizen voor onder andere werken op locatie of het bezoeken van 

klantrelaties. Onder georganiseerd zakelijk vallen congressen, 

vergaderingen en beurzen.  

Vaak wordt het belang van investeren in de zakelijke markt uitsluitend 

economisch beargumenteerd: De zakelijke gast heeft een hoger gemiddeld 

bestedingspatroon en de zakelijke gast komt op momenten dat de 

vrijetijdsgast niet komt, hetgeen resulteert in een hogere bezettingsgraad.  

Echter kan een zakelijke bijeenkomst daarnaast ook een belangrijke 

bijdrage leveren vanuit een maatschappelijk perspectief. Zakelijke events 

jagen samenwerking, creativiteit en innovatie aan. Deze bijdrage is echter 

vaak indirect en op langere termijn.  

Het is daarom belangrijk niet alleen te kijken wie er naar Twente wil 

komen, maar ook kritisch te kijken naar welke congressen ons gaan helpen 

bij de vragen van vandaag en de transitie van morgen. Denk aan duurzame 

bouw, energietransitie; dat zijn congressen die ons verrijken. Dit ons 

kennis komen brengen, die ons koppelen met start- en scale ups, met 

bedrijven en talent en ons ecosysteem zullen versterken.  

De vrijetijdseconomie draagt voor een belangrijk deel bij aan het 

leefklimaat van Twente. Het gebruik van vrijetijdsaanbod wordt voor 80% 

door de inwoners van Twente gerealiseerd. Het is dus belangrijk om de 

(toekomstige) inwoners van Twente op het vizier te hebben en te 

betrekken (co-creatie) bij de ontwikkeling van de sector.  

Daarnaast spreken we in het ‘Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030’ 

de ambitie uit om Tukkerschap synoniem te laten zijn voor vrij zijn. Om dit 

te realiseren is het cruciaal om bewoners van Twente mee te nemen in de 

communicatie.   

Zo wordt Twente niet alleen beroemd om ‘wat’ het is (vrij zijn economie) 

maar vooral ook door ‘wie’ Twente is . Tukkers zelf worden zo de iconen en 

ambassadeurs die Twente persoonlijk en omarmbaar maken. 
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Een breed draagvlak creëren, zorgen dat een brede groep stakeholders in 

Twente betrokken is/en zich betrokken voelt bij de realisatie van de 

Twentse ambitie, is van essentieel belang.    

Om hierin een voortrekkersrol in te nemen, zet Twente Marketing de 

gebiedsmanager Twente, de 4 gebiedsadviseurs en de diverse experts van 

de verschillende diensten (Strategie, Onderzoek en Innovatie, 

Destinatieontwikkeling en Branding) in. Zij benaderen de markt proactief: 

informeren en inspireren stakeholders, hebben feeling met de markt en 

Twente, kennen de behoeften, kansen en bedreigingen van stakeholders 

etc.  

Kortom, stakeholdermanagement zorgt voor synergie tussen de Twentse 

belanghebbenden enerzijds en de diensten van MarketingOost anderzijds, 

waardoor Twente zich met het Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 

2030 op het vizier, haar ambitie kan realiseren.  

Stakeholdermanagement realiseert dit door: 

• De inzet van een CRM-strategie 

• Persoonlijke benadering 

• Corporate communicatie 

De gebiedsmanager  

De gebiedsmanager (0,8 fte) acteert op strategisch niveau. Is 

verantwoordelijk voor (samen met stakeholders)  de totstandkoming van 

en het management op het Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030. 

Vanuit die visie wordt een doorvertaling gemaakt naar branding en 

aanbodontwikkeling, waarbij actief de verbinding wordt gelegd met andere 

sectoren. Door middel van smart data wordt het geheel gemonitord.  

Daarnaast zorgt de gebiedsmanager er samen met de gebiedsadviseurs 

voor dat het Perspectief wordt vertaald naar de vier subregio’s in Twente.  

 

De gebiedsadviseur 

De gebiedsadviseur(tactisch/operationeel) is de schakel tussen de 

gebiedsmanager en de subregionale stakeholders; ondernemers, 

gemeenten, TTI/Stadspromotie, cultuur- en natuurorganisaties en overige 

belanghebbenden. De gebiedsadviseur is een belangrijke schaken voor de 

borging van ‘ondernemer in de lead’.  

De gebiedsadviseurs (2,6 fte) zijn aanjagers en stimuleren 

aanbodontwikkeling. Daarbij attenderen ze ondernemers op 

subsidiemogelijkheden.  

Raad van Advies Gastvrij Twente 

Om te waarborgen dat bij de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie 

Twente, de ondernemer in de lead is, is Gastvrij Twente, de Raad van 

Advies van Twente Marketing geïnstalleerd. De doelstellingen van Gastvrij 

Twente wordt als volgt geformuleerd: 

• Gevraagd en ongevraagd advies geven aan Twente Marketing 

• Fungeren als klankboard voor Twente Marketing 

• Gevraagd en ongevraagd input geven vanuit de achterban 

• Adviseren over de strategie van Twente Marketing en de 

vrijetijdseconomie Twente 

• Inhoudelijk instemmen met de visie en het jaarplan met de daarbij 

behorende begroting 
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Integrale keten 

 

Omdat het vrijetijdsproduct een samengesteld product is, 

is een goede samenwerking tussen alle stakeholders 

cruciaal. In de keten werken we samen op vijf niveaus.  

• (Inter)nationaal: NBTC 

• Provinciaal: MarketingOost 

• Regionaal: Twente Marketing 

• Lokaal: Stadspromotie/TTI 

• Eigen bedrijf: Ondernemers  

 

 

 

 

Stadspromoties en TTI’s 

In het visie document ‘Wij zijn Twente’ hebben gemeenten en 

ondernemers gezamenlijk vastgesteld dat iedereen meer profiteert 

wanneer de krachten op regionaal niveau worden gebundeld, dan dat elke 

gemeenten voor zich acteert. Derhalve is het van belang dat 

gebiedsadviseurs en stadspromoties/TTI’s nauw met elkaar samenwerken 

en is vastgesteld dat niet de afzonderlijke gemeenten, maar Twente het 

merk is.  

KPI’s stakeholdermanagement 

• De gebiedsmanager heeft 2-jaarlijks overleg met zowel de VTE-

ambtenaren als de portefeuillehouders 

• De gebiedsadviseur heeft minimaal 1 keer per kwartaal 

afstemming met de stadspromotie / TTI’s 

• Elk kwartaal wordt Gastvrij Twente meegenomen in de activiteiten 

van Twente Marketing, waarbij zaken worden getoetst en advies 

wordt ingewonnen 

• Met regelmaat is er overleg tussen de gebiedsmanager en de 

Twente Development Board met als doel een vrijetijdseconomie 

inclusieve benadering te bewerkstelligen t.a.v. de 

(gebieds)ontwikkeling Twente 

• De gebiedsmanager neemt actief deel aan activiteiten van 

Ondernemend Twente met als doel de samenwerking met andere 

sectoren te bevorderen 

• Maandelijks stuurt Twente Marketing een nieuwsbrief naar alle 

stakeholders 

• Twente Marketing organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst 

voor al haar stakeholders 

• Zes keer per jaar verstuurd Congresregio Twente een 

nieuwsupdate naar alle stakeholders 

• Twee keer per jaar vindt er een regionaal overleg plaats tussen de 

stadspromoties / TTI’s en Twente Marketing 

• Twee maandelijks is er overleg tussen Routenetwerken Twente en 

Twente Marketing 

• De eindrapportage 2022 incl. accountantsverklaring wordt uiterlijk 

30 april ingediend bij het Recreatieschap Twente. Voorafgaand is 

deze voorgelegd aan Gastvrij Twente 

• Op 30 september dient Twente Marketing de tussenrapportage 

2023 en het investerings- en actieplan 2024 in bij het 

Recreatieschap Twente. Voorafgaand is deze getoetst bij Gastvrij 

Twente 

https://www.regiotwente.nl/images/website/over_regio_twente/Visie_VTE-1dec2015_definitief.pdf
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De afdeling Strategie, Onderzoek en Innovatie ontvangt jaarlijks een 

bijdrage van Twente voor haar activiteiten. Doordat zowel provincie als 

gemeenten/regio’s gezamenlijk het data-programma financieren, kunnen 

veel werkzaamheden overkoepelend worden opgepakt en ingezet worden 

voor ondernemers, overheden en andere organisaties Overijssel-breed. 

Hierbij kan gedacht worden aan: 

• Strategisch advies en samenwerkingspartner bij het bepalen van 

strategische beleidsvorming gerelateerd aan de positionering van 

Twente 

• Smart Data op het gebied van doelgroep segmentatie (de 
Leefstijlvinder), op basis waarvan bewuste keuzes gemaakt kunnen 
worden, zodat Twente zich ontwikkelt tot die vrij zijn van regio 
waardoor de gekozen focus doelgroepen worden aangetrokken en 
verbonden 

• Onlinetrainingoost.nl, waar ondernemers op een laagdrempelige 
manier hun kennis kunnen versterken door het volgen van een e-
learning of diverse kennissessies op het gebied van data en 
datagebruik  

• Innovatieve projecten als de Kansenkaart en de monitor 
bezoekersstromen, waar relevante data voor de VTE-sector wordt 
ontsloten 

• Het jaarlijks ontwikkelen van de Regiomonitor waarin de cijfers 
over overnachtingen, bestedingen en werkgelegenheid wordt 
geanalyseerd  
Feiten en cijfers Twente  

• Het ondersteunen van stakeholders door het verstrekken van 
informatie over bijvoorbeeld beschikbare subsidies, of cijfers die 
nodig zijn voor nieuwe bedrijfsplannen  

• Helpdeskfunctie 

• Het ontsluiten van informatie en (smart) data via 
KennisplatformOost  

 

KPI’s Strategie, Onderzoek en Innovatie 

• Achterhalen op welke indicatoren de vrijetijdseconomie een 

verschil kan maken ten aanzien van het Bruto Twents Geluk en op 

basis van de nulmeting hier een KPI voor formuleren 

• We stellen vast met welke indicatoren we ‘bezoekers vrijer’ gaan 

meten en formuleren hiervoor KPI’s 

• Kennis ontsluiten over de focusdoelgroepen van Twente 

• Onderzoeken hoe de projecten bezoekersstroommanagement op 

de Sallandse Heuvelrug en het Lutterzand een vervolg kunnen 

krijgen 

• Beschikbare, voor de vrijetijdseconomie relevante, onderzoeken 

en inspiratie delen over duurzaamheid 

• De haalbaarheid van subsidies ten behoeve van het ontsluiten van 

iconische verhalen onderzoeken en indien realistisch aanvragen 

(Interreg, Euregio, Nationaal Bureau voor Toerisme en 

Congressen) 

• Opleveren jaarlijkse regiomonitor 

• Doorontwikkeling en aanjagen gebruik van de kansenkaart 

Overijssel 

• Doorontwikkeling KennisplatformOost 

• Ondersteunen van stakeholders bij mogelijkheden 

subsidieaanvragen 

 

https://www.kennisplatformoost.nl/wp-content/uploads/2022/05/Factsheet-2021-Twente.pdf
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CIVES TUIHANTI! Burgers van Twente. 

Wij Tukkers zijn een eeuwenoude stam. Misschien wel de oudst levende 

stam van Europa. We stammen af van de Tuihanti, of wel Tubanti. Een 

nomadisch volk dat leefde langs de huidige Nederlands-Duitse grens. Al in 

het jaar 14 worden we door de Romeinse historicus Tacitus beschreven.  

En daarmee bestaan we al meer dan 2000 jaar.  

Een volk dat leefde in en met de natuur. Heidens. Vrouwen als hoogste 

priesteressen. Offers en offerstenen. Onze nuchterheid en eigenzinnigheid 

vindt daar zijn oorsprong. En de Twentse bescheidenheid is waarschijnlijk 

de belangrijkste reden waarom wij, anders dan alle andere stammen, 

overleefden. Overal om ons heen werd gevochten en oorlogen gevoerd, 

maar wij ….Wie bemeu’j t’r ow nicht met.  

Onze paasvuren, midwinterhoornblazen en de geveltekens, allemaal 

historische erfenissen. Wij hebben een rijke geschiedenis en zijn een volk 

van ‘vrij zijn met respect’.  

 

Meer dan 2000 jaar veranderingen, bedreigingen, de Spanjaarden, de 

Bisschop van Utrecht, de Romeinen … we hebben ze allemaal overleefd. En 

nu staan we weer voor grote opgaven. Ons gebied, onze grond en onze 

stam wordt bedreigd.  

Ons gebied door de energietransitie, woningnood, vluchtelingenstroom de 

voorspelde 25% groei aan bezoekers …. De druk op de vierkante meter is 

hoog.  

 

De oale groond door stikstof en biodiversiteit. Bij ons .. wij die één zijn met 

de natuur. 

 

Onze stam: verdunning, vergrijzing, het sluiten van de kerken onze oerplek 

om te rouwen, trouwen, offers te brengen en de druk op de leefruimte …… 

 

Na 2000 jaar is het nu onze verantwoordelijkheid om onze stam een 

toekomst te geven: geluk voor de Tukkers en de robuuste oale groond.  

En dat kunnen we. De kracht daarvoor zit al eeuwen in onszelf. En we 

moeten het, net als onze voorouders, samendoen. Integraal, met alle 

sectoren, overheid en ondernemers, bewoners en bezoekers.  

 

Vrijetijdseconomie inclusief 

Om tot de oplossingen te komen van de vragen van nu, is een integrale 

benadering van belang. De vrijetijdseconomie moet daarom bewust de 

vraagstukken waar Twente nu voor staat op het vizier te hebben, beseffen 

dat zij onderdeel is van een groter geheel en de samenwerking zoeken met 

andere sectoren. Zo gaat de vrijetijdseconomie bijdragen aan een 

florerende toekomst van Twente en het stijgen van het Bruto Twents 

Geluk. 

 

De vrijetijdseconomie doet dit door de komende jaren: 

• Onweerstaanbaar spannend én jaarrond aanbod voor de 

focusdoelgroepen jongere (millennials) inzicht-, stijl- en 

avontuurzoeker. 

• Een duurzame sector, waarbij de footprint van de 

vrijetijdseconomie draagbaar is en de verhouding tussen bewoner 

en bezoeker in balans is. 

• Twente te ontwikkelen als de experimenteer grond  
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Iconen en verhaallijnen 

Om de positionering van Twente kracht bij te zetten en de ontwikkeling 

van het aanbod richting te geven, kiezen we voor 2 iconische verhaallijnen: 

 

Tubanti 

De eigenzinnigheid en de ‘vrij zijn van’ positionering past Twente als 

gegoten. Als we terug in onze geschiedenis gaan, dan vinden we de 

oorsprong van Tukkers bij de Germaanse stam Tubanti/Tuihanti. Een 

nomadisch volk dat leefde langs de Nederlands-Duitse grens. Overal in 

Twente vinden we hiervan nog overblijfselen; zwerfkeien, de Tankenberg, 

paasvuren etc.  

Het verhaal van de Tubanti is rijk en verklaard veel over onze huidige 

cultuur en tradities. Het is het verhaal waarmee we het Tukkerschap 

iconisch kunnen maken, waardoor Tukkers de vrij zijn van-economie 

persoonlijk en omarmbaar maken.  

Voor bewoners: ultieme trots op wie we zijn. Voor bezoekers:  

nieuwe aantrekkingskracht omdat je onderdeel wilt worden van het 

Twentse ‘vrij zijn’ en je wilt verbinden met de mensen die het doen.  

Textiel en de IJzeren eeuw  

De IJzeren Eeuw is onlosmakelijk verbonden met de Twentse 

textielindustrie. Maar al ver daarvoor waren boerengezinnen werkzaam in 

de textielnijverheid. Het vlas werd door de boeren verbouwd, vervolgens 

tot draden gesponnen en geweven tot linnen, halflinnen en katoen. 

In de negentiende eeuw gaat ons land flink op de schop. Ingrijpende 

politieke, economische en sociale vernieuwingen leggen dan de basis voor 

het moderne Nederland zoals we dat nu kennen.  

Enschede transformeert tot één van de grootste textielsteden en 

ontwikkelt zich in rap tempo tot een swingend mondiaal handelscentrum. 

In Hengelo gaat Stork stoommachines produceren. Met veel succes. In 

Goor, Enter, Holten en Diepenheim openen weefscholen. Er ontstaan 

nieuwe verkeerswegen zoals bijvoorbeeld het kanaal van Zwolle naar 

Almelo en later Enschede. Spoorlijnen etc.  

Een verhaal van toen, die het Twente van vandaag gevormd heeft.  

KPI’s destinatieontwikkeling 

• Twente Marketing lanceert in Q1 een B2B website; hierop worden 

ontwikkelingen, inspiratie, kennis, co-creatie mogelijkheden 

gedeeld met de stakeholders 

• Twente Marketing organiseert 4 workshops/inspiratie sessies ter 

bevordering van de ontwikkeling van onweerstaanbare, 

spannende concepten voor de jonge stijl-, inzicht-, en/of 

avontuurzoeker 

• Twente Marketing legt de basis voor digitale samenwerking en co-

creatie; alvorens een platvorm (digitale tweeling van Twente) te 

bouwen, worden eerst learnings opgedaan binnen bestaande 

communicatiemiddelen 

• De besloten Facebookpagina van Twente Marketing wordt niet 

alleen gebruikt om informatie te delen, maar ook om stakeholders 

te inspireren met onweerstaanbaar spannend aanbod.   

• De offerstenen route wordt ontsloten en in de markt gezet 

• Twente Marketing onderzoekt met welke andere sectoren wij 

nauwer kunnen samenwerken om thema’s als innovatie, 

spannende concepten, duurzaamheid te versterken 
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Vrij zijn is niet alleen de kern van de veranderingen die Twente door wil 

maken naar 2030 op het gebied van leiderschap, organisatie, nieuwe 

business modellen en producten. Het is vooral ook de nieuwe 

aantrekkingskracht en het magnetisme van Twente als merk maakt. Vrij 

zijn is de hart en ziel van Tukkers. Wij worden, erkend en herkend, de plek 

waar je als bewoner, ondernemer en bezoekers vrijer bent dan waar ook. 

Door zo sterk vanuit de identiteit aan het merk te bouwen wordt de 

positionering niet alleen een toeristisch profiel, maar heeft het ook een 

grote positieve impact op het aantrekken van talent, het versterken van 

het vestigingsklimaat en het bevorderen van initiatieven die helpen bij een 

betere leefomgeving. Vrij zijn wordt het fundament voor een Twente dat 

staat voor innovatie, vitaliteit en vernieuwing. Dit betekent ook dat er een 

aantal fundamentele verschuivingen zijn in de vermarkting van het merk 

Twente.  

 

Van ‘Tijd zat in Twente’ naar Vrij zijn in Twente.   

‘Tijd zat in Twente’ is sinds 2017 de thematisch vlag waar veel onder 

bereikt is. Het heeft goed laten zien wie we zijn. Toch dekt deze 

positionering niet stad en land én is die niet geheel passend bij de jongere 

focusdoelgroepen. Daarom introduceren we ‘Vrij zijn in Twente’ als de 

nieuwe slogan en vlag waaronder we het merk en de communicatie 

vormgeven. De 4 woorden zetten onze ambitie en kracht als merk en als 

gebied ineens neer en helpt zowel bezoekers, als bewoners herkennen 

waarom ze graag in Twente willen zijn. Vanaf 2023 nemen we dus afscheid 

van Tijd Zat in Twente én Twente Landgoed van Nederland. 

 

Archetype 

Stakeholders geven aan het gekozen archetype rebel, te willen behouden, 

hetgeen ook verstandig is omdat je dan doorbouwt op het al gebouwde 

fundament én omdat het past bij de gekozen richting ‘vrij zijn-economie’ 

en een jongere doelgroep. 

Sterke merken zijn gebaseerd op één bepaald archetype, een oerkarakter. 

Dit oerkarakter beschrijft de unieke karaktereigenschappen van het merk. 

Het mooie van een oerkarakter is dat ieder mens er onbewust al mee 

bekend is. Carl Gustav Jung ontdekte dat er universele rollen zijn waar alle 

menselijke karakters uit geboetseerd zijn. Deze oerkarakters zijn aanwezig 

in ons collectieve onbewuste. Dit maakt dat wij mensen door alle 

archetypes kunnen worden aangetrokken.  
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Het verhaal van Twente 

 

Vrij zijn van regels en betutteling. Vrij zijn van alles wat niks toevoegt en 

beperkt. Vrij zijn van oud zeer. Van agenda’s en belangen die niet optellen. 

Vrij van groei om de groei. Van verschraling van kwaliteit. Vrij zijn van de 

mening van anderen waardoor je niet jezelf kunt zijn.  

Twente is dé experimenteergrond van een nieuwe en gezonde 

samenleving en economie. Hier ontstaan nieuwe concepten voor de 

verbinding tussen leven in de stad en op het land. Hier is gelukkig werken, 

wonen en recreëren opnieuw uitgevonden.  

Hoe? Door niet te denken in diversiteit van belangen en agenda’s, maar te 

kiezen voor ‘vrij zijn van’-thema’s die we alleen maar samen kunnen 

oppakken (omdat het alleen niet lukt). Door te kiezen om afscheid te 

nemen van alles wat ons belemmert en niks toevoegt.  

In Twente wint iedereen. We hebben ruimte om ‘het nieuwe’ te laten 

bloeien. Twente is een energieveld van onweerstaanbare spannende en 

nieuwe concepten. Hier werken de meest onwaarschijnlijke combinaties 

van kennis, sectoren, mensen en ondernemers samen om de verschillen 

op te laten tellen in nieuwe producten, concepten en omgevingen waar je 

onderdeel van wilt zijn. 

Twente is zichzelf. En ons Tukker-zijn is ons grootste geheim. Wij kunnen 

onszelf vrijmaken van alles wat ons potentieel belemmert, omdat ons 

Twentse verantwoordelijkheidsgevoel en saamhorigheid ervoor zorgt dat 

het voor elkaar komt. Dat is wat Twente écht bijzonder maakt.  

VRIJ ZIJN IN TWENTE 

 

Zakelijke Positionering 

Op de zakelijke markt is het voor Twente lastig het verschil te maken met 

uniek aanbod omdat we dat beperkt te bieden hebben. Ook de groene 

omgeving is niet uniek genoeg om het te winnen van het veel centraler 

gelegen Veluwe.  

Waar we wel een interessante boodschap hebben is de Twentse 

mentaliteit; het Tukkerschap in combinatie met de vrij zijn van-economie. 

Deze snaar willen we dan ook op de zakelijke markt raken.  

In Twente kom je vrij van denken in gebaande paden en is er ruimte om te 

experimenteren. In Twente kun je vrijkomen van datgene wat een 

brainstorm belemmert waardoor je tot échte spannende nieuwe ideeën 

komt.  

Twente is zichzelf. En ons Tukker-zijn is ons grootste geheim. Wij kunnen 

onszelf vrijmaken van alles wat ons potentieel belemmert, omdat ons 

Twentse verantwoordelijkheidsgevoel en saamhorigheid ervoor zorgt dat 

het voor elkaar komt. Dat is wat Twente écht bijzonder maakt.  

VRIJ ZIJN IN TWENTE 

Om met de bestaande middelen meer impact te maken, integreren we de 

website Congresregio Twente in de Visit Twente website. Hierdoor wordt 

er meer traffic gegenereerd (en kruisbestuiving) wat tot meer interesse en 

aanvragen zal moeten leiden.  
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KPI’s branding 

• In Q1 levert Twente Marketing de nieuwe huisstijlgids op: het is 

een aanscherping van de huidige huisstijl, meer toegespitst op de 

jongere focusdoelgroepen 

• In Q1 levert Twente Marketing een toolkit op voor stakeholders, 

zodat zij het Vrij Zijn in Twente mede kunnen uitdragen 

• De nieuwe huisstijl wordt gefaseerd doorgevoerd in alle online 

middelen. Dit is in Q2 gereed. 

• Er worden 2 guerrillacampagnes in de markt gezet, die het 

potentieel hebben landelijke pers te genereren 

• Er worden 10 content items (artikelen/video’s) opgeleverd die het 

vrij zijn van gevoel laden 

• De website Tubanti wordt in Q1 opgeleverd 

• Met online campagnes wordt de traffic en het engagement 

(betrokkenheid van mensen) op de bestaande kanalen in stand 

gehouden 

• Typisch Twente en het Restaurantboekje worden voor Pasen 2023 

gedistribueerd 

• Maandelijks verstuurt Twente Marketing een consumenten 

nieuwsbrief 

• De haalbaarheid van een Twente jaar in2024 (2010 jaar Twente) 

wordt onderzocht 

• Indien er voldoende draagvlak en financiering is, zetten we het 

programma voor 2010 jaar Twente in 2024 met vele stakeholders 

in elkaar 

• De nieuwe offerstenen route wordt in de markt gezet 

• We voeren online campagnes om de zakelijke bezoeker naar 

Twente te trekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Met onlinecampagnes wordt de traffic en het engagement 

(betrokkenheid van mensen) op de bestaande kanalen in stand 

gehouden 

• Typisch Twente en het Restaurantboekje worden voor de Pasen 

2023 gedistribueerd 

• Maandelijks verstuurt Twente Marketing een consumenten 

nieuwsbrief 

• De haalbaarheid van een Twente jaar in 2024 (2010 jaar Twente) 

wordt onderzocht 

• Indien er voldoende draagvlak en financiering is, zetten we het 

programma voor 2010 jaar Twente in 2024 met vele stakeholders 

in elkaar 

• De nieuwe Offerstenen route wordt in de markt gezet 

• We voeren online campagnes om de zakelijke bezoeker naar 

Twente te trekken 



Twente Marketing is onderdeel van MarketingOost 

 

Twente Marketing lanceert in Q1 een B2B website; hierop worden ontwikkelingen, inspiratie, kennis, co-creatie 

mogelijkheden gedeeld met de stakeholders

Twente Marketing organiseert 4 workshops/inspiratie sessies ter bevordering van de ontwikkeling van onweerstaanbare, 

spannende concepten voor de jonge stijl-, inzicht-, en/of avontuurzoeker

Twente Marketing legt de basis voor digitale samenwerking en co-creatie; alvorens een platvorm (digitale tweeling van 

Twente) te bouwen, worden eerst learnings opgedaan binnen bestaande communicatiemiddelen

De besloten Facebook pagina van Twente Marketing wordt niet alleen gebruikt om informatie te delen, maar ook om 

stakeholders te inspireren met onweerstaanbaar spannend aanbod.  

De besloten Facebook pagina van Twente Marketing wordt niet alleen gebruikt om informatie te delen, maar ook om 

stakeholders te inspireren met onweerstaanbaar spannend aanbod.  

Twente Marketing onderzoekt met welke andere sectoren wij nauwer kunnen samenwerken om thema’s als innovatie, 

spannende concepten, duurzaamheid te versterken

In Q1 levert Twente Marketing de nieuwe huisstijlgids op: het is een aanscherping van de huidige huisstijl, meer 

toegespitst op de jongere focusdoelgroepen

In Q1 levert Twente Marketing een toolkit op voor stakeholders, zodat zij het Vrij Zijn in Twente mede kunnen uitdragen

De nieuwe huisstijl wordt gefaseerd doorgevoerd in alle online middelen. Dit is in Q2 gereed.

Er worden 10 content items (artikelen/video’s) opgeleverd die het vrij zijn van gevoel laden

Er worden 2 guerrilla campagnes in de markt gezet, die het potentieel hebben landelijke pers te genereren

Met online campagnes wordt de traffic en het engagement (betrokkenheid van mensen) op de bestaande kanalen in 

stand gehouden

Maandelijks stuurt Twente Marketing een consumenten nieuwsbrief 

We voeren online campagnes om de zakelijke bezoeker naar Twente te trekken

De website Tubanti wordt in Q1 opgeleverd

De nieuwe Offerstenen route wordt in de markt gezet

Typisch Twente en het Restaurantboekje worden voor de Pases 2023 gedistribueerd. 

De haalbaarheid van een Twente jaar in 2024 (2010 jaar Twente) wordt onderzocht

Indien er voldoende draagvlak en financiering is, zetten we het programma voor 2010 jaar Twente in 2024 met vele 

stakeholders in elkaar

Aanbodontwikkeling

Huisstijl en positionering

Campagne

Verhaallijnen

Overig
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De gebiedsmanager heeft 2 keer per jaar overleg met zowel de VTE ambtenaren als wethouders

De eindrapportage 2022 incl. accountantverklaring wordt uiterlijk 30 april ingediend bij het Recreatieschap Twente

Op 30 september dient Twente Marketing de tussenrapportage 2023 en het investerings- en actieplan 2024 in bij het 

Recreatieschap Twente

Elk kwartaal wordt Gastvrij Twente meegenomen in de activiteiten van Twente Marketing, waarbij zaken worden 

getoetst en advies wordt ingewonnen

De gebiedsadviseurs bezoeken wekelijks ondernemers

De eindrapportage 2022 wordt voorgelegd aan Gastvrij Twente alvorens deze wordt ingediend

De tussenrapportage 2023 en het investerings-en actieplan 2024 wordt getoetst bij Gastvrij Twente

De gebiedsadviseur heeft minimaal 1 keer per kwartaal afstemming met de stadspromotie / TTI’s

Twee keer per jaar vindt er een regionaal overleg plaats tussen de stadspromoties / TTI’s en Twente Marketing

Met regelmaat is er overleg tussen de gebiedsmanager en de Twente Development Board met als doel een 

vrijetijdseconomie inclusieve benadering te bewerkstelligen t.a.v. de (gebieds)ontwikkeling Twente

De gebiedsmanager neemt actief deel aan activiteiten van Ondernemend Twente met als doel de samenwerking met 

andere sectoren te bevorderen

Twee maandelijks is er overleg tussen Routenetwerken Twente en Twente Marketing

Maandelijks stuurt Twente Marketing een nieuwsbrief naar alle stakeholders

Twente Marketing organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor al haar stakeholders

Zes keer per jaar verstuurd Congresregio Twente een nieuwsupdate naar alle stakeholders

Achterhalen op welke indicatoren de vrijetijdseconomie een verschil kan maken ten aanzien van het Bruto Twents Geluk 

en op basis van de nulmeting hier een KPI voor formuleren

We stellen vast met welke indicatoren we ‘bezoekers vrijer’ gaan meten en formuleren hiervoor KPI’s

Bestemming in Balans Het vervolg onderzoeken van de projecten bezoekersstroommanagement op de Sallandse Heuvelrug en het Lutterzand

Kennis ontsluiten over de focusdoelgroepen van Twente

Beschikbare, voor de vrijetijdseconomie relevante, onderzoeken en inspiratie delen over duurzaamheid

Opleveren jaarlijkse regiomonitor

Doorontwikkeling en aanjagen gebruik van de kansenkaart Overijssel

Doorontwikkeling KennisplatformOost

De haalbaarheid van subsidies t.b.v. het ontsluiten van iconische verhalen onderzoeken en indien realistisch aanvragen

Ondersteunen van stakeholders bij mogelijkheden subsidieaanvragen

Overheid

Ondernemers

Stadspromoties/TTI's

Cross KPI

Overige stakeholders

Algemeen

Kennis delen

Subsidieloket
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Totaal

Out of 

pocket
Uren

Out of 

pocket
Uren

Out of 

pocket
Uren

OoP + Uren

Stakeholdermanagement 70.000€  27.500€  315.740€  7.500€    420.740€         

Aanbodontwikkeling 15.000€  48.600€     63.600€           

Strategie, Onderzoek en Innovatie 30.000€    30.000€           

Guerrilla Campagnes 15.000€  19.800€     34.800€           

Online Campagnes 84.420€     80.000€  164.420€         

Nieuwe positionering 25.206€  24.300€     49.506€           

Content creatie 9.000€    1.490€       12.010€  22.500€           

Typisch Twente & Restaurantboekje 4.050€       55.000€  59.050€           

Nieuwsbrieven B2C 5.490€    5.490€             

VisitOost 127.000€  127.000€         

Congresregio Twente 50.000€  50.000€           

Accountantverklaring 5.000€    5.000€             

Voorbereidingen 2024 4.590€       4.590€             

TOTAAL 1.036.696€  € 227.000 € 649.696 € 160.000

Provincie Twentse Gemeenten Ondernemers

Activiteit

Omschrijving Bijdragen

Regio Twente 632.000€         

Indexering 2,8% 17.696€           

Provincie Overijssel 227.000€         

Cofin 160.000€         

TOTAAL 1.036.696€  
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Advies nota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 7 december 2022 Agendapunt  

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. J. Droog (P&O) en D. Scholten (Recreatieschap Twente) 

Onderwerp  
Werving- en selectieprocedure secretaris-directeur Recreatieschap Twente. 
 
Voorstel  

1. Een selectiecommissie op te richten voor de werving en selectie van een nieuwe secretaris-
directeur, bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur en één nieuw te 
kiezen lid uit het bestuur. 

2. Aan de selectiecommissie het mandaat verlenen voor: 
a. het vaststellen van het profiel en de vacaturetekst; 
b. het selecteren van de kandidaten; 
c. het voeren van de gesprekken met de geselecteerde kandidaten; 
d. het voeren van een arbeidsrechtelijk gesprek door de voorzitter van de commissie en 

de personeelsadviseur; 
e. Het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de door de 

commissie geselecteerde kandidaat; 
f. het voeren van correspondentie met de overige leden van het bestuur; 
g. het evalueren van het proces, indien nodig. 

3. Een adviescommissie op te richten bestaande uit drie of vier ambtelijke medewerkers van 
Recreatieschap Twente ten behoeve van advisering over het profiel, de vacaturetekst en de 
geselecteerde kandidaten. 

 
Inleiding 
De werving en selectie van de secretaris-directeur in juli 2022 niet heeft geleid tot het aanstellen van 
een nieuwe kandidaat. In het bestuur van 7 september jl. heeft u kennisgenomen van de evaluatie 
rondom dit proces en heeft u besloten om: 

1. de heer Harmsen te benoemen tot interim-directeur voor de duur van één jaar, tot 1 oktober 
2023 en; 

2. in februari 2023 te starten met een nieuwe wervings- en selectieprocedure, waarbij er naar 
wordt gestreefd om uiterlijk 1 september 2023 een nieuwe secretaris-directeur aan te stellen. 

 
De aanbevelingen uit de evaluatie zijn verwerkt in deze nieuw op te starten wervings- en 
selectieprocedure.  
 
Beoogd effect 
Het aantrekken van een nieuwe secretaris-directeur voor Recreatieschap Twente. 
 
Argumenten 
1.1 De voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur zijn lid van de commissie 
Er wordt een nieuwe selectiecommissie gevormd, waarbij het voor de hand ligt dat de voorzitter en 
vicevoorzitter hiervan deel uitmaken. Er dient derhalve nog één extra lid vanuit het bestuur te worden 
toegevoegd. De commissie benoemt bij aanvang van de werkzaamheden uit zijn midden een 
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voorzitter. Voor de procesbegeleiding en advisering zal een adviseur P&O aansluiten bij de 
commissie. 
 
2.1 De selectiecommissie is aan zet. 
Met dit duidelijke mandaat krijgt de selectiecommissie de ruimte van het bestuur om alle handelingen 
binnen werving- en selectieprocedure uit te kunnen voeren. Het mandaat draagt bij aan vermindering 
van belasting van bestuurders en bovendien komen beslissingen sneller tot stand. 
 
3.1 Een gedragen advies naar de selectiecommissie. 
In de adviescommissie zitten drie tot vier leden die de ambtelijk medewerkers van Recreatieschap 
Twente vertegenwoordigen. De adviescommissie denkt mee over het profiel en de vacaturetekst en 
voert uiteindelijk ook gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Uit het midden van de 
adviescommissie wordt een voorzitter benoemd, die vervolgens namens deze commissie advies 
uitbrengt aan de selectiecommissie. 
 
Kanttekening 
n.v.t. 
 
Kosten, baten , dekking 
n.v.t. 
 
Communicatie 
n.v.t. 
 
Vervolg 
In de periode tot 1 februari 2023 zullen de selectiecommissie en adviescommissie de profielschets 
aanscherpen en een procesbeschrijving opstellen, om vervolgens na 1 februari de procedure op te 
starten. In de bestuursvergadering van 6 april 2023 zal de voorzitter van de selectiecommissie u 
informeren over de ontwikkelingen. 
 
Bijlage(n) 
 
 

Besluit 
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Advies nota         Instructie 
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 7 december 2022 Agendapunt  

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. H. van den Heuvel, 06-50434212 

Onderwerp 
Visie Routenetwerken Twente 
 
Voorstel  

1. De Visie Routenetwerken Twente en de bijbehorende structurele investering definitief vast te 
stellen. 

 
Inleiding 
Op 6 juli jl. is opiniërend de Visie Routenetwerken Twente aangeboden aan uw bestuur, waarbij het 
toekomstbestendige scenario door uw bestuur werd omarmd. Het nu voorliggende document betreft 
de adviesnota als de laatste stap tot besluitvorming van de Visie Routenetwerken Twente, waarin dit 
toekomstbestendige scenario is uitgewerkt.  
 
Deze visie geeft een doorkijk in de huidige organisatie en routenetwerken met daarbij een duidelijke 
onderbouwing voor welke keuzes er gemaakt moeten worden om gefundeerd de toekomst in te gaan. 
Om de basisvoorzieningen aan routenetwerken te blijven onderhouden, te beheersen en 
toekomstbestendig te ontwikkelen is het vaststellen van een visie nodig.  
 
Beoogd effect 
Het definitief vaststellen van de visie, het verkrijgen van de juiste informatie met betrekking tot het 
gekozen scenario en de daarmee structurele samenhangende inzet en financiën voor 
Routenetwerken Twente. 
 
Argumenten 
1.1 Bestendig doorzetten van professionele routenetwerken 
De afgelopen 11 jaar heeft Routenetwerken Twente een enorme ontwikkeling ondergaan. In deze 

ontwikkeling is naast een areaalvergroting ook een professionaliseringsslag gemaakt. Niet alleen de 

overheden, stakeholders en ondernemingen hebben hierin een grote stap voorwaarts gemerkt, ook de 

gebruikers van de routenetwerken in Twente geven een hoge waardering voor de uitgebreide 

(route)infrastructuur inclusief de digitale toepassingen. Door de visie vast te stellen zal 

Routenetwerken Twente deze weg bestendig doorzetten, de professie behouden en door te kunnen 

ontwikkelen richting nog meer en beter onderhouden routenetwerken. 

 

about:blank
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1.2 Oplossen van hiaten en doorvoeren van toekomstbestendige routenetwerken 

De gehele ontwikkeling heeft er wel voor gezorgd dat er een hiaat is ontstaan tussen de (basis)taken 

en de financiële situatie. Ook omtrent het takenpakket van Routenetwerken Twente ontstaat discussie 

in relatie tot de andere spelers in het veld van recreatie en vrijetijd. Om hier inzicht in te kunnen 

geven, was in de conceptvisie een aantal scenario’s beschreven om met behulp daarvan een gerichte 

keuze te maken welke status / mandaat Routenetwerken Twente gaat krijgen. In de opiniërende ronde 

is unaniem een keuze gemaakt voor het toekomstbestendige scenario, nu ‘de Visie Routenetwerken 

Twente’, en daarmee toe te werken naar een gerichte uitvoeringsagenda. 

Kanttekeningen 

Geen. 

Kosten, baten, dekking 

In de onderstaande tabel is aangegeven welke financiële impact het gekozen toekomstbestendige 

scenario heeft per gemeente. De verdeling is gemaakt naar inwoneraantal (peil: CBS 1-1-2022). De 

weergegeven bedragen zijn extra jaarlijkse kosten bovenop de reeds in de begroting opgenomen 

deelafdracht aan Routenetwerken Twente. 

FINANCIËLE IMPACT SCENARIO 

VISIE ROUTENETWERKEN TWENTE 

(op basis van inwoneraantal) 

Gemeente / Scenario 

Toekomstbestendig 

Scenario 1 

  

Almelo €52.161 

Borne €17.118 

Dinkelland €18.962 

Enschede €114.541 

Haaksbergen €17.304 

Hellendoorn €25.626 

Hengelo €58.095 

Hof van Twente €24.996 

Losser €16.460 

Oldenzaal €22.632 

Rijssen-Holten €27.260 

Tubbergen €15.233 

Twenterand €24.042 

Wierden €17.571 

  

Totalen €452.000 

* het betreft hier de inschatting tot jaarlijks terugkerende kosten (excl. indexering). 
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Communicatie 
N.v.t. 
 
Vervolg 

1. Het uitwerken van een uitvoeringsprogramma volgend op de te besluiten Visie 

Routenetwerken Twente en het daarbij behorende meerjaarplanning om op het in de visie 

afgesproken niveau te komen.. 

 
Bijlage(n) 

1. Visie Routenetwerken Twente, versie 2.8 - november 2022 

 

Besluit 

 
 
 

 
 



Versie 2.8, november 2022

Toekomstbestendig
de juiste route op!



Versie 2.8, november 2022

Beleef de buitengewone  
routenetwerken van TwenteContact 

Han van den Heuvel
Sr. Beleidsadviseur Vrijetijdseconomie
Regisseur Routenetwerken Twente
Recreatieschap Twente

M  06 50 434 212
E  han@routenetwerkentwente.nl

Postbus 1400
7500 BK Enschede

Vormgeving 

diezit. te Deventer
www.diezit.nl

© november 2022. Dit document is met de grootste zorg samengesteld. 
Wijzigingen of aanpassingen van de informatie in dit document zijn altijd 
voorbehouden. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Twente (en omstreken) is een zeer divers gebied, waarin 
de schoonheid van omgeving, meanderende structuren 
en verstedelijking elkaar continu afwisselen. Om hier het 
optimale uit te halen, is het uitkienen van structuren voor 
beleving, economie en vitaliteit een vereiste.

Binnen Twente is de vrijetijdseconomie één van de  
meest belangrijke factoren en de daarmee samenhangende 
infrastructuur om alle bezoekers van het gebied te bedienen: 
dit zijn de routenetwerken.

Om deze routenetwerken goed uit te denken, de juiste 
sturing te geven en daarnaast te weten waarom iets wel  
of juist niet kan, hebben we een routebureau: 
Routenetwerken Twente. 

De routenetwerken van Twente zorgen ervoor dat onze 
bezoekers naar de mooie en verrassende plekken worden 
geleid. Door zorgvuldig hiermee om te gaan, wordt de 
beleefbaarheid voor bewoner en bezoeker van ons gebied 
op hoog niveau ervaren en geeft het een groot impuls aan de 
vrijetijdseconomie.  Daarnaast dragen de routenetwerken bij 
aan gezondheid, vitaliteit en het welzijn van onze inwoners.

Routenetwerken Twente weet als  
geen ander waar de mooiste plekken  
zijn, welke afspraken er zijn of worden 
gemaakt en waar vernieuwingen moeten 
plaatsvinden. Daarmee houd je het gehele 
systeem aan routenetwerken dynamisch  
en toekomstbestendig.

Door de enorme groei van het aantal routestructuren, de 
stevige basispositie van de routenetwerken binnen de keten 
van vrijetijdseconomie en het alsmaar stijgende gebruik van 
al deze routes is een groot hiaat ontstaan tussen het areaal 
en de organisatie. Met de huidige organisatie zakken we in 
rap tempo weg en met de huidige financiële middelen kan de 
basis nauwelijks op orde worden gehouden. Daarbij is er niet 
alleen een beheerfunctie, maar ook procesmatig is de vraag 
aan Routenetwerken Twente enorm gestegen. 

Deze visie geeft een eerlijke doorkijk in de huidige 
organisatie en routenetwerken met daarbij een duidelijke 
onderbouwing welke keuzes er gemaakt moeten worden. 
Om de basisvoorzieningen aan routenetwerken te blijven 
onderhouden, te beheersen en toekomstbestendig te 
ontwikkelen is een gezamenlijk besluit nodig. Dit besluit is 
een keuze voor het beste scenario welke het beste past bij 
de (te behalen) doelen in de vrijetijdseconomie en vitaliteit. 
Let wel dat we het hier hebben over dé basis voor onze top-
economie in Twente!

In de volgende hoofdstukken zijn alle facetten van 
Routenetwerken Twente beschreven. Met de opsomming 
van taken en voorwaarden wordt direct een beeld gegeven 
waaraan de organisatie gaat werken. De daadwerkelijke 
keuze welke kant de Routenetwerken Twente op gaat 
bewegen, wordt weergegeven in het gekozen scenario.  
Als bijlage is grafisch het nieuwe werkmodel toegevoegd 
welke gaat starten met de vaststelling van de visie en  
het bijbehorende scenario.

Introductie

BENNO BRAND — Wethouder gemeente Dinkelland
“Zonder een optimale samenwerking en een  
goed routenetwerk zou het toerisme in Twente  
niet zo floreren”



MAC REIJERS — Directeur Reijers Kaartproducties
“Gebruiksvriendelijkheid en innovatie staat voor al het 
kaartmateriaal voorop! Actuele informatie, helder in gebruik  
van lijnen, tekst en kleuren en juiste detaillering en uitvoering.”
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De huidige organisatie is klein, zeer flexibel, multidisciplinair 
en verbindend. De organisatie bestaat uit een team van 
drie vaste medewerkers, aangevuld met specialistische 
inhuur (zolang er projecten zijn) en een vaste groep van 
netwerkvrijwilligers. Daarnaast is Routenetwerken Twente 
een vrijwilligersorganisatie met meer dan 300 fanatieke 
vrijwilligers, die elk hun steentje bijdragen.

De vaste medewerkers vormen een stabiele basis, zorgen 
voor achtervang en de kwetsbaarheid is deels opgelost. 
Inhuur van vooral specialistische technische medewerkers, 
een databeheerder en medewerker creatie is zeer fluctuerend 
en zorgt voor remming in processen. Hierin is de kwets-
baarheid qua inzet en voortgang erg groot.

Tussen 2011 en 2019 zijn de routenetwerken van Twente 
verdriedubbeld. Deze toegevoegde routestructuren hebben 
een scala aan extra taken met zich meegebracht. Zowel 
de organisatie als de financiële middelen zijn daarin niet 
meegegroeid. Onderstaand de huidige situatie van  
de organisatie.

De organisatie vormt niet alleen een basis welke op orde 
moet zijn; juist de werkvorm van Routenetwerken Twente  
is uniek en gaat meer en meer vruchten afwerpen voor de  
te stellen hoofddoelen. 

Routenetwerken Twente voert het 
participatiemodel; we zijn een regisseur, 
een motivator, een verbinder en uiterst 
multidisciplinair inzetbaar.

In 2017 zijn we een samenwerking aangegaan met twee 
andere routebureaus in Overijssel en met Landschap 
Overijssel. Geen samenvoeging, maar met de intentie 
om vanuit de kracht van elke regio en elke discipline 
goedlopende routenetwerken te creëren via de hoofddoelen. 
Daarnaast kunnen we een centrale rol innemen om andere 
projecten en vraagstukken goed te kunnen bedienen en 
te kunnen integreren in de bestaande systemen. Hierdoor 
ontstaat er op de scheiding van bestuurlijke regio’s een 
doorlopend systeem, waarbij de gast hetzelfde kan ervaren.

Voorstelling

SAMENWERKING

   Lokale, regionale en provinciale overheden;
   Toeristische organisaties;
   Natuurbeherende organisaties en landgoederen;
   Waterschappen;
   Buurregio’s en de Euregio;
   Sportieve en maatschappelijke organisaties;
   Dorps-, buurtschaps- en wijkraden.

Figuur 1 — Groei Routenetwerken Twente, 2011-2022

routenetwerken
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Deze organisatievorm transformeert met het gekozen scenario 
mee richting een toekomstbestendige organisatie.

2.500 km 
Fietsnetwerk Twente
29.500 verkochte routekaarten *tussen 2017 - 2019 
35.750 bordjes
643 panelen

5.500 km 
Wandelnetwerk Twente
29.440 verkochte routekaarten* 

429.000 bordjes
263 panelen

1.000 km
Mountainbikenetwerk Twente 

500 verkochte routekaarten*

8.250 bordjes
102 panelen

1.500 km
Paardrijnetwerk Twente
5.250 verkochte routekaarten* 

11.250 bordjes
37 panelen

Themapanelen 
281 panelen

500 km
Autonetwerk Twente 

2.500 verkochte routefolders*

2.500 bordjes
(in ontwikkeling: 50 panelen)

153 locaties
Toeristische Informatie- 

en Overstappunten 
(Ontvangstlocaties)

153 panelen

Oldenzaal

WERKPLAATS EN OPSLAG

EIGEN VOERTUIGEN
EIGEN MATERIEEL

BACKOFFICE

STANDPLAATS IN:

GEDEELTELIJKE 
KANTOORFUNCTIE

*WAARVAN 3,9 FTE uitvoering via eigen buitendienst (overig via projectmatige detachering)

5 300PERMANENTE 
MEDEWERKES*

VASTE NETWERK-
VRIJWILLIGERS

SPECIALISTISCHE
INHUUR

FANATIEKE 
VRIJWILLIGERS

2022
T/M HET JAAR

Routenetwerken Twente bestaat uit

3.865 MELDINGEN
PER JAAR

1.611 UUR AAN 
BEHANDELTIJD

Momenteel zijn er ongeveer

1.100 via bezoekers

150 via samenwerkende organisaties

2615 via vrijwilligers

€ 403.000,-

budget

11.000 km

82.000
488.750

1.400

routekaarten 

bordjes

panelen

40.000.000
mensen per jaar 
maken gebruik van  
de routenetwerken  
in Twente

van deze gebruikers 
komt uit eigen 

provincie

85%WORDT VERNIEUWD IN 2022
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Routenetwerken Twente handelt volgens drie  
gestelde hoofddoelen:

Gevoel – vergroten van beleving;
Gezondheid – motivatie in beweging;
Geld – stimuleren van de vrijetijdseconomie.

Deze drie hoofddoelen (3xG) worden continue toegepast 
op de vraag naar doorontwikkeling, integratie van nieuwe 
(externe) projecten en het beheren en beheersen van de 
bestaande routenetwerken.

Routenetwerken Twente heeft als doel om  
de ultieme beleving naar boven te halen,  
de economie te stimuleren, mensen terug te 
laten komen en ze bovenal fitter en gezonder  
te laten worden.

Door het toepassen van deze hoofddoelen worden ook 
de rollen / taken van Routenetwerken Twente duidelijk. 
Niet alleen het beheren en beheersen van bestaande 
routenetwerken is noodzakelijk. Ook het voeren van 
accountmanagerschap voor structurele routenetwerken 
is belangrijk. Daarnaast zijn we de motivator in lokale, 
regionale, provinciale en zelfs internationale projecten, 
partner in advies als het gaat om de doelgroepen en 
stimuleren wij de vrijetijdseconomie en vitaliteit.

De groeiende vraag naar verbeterde vitaliteit bij mensen, 
integratie van cultuurhistorie, beleefbaarheid van dorp en 
platteland, het stevig koppelen van stad en platteland en 
het stimuleren van bedrijven in de vrijetijdseconomie zijn 

voorbeelden van het continue proces van Routenetwerken 
Twente. Het inspelen hierop geeft duidelijk aan dat er professio-
naliseringsslag gemaakt moet worden binnen de organisatie.

Noem ons naast ‘beheerder’ de ‘regisseur’ voor alles betreffende 
deze basisinfrastructuur en de bijbehorende hoofddoelen. 
Lees dit als de ‘spin-in-het-web’ voor de gehele keten rondom 
de basisinfrastructuur. Borging van de kwaliteit en continuïteit 
en zorgdragen voor adequaat onderhoud, fysieke en digitale 
ontsluiting en monitoring stelt een duidelijke opdracht vast 
waaraan Routenetwerken Twente moet gaan voldoen.

Binnen de visie wordt de volgende missie gebruikt:
Kwalitatief uitstekende routenetwerken leiden gebruikers 
naar de mooiste en verrassende plekken in Twente. De zorg-
vuldig onderhouden netwerken maken de woonomgeving 
aantrekkelijk en beleefbaar voor bewoners en bezoekers 
en stellen het bedrijfsleven in staat economische waarde te 
creëren. Dat  doen we samen met de mensen uit de steden 
en dorpen van onze regio. Daarmee dragen onze netwerken 
bij aan de gezondheid, vitaliteit, mobiliteit en welzijn van de 
mensen in Twente. We maken het mogelijk een leven lang in 
de buitenlucht te bewegen.

Hoofddoelen – 3 x G

KERNTAKEN
Voor Routenetwerken Twente kunnen de volgende kerntaken 
worden gekoppeld aan de bovenstaande (3xG) werkwijze:

   Beheer en onderhoud;
   Vernieuwing en 

reconstructie;
   Relatiebeheer en 

accountmanagement;

   Advisering en innovatie;
   Online en offline;
   Meldingen en mailings;
   Participatie en 

samenwerking.

ROY DE WITTE — Gedeputeerde Provincie Overijssel 
“Onderzoek wijst uit dat 85% van de bezoekers uit eigen regio en 
aanpalende regio’s komt en de overige 15% uit toeristen bestaat.  
Dit maakt dat een ombuiging in de filosofie van routenetwerken  
nodig is… we hebben het dus vooral over onze eigen inwoners!”
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PROF. GERT-JAN HOSPERS — Bestuurder Stichting Stad en Regio 
“De vrijetijdseconomie vraagt om een regionale blik; zeker met  
de opmars van de e-bike kijken recreanten en toeristen verder  
dan een stad of dorp en oriënteren ze zich op de streek.”

Dat routenetwerken ‘zomaar’ worden aangelegd is 
verleden tijd. Het ontwerp van elke route in Twente is 
gebaseerd op een duidelijke filosofie. Elk routenetwerk is 
een belevenisnetwerk en als model zo ingericht dat het als 
eerste hoofddoel - vrijetijdseconomie stimuleren (geld) - tot 
zijn recht komt. Ook wordt goed gekeken hoe we vitaliteit 
(gezondheid) diep kunnen verankeren in de routestructuren.

Routenetwerken Twente laat elk traject,  
elk knooppunt, elke plek van informatie,  
ieder dorp en iedere stad een plek zijn voor  
het ervaren van buitengewone belevenissen. 
Dit stimuleren wij door het doorvoeren van  
de filosofie van het ‘belevenisnetwerk’.

Niet alleen de beleefbare objecten langs een route zijn 
daarin bepalend. Ook het slingerende karakter van onze 
paden en wegen, de hoge kwaliteit van de ondergrond 
(padonderhoud) en het uitdagende karakter van al onze 
informatiedragers zullen de gebruikers aangenaam  
moeten verrassen.

Om deze filosofie door te voeren, wordt de nadruk gelegd  
op kwaliteitsverhoging en het doorvoeren van een duide-
lijke strategie. We passen daarin ook twee systeemvarianten 
toe: ruggengraatprincipe (thematische richting) en 
spinnenwebmodel (sturende richting).

Routenetwerken Twente biedt een 
belevenisnetwerk met geïntegreerde  
thema’s, waarbij het een grote stimulans is 
voor economie en vitaliteit. Het geeft een 
duurzame wending aan het gebruik van 
recreatieve en toeristische routestructuren.

Zorgeloos en prikkelend zullen de routenetwerken moeten 
zijn, waarbij medewerking van alle overheden vereist is om 
dit haalbaar te maken. Niet alleen door middel van financiën, 
maar juist door het toepassen van verplichtingen binnen 
beleid en subsidies.

In het kader van de bovenstaande filosofie is in Twente 
een pilot uitgevoerd. Deze pilot heeft onder de naam 
Kwaliteitsimpuls Routenetwerken (KIR) een totale 
wijziging gebracht in het systeem van het al bekende 
knooppuntfietsen en netwerkwandelen. 

Filosofie

MODELVOORWAARDEN
Het model van routenetwerken wordt structureel omgevormd 
en blijvend doorgevoerd. Hierbij hangen we een aantal 
modelvoorwaarden aan:

   Routegeleiding meanderend langs belevingsobjecten;
   Systematiek omgevormd naar spinnenwebmodel met 

integratie van stad en dorp;
   Bijzondere structuren integreren als identiteitsdragers  

van het gebied;
   Subregionale thema’s als toevoeging op  

de basisinfrastructuur;
   Ruggengraatprincipe geïntegreerd met  

bovenregionale thema’s;
   Universele herkenbaarheid in alle fysieke, offline en  

online uitingen;
   Toepassen van ‘grote’ informatiepunten tussen  

de verschillende routenetwerken.
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Werkmodel
Voor  Routenetwerken Twente wordt een bijzonder 
werkmodel doorgevoerd. Een model dat we kunnen 
gebruiken voor interne sturing en externe motivatie.  
Aan de hand van kernwaarden en gevoelswaarden 
(vaardigheden) zullen drie pijlers vastgesteld worden.

PIJLERS
GEVOELSWAARDE
Routenetwerken Twente is...

VAARDIGHEDEN 

SUCCES ORIGINEEL
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HAN VAN DEN HEUVEL — Regisseur Routenetwerken Twente & 
Directeur-Bestuurder Coöperatie Centroide
“Samen brengen wij beweging in het landschap!”

Bundeling van krachten is belangrijker dan het op eigen 
kracht voortduwen. Deze samenwerking komt vanuit  
een vierluik: 

Overheid – beleid en uitvoering;
Organisatie – participatie en kennis;
Ondernemer – externe commercie;
Onderwijs – vaardigheden en begeleiding.

Hierin staat centraal dat de overheid de routenetwerken 
gaat zien als basisinfrastructuur en dit binnen al haar 
beleidsterreinen en uitvoeringsprojecten zal toepassen.  
Door versnippering neemt de kracht af en daarmee ook 
de positie ten opzichte van de vrijetijds-economie en 
gerelateerde onderdelen. Uniformiteit is de rol die de 
overheden moeten doorvoeren. Dit geldt ook voor  
nieuwe projecten en vastgesteld beleid.

Routenetwerken Twente werkt vanuit het participatiemodel: 
Organisaties en individuele vrijwilligers helpen mee met 
bouwen en schouwen. De kracht die hieruit voortkomt, zal 
onze regio duidelijk onderscheiden van andere regio’s in 
Nederland. Denk hierbij aan dorps- en buurtschapsraden, 
wielerverenigingen en natuurorganisaties.

Wanneer de routenetwerken goed op orde en beheersbaar 
zijn, zullen zij doorontwikkelingen niet in de weg staan.  
De hoge graad van professionalisering van de netwerken 
biedt de ondernemers daadwerkelijk een basisinfrastructuur, 
waarop verdere marketing en commercie ontwikkeld kunnen 
worden. Dit is geen taak van Routenetwerken Twente, maar 
wel een plicht om dit als fundament goed te borgen. Het 
is gewaagd om ondernemers rechtstreeks invloed te laten 
uitoefenen op de routenetwerken. Immers, de basis van 

beleving, veiligheid en uniformiteit wordt gevormd los van 
commerciële belangen.

Promotie en marketing zijn taken voor Twente Marketing. 
Vandaar de intensieve samenwerking tussen beide organi-
saties. Deze samenwerking moet boven andere constructies 
staan, zoals het schakelen met provinciale marketing, lokale 
informatievoorzieningen (TTI’s) en ondernemers.

Routenetwerken Twente omarmt de samen-
werking, waarbij de onderlinge schakels 
sterk zijn, de druk gespreid wordt en krachten 
coöperatief gebundeld worden. Dit doel wordt 
bereikt als allen er voor gaan.

In de samenwerking zit een grijs gebied met een overlap  
van taken. Routenetwerken Twente voert daarom de taken, 
die gekoppeld zijn aan de basisinfrastructuur en daarmee  
de basistaken, uit volgens het principe “schoenmaker blijf  
bij je leest”.

Samenwerking – 4 x O

SUBTAKEN
Aan de kerntaken van Routenetwerken Twente zullen subtaken 
gekoppeld worden met betrekking tot de basisinfrastructuur:

   Advies en intensieve samenwerking in overheidsbeleid  
en -projecten;

   Meewerkende rol in participatietrajecten;
   Samenwerking met organisaties en ondernemers;
   Ontwikkelen en beheren van informatiepunten;
   Toepassen en uitgifte van multifunctionele kaartmaterialen;
   In- en output van routeportal en routeplanner;
   Promotionele taak overheden, organisaties en inwoners.
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JOHAN MEENHUIS — Vrijwilliger Specialist Fietsnetwerk Twente 
“Fietsen, wandelen en recreëren in Twente is een belevenis  
vol verrassingen voor jong en oud”

Hoofdonderdelen van de routenetwerken blijven de fysieke 
middelen: bebording, bewegwijzering, panelen, kaart-
materialen en digitale portal. Daarnaast ook de technische 
uitvoering, professioneel beheer en het toepassen van 
duurzame producten.

Om dit te bereiken is een uniform beeld gemaakt van  
alle fysieke middelen en uitingen van Routenetwerken 
Twente: Middelenhandboek Routenetwerken Twente.  
Dit is nog niet volledig bereikt, maar met gezamenlijke 
aanpak zal Routenetwerken Twente het hoogste niveau 
halen in uiting, uitvoering en beheer. Herkenbaarheid en 
bestendigheid zijn hierbij kernwoorden.

De technische uitvoering is nog niet vastgelegd en moet 
prioriteit krijgen om het kwaliteitsniveau te kunnen bepalen. 
Hiermee kunnen we vaststellen wat het gewenste beeld in 
de buitenruimte is, welke handelingen er uitgevoerd moeten 
worden en waarop afrekening en waardebepaling plaats 
kunnen vinden.

Routenetwerken Twente functioneert pas 
optimaal als andere overheden en organisaties 
uniformiteit en verankering erkennen, 
groeiinvesteringen niet uit de weg gaan en  
de organisatie een solide basis toebedelen.

Het gewenste beeld van de routenetwerken wordt eveneens 
bepaald door de wijze waarop financiële middelen en mens-
kracht ingezet worden. Een solide basis bestaat uit een vaste 
organisatiestructuur, afgesproken kern- en subtaken en 
bijbehorende uitvoeringsregels.

Het kwaliteitsniveau zal tevens bepaald moeten worden door 
met de ogen van de gebruiker en bruikleengever te kijken. 
Denk hierbij aan zaken als schouw en maaien van paden, 
reparatie van overige voorzieningen en professionalisering 
in taken die vrijwilligers eigenlijk niet kunnen of mogen 
uitvoeren. Door dit op een structurele en professionele 
wijze te borgen, optimaliseren we het belevingsniveau van 
gebruikers en vergroten we de bereidheid in medewerking 
van grote partijen.

Zonder het direct over harde valuta te hebben, zullen een 
aantal zaken een structureel onderdeel moeten vormen om 
de financiële in- en output in balans te houden.

Toekomstbestendig werken betekent duurzaamheid in 
breedste zin. Denk hierbij aan flexibele bewegwijzering, uni - 
forme toepassing van materialen om het aantal verschillende 
soorten materialen te verminderen. De folies zijn van duur-
zaam materiaal, kaarten van stonepaper en ook de wijze waar- 
op wij paden en materialen onderhouden. Materieel moet af-
gestemd zijn op het natuurvriendelijk ontwikkelen en beheren.

Fysieke middelen

UITVOERINGSREGELS
We houden in fysieke en digitale middelen en de bijbehorende 
taken ons vast aan een aantal uitvoeringsregels:

   Efficiëntie in bewegwijzering;
   Uniformiteit in middelen en uitvoering;
   Toekomstbestendig beheer (duurzaamheidsprincipe)  

in middelen en taken;
   Beheersbaarheid door innovatief, fysiek en digitaal beheer;
   Eenmalige invoer, meervoudig gebruik van alle middelen 

(online en offline);
   Multidisciplinaire inzet van menskracht;
   Slagkracht door inzet van vrijwilligers.
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QUIRINE TER HAAR — Directeur Twente Marketing
“Het routenetwerk is een kernonderdeel van het vrijetijdsaanbod 
voor zowel bewoner als bezoeker. Investeren in hoogstaande 
kwaliteit, belevingswaarde en samenwerking stimuleert direct  
de vrijetijdseconomie, de beleving en de vitaliteit; kortom het 
Bruto Twents Geluk.”

In de afgelopen jaren heeft Routenetwerken Twente  
een kwaliteitsimpuls (KIR) doorgevoerd. Een immens  
project om ten eerste grote knelpunten op te lossen en 
vervolgens te zoeken naar een ander model dat aansluit 
op de ‘nieuwe’ verwachtingen van bezoekers. Deze filosofie 
is breed uitgevoerd en ligt aan de basis van een totale 
verandering in de bestendigheid van de onderdelen  
van de verschillende routenetwerken.

De huidige routenetwerken zijn niet binnen de hele  
regio gelijkgetrokken. Deels ontbreekt nog de verankering  
in filosofie en zijn de stappen tot een waardige kwaliteits-
impuls niet volledig doorgevoerd. In het geheel missen  
we nog een integrale koppeling met het bedrijfsleven 
en wordt de waarde van de huidige routenetwerken niet 
optimaal benut. Dit wordt gestimuleerd en is tevens een 
afronding van de weg die we zijn ingeslagen.

Dit vraagt om een vervolg, waarbij de focus gericht  
moet zijn op doorontwikkeling, duurzaamheid, innovatie  
en infrastructuur. Dit kan geschaard worden onder de 
noemer ‘toekomstbestendige routenetwerken’, waarbij  
de modelverandering en flexibiliteit speerpunten zijn. 

Routenetwerken Twente zet de  
instandhouding en de daarbij  
behorende taken structureel voort.  
Dit wordt zichtbaar in beheersbaarheid, 
doorontwikkeling, regisseurschap, 
adviseurschap en blijvende innovatie.

Daarbij komt steeds meer de vraag naar thematisering, 
waarbij de basisinfrastructuur leidend moet zijn en externe 
partners deze kunnen inzetten voor uitrol van thema’s. 
Hiervoor moet de inzet van het digitale back- mid- en 
frontoffice (routebeheer en routeportal) verder ontwikkeld 
worden. Verder is de fysieke invulling voor thema’s ook van 
belang via informatiedragers op de routenetwerken.

De routenetwerken in Twente bestrijken een zeer groot 
gebied. Om dit te kunnen beheren is er behoefte aan een  
nieuwetijdse manier van regisseren. Hierbij is een ver-
nieuwende wijze van aanpak doorvoeren, efficiëntie in elk 
middel bevorderen en het toewerken naar multidisciplinaire 
inzet van menskracht nodig. Innovatie is hierbij het middel 
om toe te werken naar toekomstbestendige routenetwerken 
en organisatie.

Ontwikkeling

ONTWIKKELTAKEN
Gericht op eerder genoemde modelvoorwaarden en uitvoerings-
regels kunnen ontwikkeltaken benoemd worden waarin richting 
wordt gegeven aan toekomstbestendige routenetwerken:

   Kwaliteitsnormen en classificatie bepalen en toepassen;
   Proeftuin starten voor duurzame vernieuwingen op 

infrastructuur en fysieke middelen;
   Innovatie onderzoeken in toepassingen voor efficiënt en 

flexibel beheer en melddesk;
   Doorontwikkelen van de huidige organisatie naar shared 

service center;
   Toekomstgerichte toepassingen ontwerpen voor beleving 

en thematisering;
   Centrale positie innemen voor overheden en coöperatieve 

samenwerking routebureaus;
   Sturende positie voor handhaving convenant, 

openbaarheid en afsluitingen.
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JESSIECA GOOSSENS — Coördinator Routenetwerken Twente
“Sta stil bij wat je ziet en loop het verleden en  
de  toekomst tegemoet”

Een duidelijke ambitie is er voor de Routenetwerken 
Twente zeker. Het omvattende woord van deze ambitie is 
‘Kraamkamer’. Waar steeds meer orde in de routestructuren 
komt, zullen de doorontwikkeling, innovatie en kwaliteits-
niveau belangrijke ontwikkelingen worden. Anders zijn dan 
de andere regio’s, maar wel praktisch, dynamisch en met 
beleving voorop.

De huidige routenetwerken zullen steeds doorontwikkeld 
moeten worden om de eigen inwoners en gasten te kunnen 
blijven bedienen. De transformatie moet overgaan naar 
belevenisnetwerken in combinatie met belevenisobjecten. 
Dit is een manier voor betere stimulering van de economie, 
verhogen van de belevingswaarde bij mensen en daarmee 
ook routenetwerken te ontwerpen voor een langere periode.

Een ander belangrijk onderdeel is het classificeren van  
alle routenetwerken. Er komt een duidelijke sturing op  
het enorme netwerk aan routes en paden en hierin word- 
en de krenten-uit-de-pap gehaald om deze in de etalage  
te laten zetten. Deze routestructuren zullen de lokkers 
moeten worden voor alle routegebonden zaken in ons 
gebied. Subliem niveau in beheer, doorontwikkeling en 
beleving. Daarmee vormen zij de kapstok voor de rest van 
alle routenetwerken.

Routenetwerken Twente draagt  
en  voert met een inlevend beeld,  
een integere positie en een origineel  
gestuurd succes de visie uit in een 
toekomstbestendige organisatie.

De routenetwerken in Twente zullen de best beoordeelde 
en meest professionele in Nederland moeten zijn. Om 
dit te kunnen blijven waarborgen zullen de kwaliteits-
normen beschreven moeten worden. Samen met een 
middelenhandboek, technisch handboek, digitaal 
uitmuntend beheer en goede procesbeschrijvingen  
kan het gewenste kwaliteitsniveau behaald worden.

Een onderdeel van het gewenste kwaliteitsniveau, om  
de top in Nederland te kunnen zijn, is de vraag naar goed 
onderhouden ondergrond. Dit roept om een slimme manier 
omgaan met de harde infrastructuur, zoals padverharding, 
maaien, schouwen en onderhoud van kleine voorzieningen. 
Een post waar overal in Nederland niet mee gerekend  
wordt en dus direct invloed heeft op de kwaliteit.

Lees verder op de volgende pagina.

Ambitie

AMBITIES
Naast de multidisciplinaire inzet, efficiënte bedrijfsvoering  
en eenduidigheid op alle vlakken, zijn er ambities die we  
willen vaststellen:

   Kwalitatief en innovatief de beste basisinfrastructuur  
van Nederland;

   Professionele bezetting voor shared service beleids-  
en uitvoeringstaken;

   Participatiemodel volledig integreren in gehele 
bedrijfsvoering;

   Uniformiteit in alle fysieke middelen voor alle overheden  
en organisaties;

   Classificaties en kwaliteitsnormen volledig toepassen op  
de routenetwerken;

   Digitaal uitmuntende portal en innovatie op dit gebied;
   Centrale en sturende aanjager voor alles rondom 

routegebonden middelen.
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Routenetwerken Twente levert een waardevolle bijdrage 
aan de hoofddoelen door onderscheidende en kwalitatief 
hoogwaardig routenetwerken te ontwikkelen en profes-
sioneel te beheren. Door de routenetwerken stevig te 
verankeren in de gebiedsmarketing, zowel online als 
offline, en de routes fysiek toegankelijk te maken, draagt 
Routenetwerken Twente bij aan de kwaliteiten van deze 
regio, het economisch model, de regulering van bezoekers-
stromen en de aantrekkelijkheid van het gebied.

Routenetwerken Twente doet niet zomaar iets. 
Het zorgt voor een buitengewone belevenis, 
waarbij je je elke keer verwondert over al het 
moois dat Twente je laat zien, voelen en ruiken.

Routenetwerken Twente wil en kan een bijdrage leveren  
aan deze maatschappelijke opgaven die zowel in eigen regio 
als daarbuiten een grote rol spelen. Hiermee spelen we in  
op de verschillende motieven van de doelgroepen om  

buiten te recreëren en wordt het rendement van het 
routeaanbod vergroot.

Voor de routenetwerken betekent dit, dat zij door te 
investeren in een kwalitatief sterk netwerk en diversiteit 
aan structuren en startpunten kunnen bijdragen aan 
een gezonde leefomgeving voor eigen inwoners en 
toeristen. Daarnaast kunnen de structuren helpen om de 
bezoekersstromen te monitoren en bezoekers te verleiden 
om naar minder drukke gebieden te trekken. Dit voorkomt 
overbelasting van natuurgebieden en draagt bij aan de 
veiligheid van mens en dier.

Routes zijn geen doel op zich, maar dragen bij aan 
belangrijke maatschappelijke opgaves en verhogen  
de economische en recreatieve waarde van de regio.  
De komende periode staat daarom ook in het teken  
van het behouden van onze kwaliteit, verhogen van de 
belevingswaarde, inspelen op innovaties, bereikbaarheid  
en veiligheid.

Buitengewone
kwaliteit

routenetwerken

Belevings-
waarde

Digitale 
innovatie

PI JLERS

Organisatie Inzicht

Maatschappelijke opgaven
& krachtige economische regio

Buitenrecreatie blijft onverminderd populair in
Overijssel. Door de uitbraak van COVID-19 is de
behoefte om naar buiten te gaan om gezond te
bewegen of te ontspannen alleen maar groter
geworden. Dit geldt zowel voor recreatie als het
woon- en werkverkeer. Uit alle leeftijdscategorieën
trekken mensen met diverse motieven richting
natuurgebieden. Buitenrecreatie blijft daardoor
een krachtige economische sector. Door te blijven
investeren in de routestructuren willen de
samenwerkende organisaties de kwaliteit blijven

garanderen. Hiervoor is inzet nodig op de fysieke
kwaliteit en de beleving van de routes. Daarnaast
moet er een slag gemaakt worden met (digitaal)
innoveren om mee te gaan met de tijd en de
laatste trends. Veranderingen in de organisatie
zijn noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk samen te
werken en tot slot kan door regelmatig onderzoek
de visie en projecten worden bijgestuurd waar
nodig. Uitgebreide informatie over de projecten is
terug te lezen in de bijlage.
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Figuur 2 — Pijlers routenetwerken Overijssel, uit ‘Kwaliteitsinvestering routenetwerken Overijssel’, november 2021
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MICHAEL SIJBOM — Directeur-Bestuurder Landschap Overijssel
“Willen we de natuur beschermen, dan zullen we ruimte moeten 
bieden voor beleving. Want als je de pracht en uniekheid van natuur 
in levende lijve ervaart, leer je ook de waarde ervan kennen.”

Niets is zo zuur om in een positief verhaal ook minder 
positieve kanten te belichten. Toch is het beschrijven van 
risico’s nodig om een breder beeld te krijgen van het werk 
dat Routenetwerken Twente uitvoert. Want bij het beheren 
en beheersen van de bestaande routestructuren komt een 
andere wereld naar boven.

Zonder in allerlei details te verzanden, worden hier de grotere  
risico’s benoemd. Daarbij zijn er twee risicogroepen te onder- 
scheiden; de risico’s welke sowieso gekoppeld zijn aan de 
routenetwerken, ongeacht de keuze van een scenario (werk-
gebonden risico’s). Daarnaast de risicogroep welke gekoppeld 
is aan keuzes voor een bepaald scenario (scenariorisico’s).

De werkgebonden risico’s zijn te vatten in het beheersen 
van aansprakelijkheid, bijhouden van bruikleen en rechten, 
bijhouden van backoffice en efficiënte sturing op vrijwilligers. 
Uiteraard is de bestendigheid van de routenetwerken zelf  
ook een risico, waarbij wel gestuurd kan worden op een 
betere toekomstbestendigheid.

De scenariorisico’s liggen meer op organisatorisch en 
financieel vlak. Een keuze in een bepaald scenario heeft direct 
gevolgen op de kwaliteit, slagvaardigheid, doorontwikkeling 
en centrale positie. Daarbij heeft dit eveneens effect op de 
beleefbaarheid en stimulering in gezondheid.

Routenetwerken Twente viert de start  
van een project pas daadwerkelijk als de 
structurele middelen voor het beheer en 
doorontwikkeling geregeld zijn. Zonder 
structurele middelen is het startschot  
een losse flodder.

De afgelopen jaren heeft de doorontwikkeling van de 
routenetwerken volop de aandacht gehad. Binnen de 
doorontwikkeling is ruimte gemaakt voor het toepassen 
van grote en kleine projecten en het inbedden van de 
(bestaande) routestructuren. Vanaf vaststelling van de 
visie is een extra risico, wanneer niet gewerkt wordt naar 
een toekomstbestendig model, dat nieuwe projecten 
alleen doorgang kunnen vinden als aan alle financiële en 
organisatorische voorwaarden wordt voldaan. Dit gaat 
ten koste van de filosofie en samenwerking, waarbij de te 
behalen hoofddoelen (3xG) ook onder druk komen te staan.

Risico’s

RISICOWAARDEN
De volgende risicowaarden zullen onderkend moeten worden  
en een speerpunt zijn voor professionele routenetwerken:

   Fysieke en digitale kwaliteit borgen;
   Uniformiteit en centrale positie vaststellen;
   Samenwerking en vrijwilligerssturing motiveren;
   Doorontwikkeling en verbeterprojecten stimuleren;
   Waardecreatie toepassen;
   Aansprakelijkheid en rechten beheersen;
   Toekomstbestendigheid toepassen. 

Kwalitatieve basisinfrastructuur  

Uniformiteit 

Centrale positie

Toekomstbestendig werken

Waardecreatie

Figuur 3 — De een kan niet zonder de ander



pagina 29 ROUTENETWERKEN TWENTE versie 2.8 — november 2022

MARCEL JANSSEN — Directeur & merkstrateeg diezit.
“Alleen door vernieuwing blijf je relevant.  
Wie stil blijft staan raakt achterop”

In de voorgaande hoofdstukken is weergegeven wat 
Routenetwerken Twente is, welke groep zij bedient en 
welke invloed dit heeft op de vrijetijdseconomie, beleving 
en vitaliteit. Daarnaast is aangehaald dat Routenetwerken 
Twente in een periode van vijf jaar een enorme groei heeft 
doorgemaakt, dat het geprofessionaliseerd is en dat het de 
basisinfrastructuur is geworden van de vrijetijdseconomie.

In het hoofdstuk ‘Intro’ werd het volgende beschreven:
“Door de grote groei van het aantal routestructuren, de 
basispositie van de routenetwerken binnen de keten van 
vrijetijdseconomie en het stijgende gebruik van al deze routes  
is een hiaat ontstaan tussen het areaal en de organisatie.  
Met de huidige organisatie zakken we in rap tempo weg en  
met de huidige financiële middelen kan de basis beperkt  

Scenario

AFWEGINGSKADER
Voor de afweging van het scenario is het volgende  
kader gebruikt.

   Eenduidigheid in beheer, doorontwikkeling en aansturing;
   Leidende rol in uitvoering en doorontwikkeling  

van routestructuren;
   Flexibiliteit in het takenpakket en organisatie,  

zodat toekomstbestendigheid geborgd blijft;
   Maximaal ondersteunend aan de inhoudelijke  

opgaven van de hoofddoelen en de gekoppelde 
(ambtelijke) organisaties;

   Efficiënte bedrijfsvoering en slim organiseren van back-, 
mid- en frontofficetaken;

   Synergievoordelen in het multidisciplinair uitvoeren  
van taken;

   Herkenbaarheid, uniformiteit en externe zichtbaarheid.

op orde worden gehouden. Daarbij is er niet alleen een 
beheerfunctie, maar ook procesmatig is de vraag aan 
Routenetwerken Twente enorm gestegen.”

Er is een keuze gemaakt welke kant het opgaat met 
Routenetwerken Twente, wat het beste aansluit bij de 
verwachting van de veertien Twentse gemeenten en de  
te behalen doelen in de vrijetijdseconomie en vitaliteit.  
Deze heeft uiteraard invloed op de staat van deze 
basisvoorziening. In de aanloop tot deze visie is  
uiteindelijk gekozen voor:

Routenetwerken toekomstbestendig – aangepaste 
financiering en ambitie en ontwikkeling als werkwijze;

In het hoofdstuk ‘Risico’s’ werd het volgende beschreven:
“Een keuze voor een bepaald scenario heeft direct gevolgen  
op de kwaliteit, slagvaardigheid, doorontwikkeling en centrale 
positie. Daarbij heeft dit eveneens effect op de beleefbaarheid  
en stimulering in gezondheid.”

Laat zien wat we roepen…  
laat ze roepen wat ze zien!
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MAATSCHAPPELIJKE 
BINDING

BREDE SAMENWERKING  
EN INNOVATIE

1 FTE
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STRUCTURELE INHUUR
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VRIJWILLIGER MET VERGOEDING
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VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER MET VERGOEDING

VRIJWILLIGER ZONDER VERGOEDING

Routenetwerken Twente -  
organisatiestructuur ‘toekomstbestendig’

Oldenzaal

Regisseur (creatieve leiding)

Coördinator (participatie)

Databeheerder (backoffice en melddesk)

Buitendienstmedewerker (allround) 

Buitendienstmedewerker (structuurspecialist)

Buitendienstmedewerker (schouw en constructie)

Creatie (ontwerp en projectondersteuning)

Thematische databeheerder (Midoffice)

  

Specialist Participatie

Specialist Online

Specialist Fietsnetwerk

Specialist Wandelnetwerk

Specialist Mountainbikenetwerk

Specialist Paardrijnetwerk

Specialist Autonetwerk

Rayoncontroleur en coördinator

Routenetwerken Twente is een gemeentelijk Shared Service 
Center voor alles rondom de basisinfrastructuur. Ze houdt 
daarin ook de centrale functie. Daarom is het verankeren van 
de organisatie een must en moet een duidelijke profilering 
vastgesteld worden. 

Hoogwaardige routenetwerken vragen om continue aan-
dacht en professionele aanpak. Naast dat er een passende 
organisatiestructuur wordt doorgevoerd, is het van groot 
belang dat de routenetwerken op orde en toekomst-
bestendig (oftewel ‘blijvende ontwikkeling’) zijn.

De routenetwerken zijn zeer dynamisch in een continue veran-
derende omgeving. Deze omgeving wordt steeds mondiger 
en veeleisender waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel 
op-volgen. Toekomstbestendig is dus niet alleen de materialen 
en menskracht, maar ook stad- en landschapsontwikkeling en 
de verandering van de samenleving. Hierbij hoort een stabiele 
organisatie met slagkracht.

Scenario Routenetwerken toekomstbestendig
KERN-, SUB-, ONTWIKKELTAKEN
EN AMBITIES 

Beheer en onderhoud  
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Vernieuwing en reconstructie 
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Doorontwikkeling en  
toekomstbestendigheid  
(basisinfrastructuur / informatiedragers)

Areaalgrootte en netwerkstabiliteit

Padonderhoud en doorwaadbaarheid 
(constructie infrastructuur en kunstwerken)

Databeheer (Backoffice)

Thematisering (Midoffice)

Routeportal en -planner (Frontoffice)

Vrijwilligersorganisatie en  
Shared Service Center

Technisch beheer en ontwikkeling

Relatiebeheer en accountmanagerschap

Advisering en innovatie

Kaartmaterialen en promotie 
(routegebonden)

Meldingen en mailings

Participatie en samenwerking
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Figuur 4 — Financiën scenario ‘Routenetwerken toekomstbestendig’
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Good goan!
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Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 7 december 2022 Agendapunt  

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. 
R. van den Hoeven, beleidsadviseur  
06-29 67 18 62 

Onderwerp 
Vaststellen van ‘Perspectief Vrijetijdseconomie Twente, de sprong naar een nieuwe realiteit in 2030’.  
 
Voorstel 

1. De visie Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030 van Twente Marketing vast te stellen. 
 
Inleiding 
MarketingOost verzorgt sinds 2016 de marketingcommunicatie voor de vrijetijdseconomie van Twente. 
Er is door de stakeholders gekozen voor één toeristisch merk, namelijk: Twente. Op basis hiervan is 
Twente Marketing aan de slag gegaan met de Marketingvisie Toerisme Twente 2022, met als doel om 
meer bezoekers naar Twente te krijgen.  
 
Vergeleken met de voorgaande visie, staat Twente voor nieuwe uitdagingen. Dit vraagt om een 
nieuwe aanpak en een integrale visie die de vrijetijdseconomie tot belangrijke pijler maakt in de 
verdere ontwikkeling van de economie in Twente. Er is een nieuwe rol nodig die bezoekers verleidt 
maar ook vooral oog heeft voor de bewoners. Deze rol staat verwoord in de nieuwe lange termijn visie 
“Perspectief 2030”.  
 
De visie is tot stand gekomen door het betrekken van diverse stakeholders, het houden van een 
digitale enquête en diepte interviews. Dit onder begeleiding van het communicatiebureau 
Giantleapers.   
 
Beoogd effect 
Het versterken van de Twentse economie, waar de vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel van is. 
Perspectief Vrijetijdseconomie 2030 draagt bij aan:  

- het aantrekken van bezoekers naar Twente; 
- het verleiden van (toekomstige) bewoners voor meer bezoeken;  
- het aanjagen van (aanbod)ontwikkeling van de vrijetijdseconomie Twente, zodat deze klaar is 

voor een duurzame toekomst.  
 
Argumenten 
1.1 Van start gaan met een gedragen visie 
Er staat een stevig fundament waarop Twente Marketing kan voortborduren en de betrokkenheid van 
de stakeholders is groot. De missie en visie worden gedragen, de financiering is gewaarborgd en er 
wordt een start gemaakt met de nieuwe campagne, ‘Vrij zijn in Twente’. Daarbij hebben de online en 
social kanalen van visittwente.nl en visitoost.nl een groot bereik waardoor campagnes impact hebben. 
 
1.2 Bijdrage aan de doelstellingen van Agenda voor Twente en de Regiodeal 
Bij het meer focussen op de bewoner wordt de samenwerking gezocht met andere sectoren. Door 
deze integrale aanpak, draagt de vrijetijdseconomie bij aan het behalen van de doelstellingen van de 
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Agenda voor Twente en de Regiodeal én kan de sector profiteren van de kennis die beschikbaar is in 
de regio. 
 
1.3 Positief advies door Ambtelijk Overleg Recreatieschap Twente 
Het Ambtelijk Overleg Recreatieschap Twente heeft op 26 oktober 2022 positief advies afgegeven en 
adviseert uw bestuur om deze visie vast te stellen.  
 
 
1.4 Positief advies door Gastvrij Twente 
Het Perspectief 2030 is beoordeeld en hierop is positief geadviseerd door de Raad van advies Gastvrij 
Twente. Deze Raad van advies bestaat uit een vertegenwoordiging van ondernemers en andere 
stakeholders uit de Twentse vrijetijdssector.  
 
 
Kanttekening 
 
Kosten 
n.v.t. 
 
 
Communicatie 
Quirine ter Haar (Twente Marketing) zal de visie toelichten in het bestuur van 7 december 2022 en zij 
komt met een voorstel hoe het vaststellen van deze visie door uw bestuur een symbolische invulling 
kan krijgen. 
 
Vervolg 
n.v.t. 
 
 
Bijlage(n) 
 
 

Besluit 
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Burgers van Twente. Wij, Tukkers, zijn een eeuwenoude stam. Misschien wel 

de oudst levende stam van Europa. We stammen af van de Tuihanti, ook wel 

Tubanti. Een nomadisch volk dat leefde langs de huidige Nederlands-Duitse 

grens. Al in het jaar 14 worden we door de Romeinse historicus Tacitus 

beschreven. En daarmee bestaan we al meer dan 2000 jaar. Een volk dat 

leefde in en met de natuur. Heidens. Met Vrouwen als hoogste priesteressen. 

Offers en offerstenen. Onze nuchterheid en eigenzinnigheid vindt daar zijn 

oorsprong. En de Twentse bescheidenheid is waarschijnlijk de belangrijkste 

reden waarom wij, anders dan alle andere stammen, overleefden. Overal om 

ons heen werd gevochten en oorlogen gevoerd, maar wij ….Wie bemeu’j t’r os 

nicht met. Onze paasvuren, midwinterhoornblazen en de geveltekens, allemaal 

historische erfenissen. Wij hebben een rijke geschiedenis en zijn een volk van 

‘vrij zijn met respect’. 

Meer dan 2000 jaar veranderingen, bedreigingen, de Spanjaarden, de 
Bisschop van Utrecht, de Romeinen … we hebben ze allemaal overleefd. 
En nu staan we weer voor grote opgaven. Ons gebied, onze grond en onze 
stam wordt bedreigd. Ons gebied door de energietransitie, woningnood, 
vluchtelingenstroom, de voorspelde 25% groei aan bezoekers. De druk op 
zowel mensen, als vierkante meters wordt groter. De oale groond en 
biodiversiteit staan onder druk. Onze stam staat onder druk door 
verdunning, vergrijzing en de druk op de leefruimte.

Na 2000 jaar is het nu onze verantwoordelijkheid om onze stam een 

toekomst te geven: geluk voor de Tukkers en de robuuste oale groond. En 

dat kunnen we. De kracht daarvoor zit al eeuwen in onszelf. En we 

moeten het, net als onze voorouders, samen doen. Integraal, met alle 

sectoren, overheid en ondernemers, bewoners en bezoekers. 
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Voor u ligt de nieuwe Visie 2030 voor de Vrijetijdseconomie in Twente. 

Dit document is het resultaat van een intensief onderzoeks- en co-

creatieproces, waarin vele Tukkers (en mensen die het zouden willen zijn) hun 

energie, kennis, creativiteit en scherpte bijdroegen aan een nieuwe ‘verhaal’ 

en een nieuwe strategie die geworteld zijn in het diepste van onze oorsprong 

en identiteit. In ons Tukker zijn. Tegelijkertijd biedt de ontwikkelde visie de 

basis voor vele nieuwe antwoorden rond de waarde en betekenis van 

Vrijetijdseconomie voor onze bezoekers, maar vooral voor onze eigen 

bewoners.

Sinds 2015 is de visie ‘Wij zijn Twente’ leidend in de manier waarop het merk 

Twente vorm en inhoud krijgt. De basis voor de strategie is een aantal 

belangrijke besluiten. We gaan voor 1 merk in plaats van 14 gemeenten en 

ondernemers zijn in de lead. Op basis van de uitgangspunten zijn we in 2017 

aan de slag gegaan met de Marketingvisie Toerisme Twente 2022. Het doel van 

de visie en strategie was met name een economische: het verhogen van het 

aantal overnachtingen en de bijbehorende bestedingen, waardoor meer banen 

werden gecreëerd. We zijn daarin succesvol geweest. Er is veel en breed 

draagvlak. En tegelijkertijd staat Twente vandaag voor een groot aantal nieuwe 

uitdagingen die een hernieuwde en vooral integrale visie en aanpak vragen die 

vrijetijdseconomie tot een cruciale pijler maakt in de verdere ontwikkeling van 

Twente als economie, maar ook als samenleving. Er is een nieuwe rol nodig die 

bezoekers verleidt, maar vooral ook bewoners dient. 

In de afgelopen maanden heeft Twente Marketing het proces geleid naar een 

nieuwe en duurzame visie die de richting, ruimte en energie geeft om samen aan de 

slag te gaan. Het denken dat hieraan ten grondslag ligt is een belangrijke basis voor 

het proces en de uitkomsten voor het Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030.

Bij het realiseren van de visie was een breed palet aan stakeholders betrokken om 

de integraliteit en het enthousiasme al in het proces te borgen. Twente Marketing 

heeft hierbij gekozen voor een consultieve aanpak, waarbij maximaal gebruik is 

gemaakt van de input van de deelnemers. In het eerste kwartaal van 2022 zijn 20 

diepte-interviews afgenomen met stakeholders van binnen en buiten de sector. 

Daarnaast is een digitale enquête onder alle partners van Twente Marketing 

afgenomen. De hieruit voortgekomen bevindingen zijn getoetst bij de Raad van 

Advies Gastvrij Twente en tijdens de voorjaarsbijeenkomst van Twente Marketing.

In het tweede kwartaal hebben twee sessies met de veertien ambtenaren van de 

Vrijetijdseconomie plaatsgevonden, zijn 18 stakeholders (van binnen en buiten de 

sector) door Giantleapers.com, het externe bureau dat ons geholpen heeft, 

ondervraagd én is een tweede digitale enquête onder de achterban gerealiseerd.  

Aan het begin van het derde kwartaal is er onder leiding van het Giantleapers.com 

een zogenaamde doorbraakdag georganiseerd. Op basis van alle vergaarde 

informatie is tijdens die dag met 18 stakeholders de ambitie voor de 

vrijetijdseconomie Twente tot stand gekomen. 
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De periode daarna is gebruikt om het perspectief verder uit te werken, waarbij 

er continu toetsingsmomenten zijn ingebouwd met de Raad van Advies Gastvrij 

Twente en de 18 stakeholders van de doorbraakdag.

Het resultaat is dit Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030. Een 

document, maar vooral ook een nieuwe richting en energiebron voor iedereen 

die werkt in en met de vrijetijdssector in Twente. We zien de visie en de 

bijbehorende strategie dan ook niet als een rechte lijn naar de toekomst, maar 

als een energieveld dat sterker en groter wordt met iedere actie die wij, 

Twente Marketing, maar vooral ook anderen in Twente ondernemen om de 

vrijetijdseconomie in Twente naar de toekomst te brengen. De visualisatie van 

de strategie in dit document volgt dan ook geen rechte lijn, maar krijgt vorm in 

cirkels die elkaar continu in beweging brengen en versterken. 

Het is een avontuur waarin iedereen bij kan dragen en mee kan doen met het 

nieuwe perspectief van Twente. Dat wordt de opdracht van Twente Marketing 

de komende jaren.

Zie voor een beeld van het vrijetijdslandschap het bijlagen document pagina 2 



De impact van de vrijetijdseconomie op het bruto Twents geluk

Impact op het leefklimaat

De impact van de sector is veel groter dan alleen het economisch belang. Ze 

heeft ook een groot aandeel in het leefklimaat van Twente. Ze brengt mensen 

samen, biedt inwoners plezier en vertier, maakt het mogelijk om te ontspannen 

en tot rust te komen en zorgt voor draagvlak. Daarbij zorgen bezoekersstromen 

voor het beschikbaar blijven van belangrijke faciliteiten, zoals supermarkten, 

OV-verbindingen en culturele instellingen in steden en dorpen. 

Impact op het vestigingsklimaat

Mensen willen graag wonen in een attractieve woonomgeving met goede 

culturele en recreatieve voorzieningen. Goede toeristisch recreatieve 

voorzieningen zijn essentieel voor het aantrekken en behouden van mensen en 

bedrijven. Daarnaast zorgt een sterke toeristische positionering ervoor dat 

mensen sneller een studie of een baan in Twente in overweging nemen en 

daarmee heeft het direct impact op het behoud en aantrekken van talent. 

Impact op Tukkertrots

De vrijetijdseconomie heeft een sterke sociaal-maatschappelijke waarde. Door in 

de externe profilering meer nadruk leggen op het DNA en de unieke 

eigenschappen van Twente, wordt de trots van eigen inwoners versterkt.

6

Waarom een nieuwe visie? Omdat Twente de vrijetijdseconomie wil inzetten 

als een belangrijk instrument om nieuwe antwoorden voor de vragen van 

vandaag te vinden. Er is veel urgentie om naar een meer integrerende, 

inclusieve en sturende visie te gaan die niet alleen de bezoekers verleidt, maar 

die vooral ook het leven van Tukkers dient en zo expliciet bijdraagt aan het 

Bruto Twents Geluk. Een andere belangrijke reden is de urgentie van vele 

maatschappelijke vraagstukken die ook vanuit de vrijetijdseconomie nieuwe 

antwoorden vragen. Vragen over duurzaamheid, ons landschap en de boeren 

die deze beheren, over infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook over de druk die 

een te grote focus op toerisme en recreatie kan hebben op de bevolking. 

Daarnaast is de sector de afgelopen jaren, onder invloed van Corona, sterk 

veranderd. Sommigen bedrijven staan op omvallen. Anderen floreerden bij de 

maatregelen. Een nieuwe tijd met nieuwe uitdagingen vraagt om een nieuwe 

visie en strategie die Twente als vrijetijdseconomie, maar ook als samenleving 

naar de toekomst brengt. 

Hierna geven we een beeld bij de trends, ontwikkeling en uitdaging die op dit 

moment de ‘staat’ van onze vrijetijdseconomie raken en die vragen om nieuwe 

visie.

Zie voor de economische waarde van de vrijetijdseconomie het bijlagen document pagina 3 



Demografisch Ecologisch

Politiek / juridisch TechnologischToeristisch

Economisch
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Soms kun je in stapjes vooruit. Soms moet je een grote sprong nemen die de 

toekomst voluit laat zien en tegelijkertijd een nieuw handelingsperspectief 

voor nu geeft. In de voorbereidingen voor het ontwikkelen van een nieuwe 

visie kwamen we tot de conclusie dat korte termijn verbeteringen niet genoeg  

zijn om de uitdagingen en trends van vandaag en morgen het hoofd te bieden. 

Er was een fundamenteel nieuw perspectief nodig dat richting en ruimte voor 

de toekomst zou geven. En vooral ook een perspectief dat niet de termijn van 

4 jaar hanteerde, maar meteen een lange termijn periode van in dit geval 8 

jaar beslaat. Belangrijk in de aanpak en doelen was bovendien dat de visie 

bestand zou zijn tegen de onvoorspelbaarheid van deze tijd. We weten niet of 

er nog een lockdown komt, wat precies de effecten van klimaatverandering 

gaan zijn of hoe de sociale en economische ontwikkeling van Twente eruit gaat 

zien. 

Er is een perspectief nodig dat juist de gelegenheid geeft om mee te bewegen 

en de onvoorspelbaarheid aan te kunnen in plaats van visie en aanpak die in 

steen zou zijn gebeiteld en bij verandering vraagt om aanpassing. De sprong 

van de vrijetijdseconomie Twente luidt een nieuw tijdperk in, waarin 

vrijetijdseconomie onderdeel uitmaakt van de integrale benadering van een 

toekomstbestendige economie van Twente. Waarbij Twente Marketing als 

destinatiemanagementorganisatie de integrale Twentse samenwerking zoekt, 

meedenkt en praat en bevordert dat de vrijetijdseconomie als belangrijk 

middel bijdraagt aan de grote Twentse opgaven.

Daarbij ligt de focus op de (toekomstige) bewoner van Twente, waarbij de 

bezoeker de katalysator is om de ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie en het 

vrijetijdslandschap te stimuleren c.q. te versnellen. Daarbij is het belangrijk dat we 

die bezoeker aantrekken die van toegevoegde waarde is voor de ontwikkeling van 

Twente als geheel.

In het co-creatieproces naar het Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030 

wilden we de doorbraken en antwoorden vinden bij de volgende ontwerpvragen:

• Wat is de nieuwe rol van vrijetijdseconomie in het totaal van de ontwikkeling 

en toekomst van Twente? En wat betekent dat voor zowel bewoners, als 

bezoekers?

• Welke visie kunnen we samen leiden als overheden en ondernemers en hoe 

iedereen wint?

• Hoe organiseren we de gezamenlijke toekomst van de vrijetijdseconomie in 

Twente voorbij belangen, agenda’s en verschillen?

• Wat zijn de nieuwe business modellen die de volledige impact en waarde van 

vrijetijdseconomie in beeld brengen en meetbaar maken?

• Hoe innoveren we aanbod op zo’n manier dat die erkend, herkend en typische 

Twents is?

• Hoe wordt de nieuwe visie ‘eigendom’ van Tukkers en gebruiken we ons 

historie en identiteit als grote unieke kracht?
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Visie heeft een fundament nodig waarop het gebouwd kan worden. Een 

haarscherp beeld van de realiteit zoals die nu is, om vervolgens te kunnen 

springen naar een richting die meer ruimte geeft. Al te vaak is visie niet veel 

meer dan een reactie op de huidige problemen en omstandigheden. Het 

reageert in plaats van dat het creëert. Om uit deze ‘reactiviteit’ te blijven en 

een richting te kunnen vinden die gaat over wat we samen echt willen, in 

plaats van wat we op te lossen hebben, is het belangrijk om de realiteit op een 

nieuwe manier te definiëren. Niet als een prioriteitenlijst van problemen die 

we op te lossen hebben, maar als een agenda van de belangrijkste dilemma’s 

en beperkende overtuigingen die het potentieel blokkeren. Dilemma’s en 

beperkende overtuigingen vormen de glazen plafonds die ons tegenhouden 

om het anders en beter te doen. 

In de voorbereiding van het co-creatieproces naar de nieuwe visie is op basis van 

veel vooronderzoek door Twente Marketing en Giantleapers.com een groot aantal 

interviews met een breed veld aan stakeholders (N=18) en een online enquête 

onder ca 50 respondenten gedaan. Het resultaat daarvan is de Dilemma Agenda 

van Twente. Deze ‘Dilemma agenda’ laat de grootste spanningsvelden zien op de 

niveaus van leiderschap, organisatie, business model, marketing en communicatie 

en was de basis voor het co-creatieproces dat leidde tot de nieuwe visie. 

Belangrijk in het kijken naar dilemma’s: het zijn twee kanten van de medaille die 

allebei aanwezig zijn, maar met elkaar vechten om de waarheid. Ze worden op hun 

plek gehouden door vele overtuigingen aan beide kanten van de medaille. Veel 

van de dilemma’s interacteren bovendien met elkaar en zorgen voor grote 

gecompliceerdheid.



Leiderschap. Vrijetijdseconomie als een integraal fenomeen dat het geheel dient 

versus recreatie en toerisme als exclusief en verdelend gebied perspectief. 

Er wordt in Twente veel gesproken over vrijetijdseconomie als cruciale waarde in 

de Twentse economie en samenleving. Een nieuwe visie waarin de 

vrijetijdseconomie even belangrijk moet zijn voor bewoners als bezoekers wordt 

beaamd. En tegelijkertijd is er ook de realiteit waarin vrijetijdseconomie en 

Twente Marketing vooral worden gezien als de specialisten in recreatie en 

toerisme. Hierbij gaat het vooral over de korte termijn conversie, het 

binnenhalen van zoveel bezoekers en wordt vooral gedacht en gehandeld vanuit 

eigen belang en perspectief.

Organisatie. Onvoorspelbare en onverbonden (politieke) agenda’s versus een 

langjarige collectieve ontwikkelagenda. 

De vrijetijdseconomie in Twente wordt geleid en gesteund door 14 gemeentes, 

vele ondernemers, steden en dorpen en verschillende subsectoren die ieder 

zoveel mogelijk hun eigen agenda’s en belangen dienen. Voorwaardelijkheid, ‘not 

invented here’ en oud zeer houden de verschillen vaak op hun plek. Tegelijkertijd 

is er breed het verlangen naar een langjarige collectieve ontwikkelagenda die 

helpt om over de verschillen heen te springen en samen de toekomst van Twente 

te creëren. Want juist in de samenhang van alle verschillen zit het geheim van 

Twente.

Business. Rendement van 1 Euro per bewoner versus Impact op het Bruto Twents geluk. 

Twente Marketing en daarmee de vrijetijdseconomie in Twente wordt gefinancierd met 

een bijdrage van 1 euro per bewoner, waarbij steeds wordt gewogen wat de financiële 

ROI is. Wat levert het op in geld? Tegelijkertijd wordt ook breed de waarde gezien van 

de vrijetijdseconomie voor de volle impact op het geluk van bewoners die niet wordt 

meegewogen in de resultaten. Er is een diepe behoefte om te rapporteren op de brede 

impact.

Marcom. Natuurlijke aantrekkingskracht versus dynamische cultuurontwikkeling. 

Het beeld van toerisme in Twente is veelal die van de babyboomer met een e-bike voor 

een landgoed. Het imago van Twente steunt vooral op de kracht van het landschap en 

de natuur. Tegelijkertijd heeft Twente een andere kant. Namelijk die van een 

dynamische, stedelijke, technische, rauwe regio die een grote aantrekkingskracht op 

jongeren kan hebben. Zowel voor bezoek, als wonen. Er is een diepe wens om deze 2 

op een nieuwe manier te verbinden in het profiel en het merk Twente. 

Communicatie. ‘Doe maar gewoon’ versus diep verlangen om de bijzonderheid te laten 

zien. 

Bescheidenheid zit diep in de cultuur van Twente. Tukkers kloppen zichzelf niet op de 

borst. Doe maar gewoon. Tegelijkertijd willen Tukkers een tweede natuur waarin ze op 

een nieuwe manier kunnen laten zien hoe bijzonder het hier eigenlijk is.
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Vrij zijn van regels en betutteling. Vrij van oud zeer in samenwerkingen. Van agenda’s en belangen

die niet optellen. Vrij van groei om de groei. Van verschraling van kwaliteit. Vrij van de pijn dat de 

wereld maar niet ziet hoe bijzonder Twente eigenlijk is. Dat is waar we diep naar verlangden in 

2022. Vandaag is het 30 september 2030. Vandaag bloeit Twente als nooit tevoren doordat we er 

vol trots, energie en kracht voor kiezen om vrij te zijn. Vrij van alles wat Twente kleiner houdt dan 

ze is. Dat is de essentie van onze groei en bloei.

Het begon in een tijd van grote systeemvragen. Klimaat. Stikstof. Landschap én boeren onder

druk. Wooncrisis. En tegelijkertijd was er de zoektocht naar wie en wat wij als vrijetijdseconomie

wilden zijn. Twente koos ervoor om niet naar buiten te kijken voor de antwoorden, maar om van 

binnenuit, samen met bewoners, overheden en ondernemers, het avontuur naar een nieuwe

realiteit te starten. Een realiteit waarin we vanuit onze unieke Twentse hart, ziel en eigenwijsheid

de nieuwe oplossingen voor de vragen van onze tijd vonden. Voor onszelf, voor onze gasten én

voor de wereld. Twente is geen vrijetijdseconomie die zich alleen focust op bezoekers, maar een

Vrij zijn-economie die zichzelf van binnenuit opnieuw uitvond. Dat maakt ons tot een magneet

voor iedereen, ook voor bewoners. Vandaag komt de wereld als vanzelf naar ons toe, omdat ‘vrij

zijn’ hier de essentie is van alles wat je ziet, ervaart, voelt en doet. 

Twente is in de afgelopen 8 jaar dé experimenteergrond geworden van een nieuwe en gezonde

samenleving en economie. Hier heeft de toekomst van toerisme en recreatie vorm gekregen door 

ruimte te geven aan nieuwe kwaliteit, ondernemerschap en creativiteit. Hier zijn de doorbraken

gerealiseerd voor een nieuwe en circulaire agrarische sector (en daarmee de vitaliteit van ons

fantastische landschap). Hier zijn de nieuwe concepten ontstaan voor de verbinding tussen leven

in de stad en op het land. Hier is gelukkig werken, wonen en leven opnieuw uitgevonden.

Hoe? Door niet te denken in diversiteit van belangen en agenda’s bij overheden, ondernemers en 

bewoners, maar door te kiezen voor langjarige ‘vrij zijn van’-thema’s die we alleen maar samen 

aan kunnen pakken (omdat het alleen niet lukt). We zijn gestart met de Bruto Twents Geluk 

Versnellers. Puur rendementsdenken is zo veranderd in samen investeren in de collectieve 

impact cases die nieuwe vrijheidszoekers naar Twente bracht, maar ook de versnelling inzetten in 

ons Bruto Twents Geluk. Vandaag wint iedereen. We hebben ruimte gecreëerd om ‘het nieuwe’ 

te laten bloeien door, naast ons fysieke Twentse land, ook een digitaal land te starten, waarin de 

toekomst alvast wordt uitgevonden. Dit is de digitale governance en omgeving waar Tukkers mee 

kunnen denken en doen met de cases en projecten die we initiëren. En hier kan iedereen zelf 

initiatieven starten. Hier komt de ‘vrij zijn’-economie echt tot leven. Twente is veranderd van een 

regio die je vooral bezocht voor het landschap en de landgoederen naar een energieveld van 

onweerstaanbaar spannende en nieuwe concepten. Hier werken de meest onwaarschijnlijke 

combinaties van kennis, sectoren, mensen en ondernemers samen om de verschillen op te laten 

tellen in nieuwe producten, concepten en omgevingen waar je onderdeel van wilt zijn.

Twente is getransformeerd naar zichzelf. En ons Tukker-zijn is ons grootste geheim. Wij kunnen 

onszelf vrij maken van alles wat ons potentieel belemmert, omdat ons Twentse 

verantwoordelijkheidsgevoel en saamhorigheid ervoor zorgt dat het voor elkaar komt. Dat is wat 

Twente écht bijzonder maakt. 

Wij zijn ontzettend blij dat jij onderdeel was van het avontuur naar het Twentse ‘vrij zijn'.
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Het Vrij zijn-manifest is de samenballing van de energie, visie en ideeën van 

ondernemers en overheden in Twente. Het is een inclusief perspectief waarin iedere 

gemeente, ondernemer, instantie, maar vooral ook bewoner nieuwe trots en nieuwe 

richting kan vinden. En het is de nieuwe aantrekkingskracht van Twente die nieuwe 

doelgroepen zal verbinden aan de missie van Twente om het anders te doen omdat 

we vrij zijn.

De visie heeft tot doel om te fungeren als een nieuw collectief kompas voor iedereen 

die met vrijetijdseconomie te maken heeft. We hebben het verwoord in een 

toetssteen die ook als zodanig gebruikt kan worden bij ieder initiatief of plan dat je 

start of bij iedere keuze die je te maken hebt. 

Helpt dit om een vrij zijn economie te worden waarin bezoekers vrijer en bewoners 

gelukkiger worden?

Is het antwoord ‘ja’? Dan zeker doen. Bij ‘nee’? Dan niet dus. 

Om onderliggend te borgen dat we tijdens de transitie de juiste beslissingen nemen 

en koersvast blijven, hebben we 4 strategische pijlers gedefinieerd. Bij alles wat we 

doen, aanbodontwikkeling, promotie e.d. toetsen we onze voorgenomen 

beslissingen, acties en investeringen aan deze vier voorwaarden.

1.Draagt het bij aan Tukkertrots?

2.Is het onweerstaanbaar spannend? 

3.Dienen we hiermee, de jongere stijl-, inzicht- en avontuurzoeker?

4.Wint iedereen: ondernemers, overheid en inwoners? En haalt het de ‘kosten van 

het gedoe’ omlaag?
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Naast een heldere toetssteen die ieder kan gebruiken om samen de strategie inhoud 

en vorm te geven, wordt de visie ook onderbouwd door een zogenaamd ‘gekruist 

KPI’. Dit zijn 2 criteria en meeteenheden die ervoor zorgen dat de verandering die we 

willen ook meetbaar wordt. En dat altijd 2 kanten van de medaille gediend worden. 

Zo versnellen we de verandering met alles wat we doen.

Door beide doelstellingen te hanteren ontstaat er een situatie dat bewoners 

gelukkiger worden met alles wat je doet om bezoekers zich ‘vrijer’ te laten voelen. En 

andersom. De beide pijlers van het gekruiste KPI kennen ook hun eigen concrete 

meetinstrumenten. Onderstaande voorbeelden geven een beeld bij de mogelijke 

aanpak, maar zullen verder worden doorontwikkeld bij de implementatie van de 

visie. 

Bezoekers vrijer: 

• Verhoging van de Net Promotor Score op onderwerpen die gaan over vrijheid. 

(Hoe graag bevelen mensen Twente aan?)

• Repeat percentage  (Hoeveel bezoekers komen terug naar Twente?)

• Groeit de bezoekreden om even vrij te zijn/niks te hoeven als reden om te komen 

i.p.v. fietsen en wandelen. Is het Tukkerschap synoniem voor ‘vrij zijn’

• Diversiteit van activiteiten die mensen ondernemen

Bewoners gelukkiger: 

• Meting van verschillende pijlers onder Bruto Twents Geluk (in samenwerking met 

Twente Board) - 0-meting - op welke indicatoren kan de vrijetijdseconomie het 

verschil maken? 

• Twente Board: Bij de Bruto Twents Geluk-parameters de KPI’s van de 

vrijetijdseconomie toevoegen
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Een grote visie vraagt niet om minutieuze plannen, maar om een helder beeld bij 

de bewegingen die gemaakt moeten worden en het creëren van de 

randvoorwaarden om die te kunnen maken. Daarnaast zijn de processen belangrijk 

die het mogelijk maken om veerkrachtig en flexibel te zijn als de wereld om je heen 

veranderd. Naast een manifest is er in dit proces ook een helder beeld gecreëerd 

bij de ‘shifts’ die nodig zijn om ‘vrij zijn’ in Twente optimaal vorm en inhoud te 

kunnen geven. 
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Leiderschap. Vrij zijn economie. 

Van 'vrijetijdseconomie' met een 'outside in' focus op bezoekers naar 'vrij zijn-

economie' als accelerator voor een nieuw integraal perspectief op de 

ontwikkeling van Twente voor en door bewoners, bezoekers, ondernemers en 

overheden samen (omnifocus). 

• ‘Vrij zijn’ is het nieuwe fundament onder onze recreatie en toerisme sector. In Twente laten 

wij ‘vrij zijn‘ beleven, doordat je de ruimte hebt om te experimenteren met je verlangens 

om ‘vrij te zijn’ op vele vlakken. (voorbeeld: 1 weekje leven in een tiny house kan je 

perspectief op vrij zijn veranderen doordat je geniet van buiten zijn – plezier en korte 

termijn- en hypotheekvrij gaat levens-lange termijn). 

• Twente wordt de experimenteergrond en het levende lab voor een nieuwe wereld. Zo krijgt 

‘vrij zijn’ vorm op gebied van recreatie en toerisme, maar mogelijk ook in wonen, landschap, 

landbouw, duurzaamheid, sociale innovatie en andere thema’s.

• We maken onszelf samen 'vrij van' datgene wat ons potentieel beperkt om zo de diepste 

verlangens van Twente waar te kunnen maken. Wij 'ontregelen' om ruimte te creëren voor 

groei. We maken onszelf vrij van datgene wat beperkt. Vrij van regels, wetgeving, silo's, 

belangen, 'klein denken', beperkende overtuigingen, concurrentie-gedoe, alles dat ons niet 

meer dient.

• Ons Tukkerschap (en alle principes die daarbij horen) zorgen ervoor dat de nieuwe ruimte 

ook echt ingevuld wordt.  

Organisatie. Bruto Twents Geluk Versnellers

Van individuele agenda's en belangen vormgegeven vanuit heden en het verleden 

naar erkenning dat de toekomst alleen maar samen gerealiseerd kan worden. We 

starten en geven commitment op een Bruto Twents Geluk Versnellers rondom 

toekomstgerichte ’vrij zijn van’-thema’s, waarin we samen doen wat alleen niet 

lukt. Zo wint iedereen en nemen we eigenaarschap over de impact die we samen 

willen hebben.

• De toekomstgerichte ‘vrij zijn van’-thema’s komen voort uit de 11 pijlers onder Bruto Twente 

Geluk van de Twente Board. Daarin vinden we ook de zaken waarvan we ons moeten bevrijden.

• Twente Marketing wordt de aanjager en facilitator van een dynamische lijst van Bruto Twents 

Geluk Versnellers voor de vrijetijdseconomie. Dit zijn collectieve of individuele initiatieven, die 

helpen de ‘vrij zijn’ thema’s te ervaren en daarmee concreet vorm te geven vanuit recreatie en 

toerisme.

• Bronnen voor de lijst met Geluks Versnellers komen uit zowel publieke en maatschappelijke, als 

private sector. Iedereen voedt de lijst. De hiërarchie bepalen we via ‘likes/dislikes’ van bewoners, 

overheden en ondernemers en kan ieder jaar variëren op basis van behoefte en actualiteit. Het 

toezicht hierop vindt breed plaats vanuit zowel overheden, als ondernemers en bewoners.

• We maken een toekomstgericht momentum van de lancering, door expliciet over oud zeer heen 

te springen. Hier maken we een ritueel van, dat de keuze en het commitment voor de toekomst 

en agenda markeert. 
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Business 1. De optelsom van bezoeker én bewoners

Van geluk willen, maar in rendement denken naar 'Vrij zijn' van bezoekers 

expliciet verbinden aan het geluk van bewoners. En vice versa. 

• Dit doen we door de introductie van een 'cross KPI’ , die impact van Geluk voelbaar, 

meetbaar en toepasbaar maakt voor iedereen. Bezoekers vrijer (volume gerichter 

maken via nieuwe bezoekers metrics)  x bewoners gelukkiger maken (waarde vergroten 

via Bruto Twents Geluk)

• Door met het Bruto Twents Geluk Business Case Model eenvoudig de impact van 

potentiële Bruto Twents Geluk Versnellers inzichtelijk te kunnen maken en daarmee 

mensen en geld aan te kunnen trekken voor de realisatie en opschaling. 

• Voor financiering boren we innovatieve publiek/private financieringsvormen aan. Ook 

wordt de capaciteit om vernieuwend met subsidies om te gaan via gebieds- en transitie-

offertes aangesloten.

• Door evaluatie van de cases in de vorm van 0- en 1- meting op impact te laten lopen 

langs de lijn van de 11 Rabobank pijlers (Bruto Twents Geluk) creëren we gevalideerde 

meetbaarheid.

• Meer impact door het succes te vergroten en zichtbaar te maken. Bewoners kunnen via 

de cases  wennen en bezoekers/overheden/ondernemers kunnen het nieuwe 

herkennen en omarmen.

• Meer impact, omdat invulling van vrije tijd niet alleen meer gaat over bezoekers, maar 

over iedereen. Niet alleen meer gaat over seizoenen, maar over vrije tijd in de breedste 

zin. Niet alleen meer gaat over recreatie en toerisme, maar over meerdere 

maatschappelijke uitdagingen tegelijk.

Business 2. Digitaal Twents Land. 

Van denken in lokaal en/of landelijk naar denken als geheel, door de vormgeving 

van een 'digital tweeling' van Twente en de nieuwe realiteit die we samen willen 

creëren. Dit is ons Digitaal Twents Land waar de toekomst alvast tot stand komt, 

zodat hij door kan sijpelen in de echte. Hier werkt alles en iedereen (bewoners, 

bezoekers, overheden, ondernemers) samen om de concepten voor de toekomst 

van Twente te co-creëren. 

• Digitaal platform dat functioneert als digitale ‘governance’ onder de 'vrij zijn economie' die 

er in Twente groeit. Dit is het podium voor het nieuwe 'Vrij zijn’.

• Continue communicatie rond de cases, het proces en de resultaten/impact zorgt voor 

wennen en erkennen van de waarde van de strategie. Dit is de plek voor iedereen die 'mee 

wil doen' met de Vrij zijn-economie in Twente.

• Organisatie rond de participatie van alle stakeholders. Zowel overheden en ondernemers, 

als bewoners en bezoekers. Ook voor feedback, stemmingen etc.

• Communicatie podium de Bruto Twents Geluk Versnellers die we aan het realiseren zijn, 

maar ook voor vele andere experimenten die 'buiten onze controle' vorm krijgen. 

• De datastromen die voortkomen uit het platform zijn input om continu te leren.
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Marketing. Onweerstaanbaar spannend. 

Van kiezen tussen natuur en cultuur naar continu de spanning opzoeken in 

onwaarschijnlijke doch onweerstaanbare combinaties. In Twente vind je overal 

de ultiem verrassende ‘vrij zijn’ concepten en producten die deze spanning 

weergeven. Stad in het land en land in de stad. Industrieel en landschappelijk. 

Bestaande waarde en nieuw concepten en ondernemerschap. Circulaire 

landbouw en technologie. Traditie en innovatie. Twente is het altijd allebei. Dat 

maakt ons magisch.

• Organisatie van een continu innovatieproces, waarin we de onwaarschijnlijke 

combinaties van mensen, kennis, creativiteit, sectoren, etc. bij elkaar brengen. Het 

schuurt in het proces, maar ook in de resultaten. We zoeken de verschillen op.  Daardoor 

worden we een magneet voor (nieuwe) doelgroepen. 

• Krachtig positioneren van de nieuwe concepten die worden gelanceerd als iconen van de 

strategie. Voorbeelden: Stal-kantoren, plattelandsmetro (infrastructuur), tiny houses 

(combi wonen / recreëren), city food forests. We dagen onszelf en elkaar allemaal uit om 

de onweerstaanbare spanning te creëren.

• Het innovatie en co-creatieproces zelf zijn ingrediënten voor de communicatielijn voor 

het nieuwe Twente. Het avontuur en het ervaren is de aantrekkingskracht. We zetten het 

proces, en de producten en diensten, continu op het podium, waardoor het nieuwe 

steeds herkenbaarder wordt. Vooral ook voor nieuwe en vooral veel jongere 

doelgroepen. 

Communicatie. Tukkertrots. Vrijheid x verantwoordelijkheid. 

Van Tukker zijn als ‘heel gewoon’, naar Tukkerschap als cruciale, unieke en 

bijzondere randvoorwaarde om vrijheid en verantwoordelijkheid te verbinden. 

Hier kunnen we 'vrij zijn van' omdat onze identiteit ervoor zorgt we dat het altijd 

vooruit brengen. Tukkers zelf zijn het echte geheim van Twente. 

• De principes onder Tukkerschap-helder maken. Noaberschap: 'gewoon doen!', respect voor 

elkaar en de omgeving, meer geven dan je krijgt, zorgen voor elkaar, eerst wij dan ik, eerst 

intuïtie dan regels.

• Zo wordt Twente niet alleen wereldberoemd om 'wat' het is (vrij zijn economie), maar 

vooral ook door 'wie' Twente is. Tukkers zelf worden zo de iconen en ambassadeurs die de 

‘vrij zijn-economie’ persoonlijk en omarmbaar maken.

• Voor bewoners: ultieme trots op wie we zijn. Voor bezoekers: nieuwe aantrekkingskracht 

omdat je onderdeel wilt worden van het Twentse ‘vrij zijn’ en je wilt verbinden met de 

mensen die het doen. 
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'Vrij zijn' is niet alleen de kern van de veranderingen die Twente door wil maken naar 

2030 op het gebied van leiderschap, organisatie, nieuwe business modellen en producten. 

Het is vooral ook de nieuwe aantrekkingskracht en het magnetisme van Twente als merk 

maakt. 'Vrij zijn' is de hart en ziel van Tukkers. Wij worden, erkend en herkend, de plek 

waar je als bewoner, ondernemer en bezoekers vrijer bent dan waar ook. Door zo sterk 

vanuit de identiteit aan het merk te bouwen, wordt de positionering niet alleen een 

toeristisch profiel, maar heeft het ook een grote positieve impact op het aantrekken van 

talent, het versterken van het vestigingsklimaat en het bevorderen van initiatieven die 

helpen bij een betere leefomgeving. 'Vrij zijn' wordt het fundament voor een Twente dat 

staat voor innovatie, vitaliteit en vernieuwing. Dit betekent ook dat er een aantal 

fundamentele verschuivingen zijn in de vermarkting van het merk Twente. 

Van ‘Wij zijn Twente’ naar 'Vrij zijn in Twente.'  

‘Tijd zat in Twente’ is sinds 2017 al de thematische vlag waar veel onder bereikt is. Het 

heeft goed laten zien wie we zijn. Toch heeft het niet de vernieuwende en eigenwijze kant 

van Twente laten zien. Daarom introduceren we ‘Vrij zijn in Twente’ als de nieuwe slogan 

en vlag waaronder we het merk en de communicatie vormgeven. Hiermee nemen we 

expliciet afscheid van ‘Tijd zat in Twente’ en het toch ook nog gebruikte ‘Twente. 

Landgoed van Nederland’. De 4 woorden ‘Vrij zijn in Twente’ zetten onze ambitie en 

kracht als merk en als gebied ineens neer en helpt zowel bezoekers, als bewoners 

herkennen waarom ze graag in Twente willen zijn.
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Van stijl- en inzichtzoeker naar ook avontuurzoeker als focusdoelgroep.

Twente is een rebel. Al in 2017 is dit ‘archetype’ gekozen om de toon en inhoud 

van ons merk mee vorm te geven in marketing en communicatie. Echter, de 

primaire doelgroep voor Twente is de ‘stijl- en inzichtzoeker’. Babyboom-stellen 

en gezinnen die komen voor de rust, ruimte en natuur. In dit proces hebben we 

een nieuwe merkessentie gevonden die de uniekheid van Twente laat groeien bij 

nieuwe en veel jongere doelgroepen. Daar liggen grote kansen om bij zowel 

bewoners, als bezoekers een nieuw profiel op te bouwen. Dit vraagt ook een 

verandering in de focusdoelgroepen die we hanteren in onze marketing-strategie. 

We hebben ervoor gekozen om naast de ‘stijl- en inzichtzoeker’ ook volop 

aandacht te gaan besteden aan de ‘avontuurzoeker’. Binnen deze doelgroepen 

focussen we op Millenials en Alpha-generatie. Deze komen om iets nieuws te 

ervaren, zoeken bewust de spanning op en willen onderdeel zijn van nieuwe 

ervaringen en omgevingen. 'Vrij zijn' in Twente moet voor deze groep inhoud 

krijgen en bewijsbaar worden in het aanbod, nieuwe concepten en een online 

omgeving, maar ook in de merkcommunicatie. 
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Archetype: Rebel

Stakeholders geven aan het gekozen archetype rebel, te willen behouden, 

hetgeen ook verstandig is omdat je dan doorbouwt op het al gerealiseerde 

fundament én omdat het past bij de gekozen richting ‘vrij zijn-economie’ en een 

jongere doelgroep.

Sterke merken zijn gebaseerd op één bepaald archetype, een oerkarakter. Dit 

oerkarakter beschrijft de unieke eigenschappen van het merk. Het mooie van een 

oerkarakter is dat ieder mens er onbewust al mee bekend is. Carl Gustav Jung 

ontdekte dat er universele rollen zijn waar alle menselijke karakters uit 

geboetseerd zijn. Deze oerkarakters zijn aanwezig in ons collectieve onbewuste. 

Dit maakt dat wij mensen door alle archetypes kunnen worden aangetrokken. 
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Van marketing communicatie naar business development. 

Een merk is zo sterk als het bewijs dat ervoor geleverd wordt. Het wordt gebouwd door wat we 

erover vertellen, maar vooral door wat we doen. Dit betekent dat we als geheel, maar ook als de 

delen (gemeentes, ondernemers) vanuit 'Vrij zijn' zullen moeten gaan denken, doen en innoveren. 

Twente Marketing voelt het als haar verantwoordelijkheid om de inspiratie, aanjager en begeleider te 

zijn van ‘Vrij zijn’ als ‘organiserend principe’ in de initiatieven van gemeenten en ondernemers. We 

bieden ook de tools en processen om niet alleen in marketing communicatie ‘vrij te zijn’, maar ook in 

de producten en diensten die individueel door gemeenten en ondernemers worden vormgegeven.

Zakelijke Positionering

Op de zakelijke markt is het voor Twente lastig het verschil te maken met een uniek aanbod, omdat 

we dat te weinig te bieden hebben. Ook de groene omgeving is niet uniek genoeg om het te winnen 

van het veel centraler gelegen Veluwe. 

Waar we wel een interessante boodschap hebben, is de Twentse mentaliteit; het Tukkerschap in 

combinatie met de vrij zijn-economie. Deze snaar willen we dan ook op de zakelijke markt raken. 

In Twente kan je vrijer denken en is er ruimte om te experimenteren. In Twente kun je vrijkomen van 

datgene wat een brainstorm belemmert, waardoor je tot échte spannende nieuwe ideeën komt. 

'Vrij zijn in Twente' zal ook voor de zakelijke markt verteld en bewezen moeten worden. Enerzijds 

betekent dit dat plekken en concepten die er nu al zijn worden gepositioneerd als voorbeelden van 

‘Vrij zijn in Twente’. Anderzijds zullen wel ook actief aan de slag moeten met aanbodontwikkeling die 

de nieuwe positionering bewijst en verder inhoud geeft. Hierin spelen ondernemers een cruciale rol, 

maar zal Twente Marketing ook steeds weer aanjagen, uitdagen en faciliteren.

21



Ons nieuwe merkverhaal: Vrij zijn.

Vrij zijn van regels en betutteling. Vrij zijn van alles wat niks toevoegt en beperkt. Vrij zijn van oud 

zeer. Van agenda’s en belangen die niet optellen. Vrij van groei om de groei. Van verschraling van 

kwaliteit. Vrij zijn van de mening van anderen, waardoor je niet jezelf kunt zijn. 

Twente is dé expirimenteergrond van een nieuwe en gezonde samenleving en economie. Hier 

ontstaan nieuwe concepten voor de verbinding tussen leven in de stad en op het land. Hier is 

gelukkig werken, wonen en recreëren opnieuw uitgevonden. 

Hoe? Door niet te denken in diversiteit van belangen en agenda’s, maar te kiezen voor ‘vrij zijn van’-

thema’s die we alleen maar samen kunnen oppakken (omdat het alleen niet lukt). Door te kiezen om 

afscheid te nemen van alles wat ons belemmert en niks toevoegt. 

In Twente wint iedereen. We hebben ruimte om ‘het nieuwe’ te laten bloeien. Twente is een 

energieveld van onweerstaanbare spannende en nieuwe concepten. Hier werken de meest 

onwaarschijnlijke combinaties van kennis, sectoren, mensen en ondernemers samen om de 

verschillen op te laten tellen in nieuwe producten, concepten en omgevingen waar je onderdeel van 

wilt zijn.

Twente is zichzelf. En ons Tukker-zijn is ons grootste geheim. Wij kunnen onszelf vrijmaken van alles 

wat ons potentieel belemmert, omdat ons Twentse verantwoordelijkheidsgevoel en saamhorigheid 

ervoor zorgt dat het voor elkaar komt. Dat is wat Twente écht bijzonder maakt. 

Kom vrij zijn in Twente.
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Energie en enthousiasme zijn cruciaal, maar visie heeft vooral actie nodig om succesvol te worden. 

Het Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030 kent dan ook een aantal heldere programmalijnen 

waarin we de shifts vertalen naar de juist acties om onderweg te gaan naar 2030. Twente Marketing 

neemt de verantwoordelijk om deze, vooral ook samen met anderen tot uitvoer te brengen de 

komende jaren.

23



Programmalijn 1:

Twente een natuurlijke magneet: het leef en vestigingsklimaat

De impact van de vrijetijdseconomie is veel groter dan alleen het economisch belang. 

Ze heeft ook een groot aandeel in het leefklimaat van Twente. Ze brengt mensen 

samen, biedt inwoners plezier en vertier, maakt het mogelijk om te ontspannen en tot 

rust te komen en zorgt voor draagvlak. Daarbij zorgen bezoekersstromen voor het 

beschikbaar blijven van belangrijke faciliteiten, zoals supermarkten, OV-

verbindingen en culturele instellingen in steden en dorpen. 

Kortom, de vrijetijdseconomie is een belangrijke pijler om te zorgen dat Twente een 

fraaie bestemming blijft voor bezoekers uit binnen- en buitenland en een heerlijk 

leefgebied is voor bewoners. En gelukkige inwoners en bezoekers vormen op hun

beurt weer de basis voor een gezonde Twentse economie.

Mensen willen graag wonen in een attractieve woonomgeving met goede culturele en 

recreatieve voorzieningen. Goede toeristisch recreatieve voorzieningen zijn essentieel 

voor het aantrekken en behouden van mensen en bedrijven. 

Bezoekers horen bij Twente en hebben Twente veel gebracht; banen, inkomsten, een 

infrastructuur recreatieve voorzieningen. Maar de leefbaarheid van Twente wordt de 

afgelopen jaren ook geraakt; drukte op bepaalde plekken in Twente leidt tot overlast 

voor bewoners. De behoefte om bezoekersstromen te managen door te spreiden en 

verleiden groeit.

Deze programmalijn is succesvol wanneer in 2030:

• Iedereen profiteert van toerisme: bewoners, bezoekers, bedrijven

• Er een goede balans is tussen bewoner en bezoeker waarbij de impact op het 

landschap gezond is. Doordat we met bezoekersstroommanagement, mensen 

beter spreiden over het gebied.

• Het nu veranderende landschap nog steeds de aantrekkingskracht is van 

Twente, de aantrekkingskracht van de steden is vergroot en de grens tussen 

stad en land is vervaagd waardoor ze elkaar versterken.

• We ons aantoonbaar vrij maken van datgene wat ons potentieel beperkt: Vrij 

van silo’s. Vrij van belangen, klein denken, beperkende overtuigingen, 

concurrentie-gedoe. Vrij van alles dat ons niet meer dient. 

• Het vrijetijdsaanbod jaarrond aantrekkelijk is en er meer bezoekers in de 

periode oktober – april naar Twente komen

• De positionering van Twente als congresregio versterkt en we die zakelijke 

bijeenkomsten aantrekken die iets toevoegen voor Twente.

• Het vanzelfsprekend is dat de vrijetijdseconomie meepraat bij de start van 

gebiedsontwikkelingen
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Programmalijn 2:

Twente een plek waar je wilt zijn: talent

Nu al ervaren we een tekort aan arbeidskrachten. De bevolkingsprognose (CBS/PBL 

2019) gaat uit van een afname van het aantal inwoners van Twente. Tot 2030 

weliswaar zeer bescheiden, maar in de daaropvolgende tien jaar sterker. De prognose 

verwacht dat in 2040 Twente ongeveer 12.000 minder inwoners telt dan in 2021 

(631.733). 

Daarnaast geven de prognose aan dat de grijze druk (aantal 65-plussers t.o.v. 20 - 64-

jarigen) toe zal nemen en tegelijkertijd de groene druk (aantal jongeren t.o.v. 20 - 64-

jarigen) verder daalt.

Mensen willen graag wonen in een attractieve woonomgeving met goede culturele en 

recreatieve voorzieningen. Goede toeristisch recreatieve voorzieningen zijn essentieel 

voor het aantrekken en behouden van mensen en bedrijven. Daarnaast zorgt een 

sterke toeristische positionering ervoor dat mensen sneller een studie of een baan in 

overweging nemen en daarmee heeft het direct impact op het behoud en aantrekken 

van talent. 

In het adviesrapport ‘100% in Balans’ door Prof. Dr. G.J. Hospers (november 2015) 

wordt ook het belang van de vrijetijdseconomie voor woon- en werkregio 

onderschreven; ‘een vakantie, congresbezoek of een dagje shoppen is vaak de eerste 

kennismaking van mensen met een streek. Zo beschouwd is toerisme het voorportaal 

van wonen en werken. Niet dat bedrijven en bewoners snel verhuizen, maar als ze dat 

doen, doen ze dat meestal vanwege vakantieherinneringen. Onbewust denken mensen 

‘als ik er goed kan recreëren, kan ik er vast ook goed leven’.’

Deze programmalijn is succesvol wanneer in 2030:

• De positionering van Twente een jongere doelgroep aanspreekt en de groei 

van jongere stijl-, avontuur- en inzichtzoekers zowel onder bewoners als 

bezoekers zichtbaar is 

• Er in co-creatie door bewoners, bezoekers, ondernemers en overheden 

samen, onweerstaanbare, spannende concepten en aanbod ontwikkeld is en 

wordt waarbij de iconische verhalen van Twente goed ontsloten zijn en de 

verbondenheid met Twente bij bewoners gestegen is en we de jonge stijl-, 

avontuur- en inzichtzoeker aantrekken

• Twente nationaal hoog scoort op gebied van duurzaam vrijetijdsaanbod en 

mobiliteit

• Twente de experimenteergrond is en het levende lab voor een nieuwe 

wereld.

• We ons aantoonbaar vrij maken van datgene wat ons potentieel beperkt
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Programmalijn 3 :

Het echte geheim van Twente: Tukkertrots

Van Tukker zijn als heel gewoon, naar Tukkerschap als cruciale, unieke en bijzondere 

randvoorwaarde om vrijheid en verantwoordelijkheid te verbinden. Hier kunnen we 

‘vrij zijn van’ omdat onze identiteit ervoor zorgt dat we het altijd vooruit brengen. 

Tukkers zelf zijn het echte geheim van Twente. 

De principes onder het Tukkerschap : Noaberschap: ‘gewoon doen’, meer geven dan 

krijgen, zorgen voor elkaar, eerst wij dan ik, eerst intuïtie dan regels.

Zo wordt Twente niet alleen beroemd om ‘wat’ het is (vrij zijn economie) maar vooral 

ook door ‘wie’ Twente is . Tukkers zelf worden zo de iconen en ambassadeurs die 

Twente persoonlijk en omarmbaar maken.

Voor bewoners: ultieme trots op wie we zijn. Voor bezoekers: nieuwe 

aantrekkingskracht omdat je onderdeel wilt worden van het Twentse ‘vrij zijn’ en je 

wilt verbinden met de mensen die het doen. 

Deze programmalijn is succesvol wanneer in 2030:

• Het Bruto Twents Geluk stijgt en Tukkers trotse ambassadeurs zijn van 

Twente

• Het Tukkerschap iconisch is en in Nederland synoniem is voor vrij zijn

• De iconische verhalen van Twente goed ontsloten zijn, waardoor de 

verbondenheid met Twente bij bewoners gestegen is en we de jonge stijl-, 

avontuur- en inzichtzoeker aantrekken
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Programmalijn 4:

Van vrijetijdseconomie naar vrij zijn van-economie; Een veerkrachtige en wendbare 

sector

De wereldorde wordt opgeschud; oorlog in Oekraïne, China die raketten op Taiwan 

afvuurt, Zweden en Finland die willen toetreden tot de NAVO, Brexit, grote stromen 

vluchtelingen, de toenemende polarisatie, door de kleiner wordende wereld 

verspreiden virussen zich makkelijker en is corona waarschijnlijk niet het laatste virus 

waarmee we geconfronteerd worden. Ook op de vrijetijdseconomie hebben al deze 

zaken invloed.

Om een duurzaam aantrekkelijk leefklimaat te blijven kunnen blijven bieden, is het 

belangrijk dat de vrijetijdssector wendbaar en flexibel is. Goede samenwerking op alle 

niveaus, ondernemers en bestuurders onderling en ook samen is daarvoor cruciaal. 

Evenals inspiratie en kennisdeling.

Deze programmalijn is succesvol wanneer in 2030:

• De samenwerkingen met huidige en nieuwe partners van buiten de sector 

effectief is

• Het makkelijker is om personeel vast te houden en aan te trekken

• Scenario denken goed geborgd is in de vrijetijdseconomie bedrijven en 

organisaties

• We gegroeid zijn van kennis over de eigen sector naar sector overstijgende 

kennis
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De transformatie naar een Vrij zijn economie is kansrijk en logisch, maar ook groot. Het is een visie 

waarmee we in overvloed naar 2030 kunnen bewegen. Dat vraagt collectiviteit, krachtige individuele 

invulling, maar ook een sterke rol voor Twente Marketing als aanjager, verbinder en facilitator van de 

beweging naar Vrij zijn in Twente. Deze rol krijgt vorm door ook de verantwoordelijkheid te nemen 

bij de ‘infrastructuur’ die nodig is voor het nieuwe Twente. En het steeds weer vernieuwen en 

verbeteren van het proces om samen steeds weer meer Vrij te zijn in Twente.
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Stakeholdermanagement

Een breed draagvlak creëren, zorgen dat een brede groep stakeholders in 

Twente betrokken is/en zich betrokken voelt bij de realisatie van de Twentse 

ambitie, is van essentieel belang.   

Om hierin een voortrekkersrol in te nemen, zet Twente Marketing de 

gebiedsmanager Twente, de 4 gebiedsadviseurs en de diverse experts van de 

verschillende diensten (Strategie, Onderzoek en Innovatie, 

Destinatieontwikkeling en Branding) in. Zij benaderen de markt proactief: 

informeren en inspireren stakeholders, hebben feeling met de markt en Twente, 

kennen de behoeften, kansen en bedreigingen van stakeholders etc. 

Kortom, stakeholdermanagement zorgt voor synergie tussen de Twentse 

belanghebbenden enerzijds en de diensten van MarketingOost anderzijds, 

waardoor Twente zich met het Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030 op 

het vizier, haar ambitie kan realiseren. 

Om tot een brede samenwerking te komen;

• Bouwen we aan een breed sector-overschrijdend netwerk van overheden en 

ondernemers

• Zorgen en stimuleren we dat iedereen mee kan doen / kan aansluiten

• Continueren we en ontwikkelen we het participatieproces van partners door

• Implementeren we de Cross KPI en werken we samen met de Twente board 

voor de koppeling van het Bruto Twents Geluk en de Bruto Twents Geluk 

Impact Cases

Strategie en Onderzoek

De afdeling Strategie, Onderzoek en Innovatie ontvangt jaarlijks een bijdrage van 

Twente voor haar activiteiten. Doordat zowel provincie als gemeenten/regio’s 

gezamenlijk het data-programma financieren, kunnen veel werkzaamheden 

overkoepelend worden opgepakt en ingezet worden voor ondernemers, overheden 

en andere organisaties Overijssel-breed. Hierbij kan gedacht worden aan:

• Strategisch advies en samenwerkingspartner bij het bepalen van strategische 

beleidsvorming gerelateerd aan de positionering van Twente

• Smart Data op het gebied van doelgroep segmentatie (de Leefstijlvinder), op 
basis waarvan bewuste keuzes gemaakt kunnen worden, zodat Twente zich 
ontwikkelt tot die vrij zijn van regio waardoor de gekozen focus doelgroepen 
worden aangetrokken en verbonden

• Innovatieve projecten als de Kansenkaart en de monitor bezoekersstromen, 
waar relevante data voor de VTE-sector wordt ontsloten

• Het ondersteunen van stakeholders door het verstrekken van informatie over 
bijvoorbeeld beschikbare subsidies, of cijfers die nodig zijn voor nieuwe 
bedrijfsplannen 

• Het ontsluiten van informatie en (smart) data via KennisplatformOost

• Bezoekersstroommanagement
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Destinatieontwikkeling

Om tot de oplossingen te komen van de vragen van nu, is een integrale 

benadering van belang. De vrijetijdseconomie moet daarom bewust de 

vraagstukken waar Twente nu voor staat op het vizier te hebben, beseffen dat zij 

onderdeel is van een groter geheel en de samenwerking zoeken met andere 

sectoren. Zo gaat de vrijetijdseconomie bijdragen aan een florerende toekomst 

van Twente en het stijgen van het Bruto Twents Geluk.

De vrijetijdseconomie doet dit door de komende jaren door:

• Onweerstaanbaar spannend én jaarrond aanbod voor de focusdoelgroepen 

jongere (millennials) inzicht-, stijl- en avontuurzoeker.

• Een duurzame sector, waarbij de footprint van de vrijetijdseconomie 

draagbaar is en de verhouding tussen bewoner en bezoeker in balans is.

• Twente te ontwikkelen als de experimenteer grond 

• Een 'digitaal land' te starten, waarin de toekomst alvast wordt uitgevonden. 

Dit is de digitale governance en omgeving waar Tukkers mee kunnen denken 

en doen met projecten die we initiëren. En hier kan iedereen zelf initiatieven 

starten. Hier komt de ‘vrij zijn’-economie echt tot leven.

• De realisatie van een gevalideerde ‘prioriteitenagenda’ en de opzet/start van 

het innovatieprogramma onweerstaanbaar spannend met als initieel doel 

aanbodontwikkeling.

• De verhaallijnen Tubanti en Textiel&IJzeren Eeuw te ontsluiten

Branding

Twente wil groeien tot een natuurlijke magneet voor een jongere doelgroep 

(inzichtzoeker, stijlzoeker en avontuurzoeker). Zowel voor bezoekers als bewoners. 

Door onweerstaanbare, spannende concepten en aanbod te ontwikkelen, wordt 

Twente beroemd om ‘wat’ het is (vrij zijn economie). Door de principes onder het 

Tukkerschap : Noaberschap, ‘gewoon doen’, eigenzinnigheid, meer geven dan 

krijgen, zorgen voor elkaar, eerst wij dan ik, eerst intuïtie dan regels, wordt Twente 

die magneet vooral door ‘wie’ Twente is .

Zo wordt Twente voor bewoners: ultieme trots op wie we zijn. En voor bezoekers: 

nieuwe aantrekkingskracht omdat je onderdeel wilt worden van het Twentse ‘vrij 

zijn’ en je wilt verbinden met de mensen die het doen. 

We realiseren dit door:

• Promotie & positionering gericht op zowel de (potentiële, jongere) bewoner 

als de focusdoelgroepen

• Tukkertrots te verhogen door ook de bewoner op het vizier te hebben

• De inzet van Congresregio Twente
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Om de doelen te bereiken is een gezamenlijke, publiek-private investering 

noodzakelijk. 

Structurele gelden

Veertien Twentse gemeenten

De 14 Twentse gemeenten herinvesteren (een deel) de opbrengsten uit de 

toeristenbelasting terug in de sector. Deels doen ze dit gezamenlijk vanuit het 

Recreatieschap Twente (bijvoorbeeld sinds 2018 € 1,- per inwoner vanuit de 

gemeentelijke begroting plus indexatie aan Twente Marketing en de gelden aan 

Routenetwerken Twente) anderzijds doen ze dat als gemeente afzonderlijk (denk aan 

de financiering van stadspromotie/TTI/VVV) en eventuele gemeentelijke subsidies.

Provincie

De provincie Overijssel investeert via Gastvrij Overijssel in de ontwikkeling van de 

vrijetijdseconomie en biedt daarbuiten diverse subsidiemogelijkheden voor 

ondernemers.  

Daarnaast ontvangt Twente via MarketingOost/Twente Marketing een cofinanciering 

van de provincie op de gelden van de 14 gemeenten. 

Ondernemers

Ondernemers investeren structureel in het recreatieve aanbod van Twente door 

continu in ontwikkeling te blijven en de kwaliteit van hun eigen bedrijf op peil te 

houden c.q. te verbeteren. Daarnaast investeren ondernemers in de promotie en 

positionering van Twente. Enerzijds doen ze dit via hun eigen 

marketingcommunicatie, anderzijds doen ze dit door partner te worden van 

Twente Marketing en de stadspromotie/TTI/VVV. 

Daarnaast investeren ze in kennisdeling door zich aan te sluiten bij bijvoorbeeld 

Koninklijke Horeca Nederland, HISWA-RECRON, het Camping en Bungalow 

Overleg Twente (CBOT), het Hotel Overleg Twente (HOT), etc. 

Incidentele gelden

Subsidies, NBTC & Regiodeal

Naast structureel gaan we op basis van deze visie op zoek naar extra gelden door 

subsidies aan te vragen bij overheden (lokaal, provinciaal, nationaal, Europees, 

Euregio), te onderzoeken of we aan kunnen sluiten bij de lijnen van het Nationaal 

Bureau van Toerisme en Congressen (NBTC) en projecten voor te leggen bij de 

Twente Board (Regiodeal).
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Vrij zijn van regels en betutteling. Vrij van oud zeer in samenwerkingen. Van agenda’s 

en belangen die niet optellen. Vrij van groei om de groei. Van verschraling van 

kwaliteit. Vrij van de pijn dat de wereld maar niet ziet hoe bijzonder Twente eigenlijk 

is. In de afgelopen maanden hebben we gezien en gevoeld hoe graag Tukkers zich 

willen ontdoen van alles wat niet meer bijdraagt aan de toekomst van Twente. Het is 

een oorsprong die begon bij de eerste Tubanti en het is de hart en ziel van Twente die 

ons ook naar de toekomst gaat brengen. Welke uitdagingen er ook voor ons liggen en 

welke verschillen er ook zijn, dit is wat ons bindt en voortstuwt. 

Het Perspectief Vrijetijdseconomie Twente 2030 is de start van een nieuw hoofdstuk 

voor de Vrijetijdseconomie in Twente. We kunnen vanaf nu de uniekheid van ons 

landschap, onze steden, onze dorpen voluit laten zien vanuit de identiteit van 

Tukkers. Dat is wat Twente echt bijzonder maakt. 

Het potentieel is enorm, voor de vrijetijdseconomie én daarbuiten, maar we 

kunnen het alleen maar samen doen. In de ontwikkeling van de visie hebben vele 

ondernemers en overheden hun bijdrage geleverd en mee-gecreëerd aan de 

visie. Zij zijn al ‘eigenaar’ en ambassadeur van de visie. Nu is het tijd om de visie 

te laten reizen en groeien, om het te vertellen, om het te bewijzen en om 

iedereen, Tukkers en bezoekers, de toekomst van Twente te laten zien en 

ervaren.

Dit document is het startpunt van een groot avontuur, waarin we zoveel mogelijk 

bedrijven, overheden, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties mee 

willen laten doen. De community zal groeien. En er zullen steeds meer Vrij zijn-

concepten ontstaan. We hebben ontzettend veel zin om dat avontuur samen aan 

te gaan. 

Vrij zijn. Spring je mee?
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De vrijetijdseconomie is frontaal geraakt door de coronacrisis. Het is daarom van belang om de 

ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar tegenover elkaar te zetten en de coronamaatregelen op 

het vizier te hebben, bij de interpretatie ervan. 

 

 

Ontwikkeling kerngetallen 

 

Ontwikkeling overnachtingen 

 

Ontwikkeling bestedingen 

 

Belangrijkste conclusies 

• De terugval in 2020, het eerste coronajaar was groot.  

• Doordat in 2021 de Nederlander massaal in eigen land op vakantie ging, groeide het aantal 

overnachtingen en bestedingen.  

• De gemiddelde prijs per nacht steeg.  

• Hotels en groepsaccommodaties hebben zich nog niet kunnen herstellen.  

• Zowel in 2020 als in 2021 daalde het aantal recreatieve en toeristische banen. Ten opzichte 

van 2019 in totaal met 8%. 

• De markt groeit in diezelfde periode waardoor er een tekort aan personeel is; de banen zijn 

er wel, echter de handjes ontbreken. 

De vrijetijdseconomie ten opzichte van de gehele Twentse economie 

Geschat aantal bestedingen toeristen (direct & indirect) € 350 miljoen 

Percentage VTE-banen in Twente (2021) 6% 

VTE-aandeel Bruto Twents Product 6% 

 

2019 2020 19/20 2021 20/21 19/21

Overnachtingen 3.402.000         2.876.000         -15,80% 3.518.000         25,80% 3,41%

Bestedingen 178.743.000€   153.277.000€  -14,25% 181.275.000€  18,27% 1,42%

Werkgelegenheid 20.570               20.010               -3,00% 18.907               -5,50% -8,08%

Bestedingen per nacht 52,54€               53,29€               1,43% 51,53 -3,30% 1,92%

Aantal Recreatieve en Toeristisch vestigingen 3.960                 4.077                 2,95% 4.150                 1,79% 4,80%

2019 2020 19/20 2021 20/21 19/21

Hotels/Pensions/Jeugdaccommodaties 1.242.000         970.000             -27,20% 1.076.000         10,93% -13,37%

Kampeerterreinen 981.000             873.000             -11,00% 1.102.000         26,23% 12,33%

Huisjesterreinen 998.000             842.000             -15,63% 1.209.000         43,59% 21,14%

Groepsaccommodaties 194.000             111.000             -42,78% 131.000             18,01% -32,47%

2019 2020 19/20 2021 20/21 19/21

Hotels/Pensions/Jeugdaccommodaties 110.193.000€   88.533.000€     -19,66% 97.835.000€     10,50% -11,21%

Kampeerterreinen 20.209.000€     20.975.000€     3,80% 26.842.000€     27,97% 32,82%

Huisjesterreinen 40.479.000€     35.654.000€     -11,92% 51.216.000€     43,65% 26,53%

Groepsaccommodaties 7.948.000€       4.884.000€       -38,55% 5.742.000€       17,57% -27,76%
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Zakelijk toerisme 

De laatst gemeten cijfers van zakelijk toerisme dateren van 2019. Het jaar voor corona. Destijds zag 

de wereld er positief uit. Door corona is de zakelijke markt bijna volledig ingezakt. Op 

Overijsselniveau weten we wel hoe het aantal hotelovernachtingen met een zakelijk karakter zich 

heeft ontwikkeld:  2019: 38% - 2020: 24% - 2021: 30% 

De huidige kostenstijgingen en onzekerheid over een nieuwe lockdown zorgen voor een langzaam 

herstel. 

• In 2019 vindt 33% van de respondenten Overijssel een aantrekkelijke zakelijke bestemming 

• De gemiddelde kosten van een zakelijke reis in Overijssel stegen met 4,2% ten opzichte van 
2016 naar 406 euro. Voor een verdeling zie hiernaast:  

• Het aantal zakelijke overnachtingen is met 13,0% gegroeid tot 700.000 in vergelijking met 
2016.  

• De gemiddelde zakenreis duurt 1,5 nacht in Overijssel.  

• Het aandeel van Overijssel op de Nederlandse zakenreismarkt is 3,3%. 
• 33% van de zakelijke overnachtingen in Overijssel bestaan uit MICE-overnachtingen, 67% zijn 

individuele overnachtingen.  

 

De bekendheid van Twente 

De naamsbekendheid van Twente is 94,3% in 2019 lag dit nog op 90,9%. Kortom de bekendheid van 

Twente zit in de lift.  

Ook als we kijken naar de bekendheid van Nederlandse streken, staat Twente op de 12de plek in de 

top 50.  

  

Uit de effectmeting van VisitOost (januari 2022) blijkt mensen Twente vooral bezoeken voor: 

- De mooie omgeving en natuur 

- De rust en de ruimte 

- Familiebezoek 
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Verwachting economische ontwikkelingen vrijetijdseconomie 

Er komen meer Nederlanders bij en zij kiezen vaker voor Nederland als vakantiebestemming voor 

een tweede of zelfs derde/vierde vakantie.  

In het perspectief 2030 van het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) wordt 

verwacht dat het binnenlandstoerisme (zakelijk en privé) in iets meer dan tien jaar groeit met maar 

liefst 27%. Dit is exclusief de daguitstappen die Nederlanders in eigen land maken. Daarnaast 

voorspelt de scenarioanalyse van het NBTC dat het aantal buitenlandse toeristen met minimaal 50% 

zal toenemen in 2030.  

Vertalen we dit naar Twente dan betekent dit dat het aantal overnachtingen tot en met 2030 zal 

stijgen met 25% naar een totaal van 4.396.170 overnachtingen.  

file:///C:/Users/haarq01/Downloads/NBTC%20-%20Perspectief%20Bestemming%20NL%202030%20-%20Versie%201.0.pdf
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Het verblijfsaanbod in Twente bestaat uit de volgende type verblijfsaccommodaties. 

B&B 116 

Camping 93 

Hotels 68 

Groepsaccommodaties 38 

Minicampings 32 

Bungalowparken 29 

Totaal 376 

   

 

 

 

Het aanbod van Twente 

De Verblijfsaccommodaties  

Uit het vitaliteitsonderzoek verblijfsaccommodaties blijkt dat we in Twente veel aanbod hebben voor 

de harmonie- en rustzoeker en dat er voor de andere doelgroepen nog echt kansen liggen.  

In de grafiek hieronder staat de verdeling van het aanbod op basis van de leefstijlvinder ten opzichte 

van de hele provincie. Hierbij zie je dat Twente een nagenoeg zelfde aanbod heeft als de rest van 

Overijssel.  

 

 

Groene cirkel is huidige situatie, oranje cirkel nog relatief 

weinig aanbod 
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Zetten we vraag en aanbod tegenover elkaar, dan kom je tot de 

volgende grafiek. Hierbij geldt: een score boven de 100 duidt op 

relatief veel aanbod ten opzichte van de vraag, een score onder de 

100 duidt op relatief weinig accommodaties ten opzichte van de 

vraag. Tussen de diverse gemeenten zitten hierin niet veel 

verschillen.  

Met andere woorden er liggen kansen voor ontwikkeling voor de 

doelgroepen, avontuur-, plezier-, inzicht-, rust- en stijlzoeker. 

 

Kwantitatieve analyse 

 Kijken we naar de diversiteit van het verblijfsaanbod versus de 

marktruimte, dan zien we dat alleen voor campings geldt dat er nog weinig 

marktruimte is. Voor de overige accommodatie typen is nog voldoende 

ruimte tot groei.   

 

Vitaliteit verblijfsaccommodaties 

Alle verblijfsaccommodaties in Twente zijn in kaart gebracht op basis van kwaliteit en perspectief. Bij 

kwaliteit is o.a. gekeken naar toeristische aantrekkingskracht, uitstraling, onderhoud, ligging en 

marketing. Onder perspectief wordt verstaan o.a. (belemmerende) omgevingsfactoren, tevredenheid 

over de bezetting, toekomstplannen en ondernemerschap.  

Conclusie: de verblijfsaccommodaties zijn over het algemeen zeer vitaal. Bij slechts 4% van de 

bedden wordt geen toekomst meer gezien.  
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Het dagrecreatieve aanbod in Twente bestaat uit de volgende type aanbieders.  

Cultuur en erfgoed 108 

Sportief en outdoor 61 

Evenementen 42 

Wellness en zwembaden 36 

Indoor leisure 31 

Dag attracties 12 

Watersport 11 

Andersoortige dagrecreatie 8 

Bezoekerscentra 3 

Family Entertainment Centers 1 

Outdoor en verhuur 1 

 

Het aanbod dagrecreatie 

Onderdeel van het vitaliteitsonderzoek dagrecreatie is het behoeftemodel. In dit model wordt 

gekeken naar de vraag of er marktruimte is voor verschillende deelsectoren. De uitkomst is niet per 

definitie ‘waarheid’ , het is puur een indicatie waarom bepaalde voorzieningen wel/niet kansrijk 

worden geacht.  

 

Vitaliteit dagrecreatie 

Uit het vitaliteitsonderzoek dagrecreatie blijkt dat het accent van het aanbod ligt op de harmonie- en 

de verbindingszoeker, gevolgd door de plezier- en rustzoeker. De andere groepen vinden minder 

aanbod.  

Wat opvalt: 

- Het huidige aanbod indoor leisure & watersport is vooral 

aantrekkelijk voor de harmonie- en plezierzoeker. Voor de andere 

leefstijlen is het aanbod beperkt m.n. voor de stijlzoeker en de 

inzichtzoeker 

- Het aanbod cultuur en erfgoed en de bezoekerscentra voor 

natuurgebieden is vooral aantrekkelijk voor de inzichtzoekers. Een 

kans ligt bij cultuur en erfgoed voor de avontuur en stijlzoeker die 

hierin geïnteresseerd zijn. 

Zetten we vraag en aanbod tegenover elkaar, dan kom je tot de 

volgende grafiek. Hierbij geldt: een score boven de 100 duidt op 

relatief veel aanbod ten opzichte van de vraag, een score onder de 100 duidt op relatief weinig 

accommodaties ten opzichte van de vraag.  

Pret- en themaparken Weinig kansrijk

Grote dierentuinen Weinig kansrijk

Kleinschalige dierentuinen Beperkt kansrijk

Family Entertainment Center Weinig kansrijk

Indoor Speeltuin Weinig kansrijk

Trampoline park Beperkt kansrijk

Lasergame en paintball Weinig kansrijk

Bowlingcentrum Weinig kansrijk

Outdoor klimparken / klimbos Beperkt kansrijk

Indoor klim- en boulderhal Beperkt kansrijk

Museum Weinig kansrijk

Outdoor zwemmen Weinig kansrijk

Indoor zwemmen Weinig kansrijk

Sauna en Wellness Weinig kansrijk

Het overgrote deel van de inwoners heeft een zwembad of recreatieplan in de omgeving

Het overgrote deel van de inwoners heeft een zwembad in de omgeving, daarnaast daalt de vraag

Twente heeft relatief veel aanbod

Twente beschikt over een sterke concentratie en de verwachting is dat de vraag zal stabiliseren

De gemiddelde dichtheid in Twente is hoog en de verwachting is dat de vraag stabileert en de concurrentie toeneemt

In midden-Twente is nog geen aanbod en liggen er kansen

In bepaalde delen van Twente is nog geen aanbod en liggen er dus kansen

Er liggen zeker kansen, echter moeten het onderscheidende concepten zijn

Merendeel van de inwoners geeft aan dat grote dierentuinen te vinden zijn op bereisbare afstand

De dichtheid van centra van meerdere leisure activiteiten onder één dak is in Twente hoog

Vanwege de reisafstand is sommige delen van Twente is er in het westelijke deel van Twente nog wel ruimte

De dichtheid zorgt op dit moment al voor verzadiging en hoge concurrentie

In bepaalde delen van Twente is een trampoline park niet in de nabije omgeving aanwezig. Daar is dit nog kansrijk

Het huidige aanbod is t.o.v. de vraag en behoefte voldoende ingevuld
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Wat zien we: 

• In Twente is relatief veel aanbod voor harmonie-, avontuur-, en verbindingszoeker en relatief 

weinig aanbod voor de inzicht-, en de stijlzoeker.  

• In Zuidwest Twente is het aanbod voor de avontuurzoeker zeer beperkt. 

• In Noordoost Twente is er veel aanbod voor de avontuurzoeker en in mindere mate voor de 

rustzoeker. Voor de plezierzoeker en de stijlzoeker is het aanbod beperkt. 

• In de stedenband is er relatief veel aanbod voor de avontuurzoeker en minder voor de 

rustzoeker ten opzichte van de vraag van de inwoner. 

 

De dagrecreatie in Twente is in kaart gebracht op basis van kwaliteit en perspectief. Bij kwaliteit is 

o.a. gekeken naar toeristische aantrekkingskracht, uitstraling, onderhoud, ligging en marketing. 

Onder perspectief wordt verstaan o.a. (belemmerende) omgevingsfactoren, tevredenheid over de 

bezetting, toekomstplannen en ondernemerschap.  

Conclusie: de dagreceatieve sector in Twente is grotendeels vitaal. Op kwaliteit wordt er een 2,9% 

gemiddeld gescoord en op perspectief een 2,6%. De meeste bedrijven vallen in de categorie hoge 

middenmoters. Daarnaast van 20% in de categorie lage middenmoters, is 14% koploper en 10% 

zorgenkindjes.  
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Leefstijlen dagrecreatie per subregio 

 

Wanneer we inzoomen dan valt op dat Zuidwest Twente een zeer beperkt aanbod biedt voor de stijl- 

en avontuurzoeker.  

In Noordoost Twente is het aanbod voor de rustzoeker het grootste. Opvallend is het aanbod voor de 

avontuurzoeker. De stijl- en plezierzoeker vinden minder aanbod in Noordoost Twente. 

In de stedenband is het meeste aanbod gericht op de harmonie-, verbinding-, en plezierzoeker. Ook 

hier is het aanbod voor de avontuurzoeker opvallend hoog.  

Aanbevelingen ten aanzien van de vitaliteit dagrecreatie 

• Investeren in websites; deze hebben relatief vaak een gedateerde uitstraling en er wordt 

geen tot zeer beperkt gebruik gemaakt van reviews. 

• Veel bedrijven hebben geen bepaalde doelgroep voor ogen en slechts een beperkt deel 

maakt gebruik van leefstijlsegmentatie. 

• Het ondernemerschap ontbreekt veelal bij organisaties die worden bestuurd door 

stichtingen of verenigingen. 

• De helft van de bedrijven die met personeel werken, geven aan heel moeilijk aan personeel 

te komen, hetgeen gevolgen heeft voor openingstijden, de service en omzet. 

• Zeker een derde van de bedrijven is niet of nauwelijks bezig met duurzaamheid.  
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Als je het aanbod verblijfsaccommodatie afzet tegen het aanbod dagrecreatie dan zien we: 

• Dat het aanbod dagrecreatie veel diverser is dan het aanbod verblijfsrecreatie.  

• Dat in de stedenband er weinig verblijfsaanbod is voor de avontuurzoeker, terwijl het 

dagrecreatie aanbod er wel is voor deze doelgroep.  

• Dat in Noordoost Twente het aanbod dagrecreatie gevarieerder is dan het aanbod 

verblijfsaccommodaties. Al blijft het aanbod voor de plezier-, en stijlzoeker beperkt.  
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Het hotelaanbod in Twente is voldoende voor de huidige zakelijke vraag. Echter beschikt Twente 

over relatief weinig hotels met een hoge capaciteit. In de steden vind je deze wel, echter kenmerkt 

het aanbod in het landelijke gebied zich vooral door de aanwezigheid van kleinschalige hotels met 

een hoog serviceniveau.  

Ten aanzien van het aanbod grote congreslocaties bieden met name de Twentse theaters, de 

voetbalstadions en Vliegveld Twenthe uitkomst. Een groot beurzencomplex zoals de Jaarbeurs in 

Utrecht kunnen wij niet bieden.  

Voor wat betreft kleinere zakelijke bijeenkomsten, hebben we veel aanbod; op tal van plekken in 

Twente kun je zowel binnen als buiten vergadering, brainstormen etc. Een derde van de zalen 

bevindt zich in de steden. Dit betekent dat het buitengebied ook over de nodige capaciteit beschikt. 

De behoefte om naast het zakelijke programma, ook een (actief) vrijetijdsprogramma tijdens een 

zakelijk event te kunnen bieden neemt naar verwachting toe. Twente heeft hiervoor een breed 

aanbod te bieden.  
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Imago 

In 2018 is onderzoek gedaan naar het imago van de verschillende steden in Overijssel. Almelo, 

Enschede, Hengelo, Oldenzaal namen ook deel. 

De belangrijkst conclusies die we hieruit kunnen trekken zijn: 

• Enschede behoort tot de bruisende steden van Nederland en scoort met 19% hoger dan het 

landelijke gemiddelde (12%)  

• Voor alle steden geldt dat veel Nederlanders geen helder beeld hebben bij de steden. Hier 

scoren we gemiddeld 25,5% ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 19% 

• Enschede is de meest verrassende stad, maar scoort met 7% lager dan het landelijke 

gemiddelde van 9% 

• Almelo is de meest vriendelijke stad van Twente en scoort nagenoeg gelijk aan het landelijke 

gemiddelde 

Horeca 

Horeca is een belangrijk onderdeel van het vrijetijdsaanbod. Uit bewonersonderzoeken blijkt dat een 

bezoek aan de horeca in de top 3 staat van reden om naar de binnenstad te gaan. 

Helaas zijn er geen specifieke onderzoeken over de stand van zaken van de horeca in Twente. Wel 

zien we in de binnenstadsmonitor van Kennispunt Twente dat het aantal horecavestigingen in alle 

Twentse steden over de afgelopen drie jaar is gegroeid. Daarbij weten we dat de inwoners de horeca 

in de steden gemiddeld met een 7,3 beoordelen. 

Winkelcentra 

Winkelcentra zijn een cruciaal onderdeel van een aantrekkelijke binnenstad. 

Van oudsher hebben de steden Enschede, Hengelo en Almelo ieder een eigen invloedsgebied. Door 

de ontwikkelingen in de regio zijn wel verschuivingen zichtbaar. Binnen Twente neemt het verschil 

tussen Enschede enerzijds en Almelo en Hengelo anderzijds steeds sterker toe. Dit is vergelijkbaar 

met landelijke trends, waarbij de regionale verzorgingsfunctie van middelgrote centra steeds meer 

onder druk komt te staan ten gunste van de grotere centra. De binnenstad van Enschede krijgt 

daardoor een steeds belangrijkere verzorgingsfunctie binnen Twente (en daarbuiten), terwijl de 

centra van Hengelo en Almelo het steeds meer moeten hebben van lokale bestedingen.  

Bij doelgerichte aankopen (perifere concentraties) geldt een vergelijkbaar beeld als voor de 

binnensteden. Het invloedsgebied en verzorgingsfunctie van Plein Westermaat wordt steeds 

belangrijker voor Twente, terwijl de andere perifere locaties over het algemeen steeds lokaler 

functioneren. Wel zie je in Twente dat enkele grote verkooppunten (Enter en Dinkelland) over een 

grote bovenlokale functie (kunnen blijven) beschikken.  

Geconcludeerd kan worden dat de binnenstad van Enschede en Plein Westermaat elkaar goed 

aanvullen. Verder constateren we tussen Twentse gemeenten een sterke onderlinge 

uitwisselingsrelatie. Al met al heeft Twente een mooi aanbod winkelcentra. 

Ten aanzien van de vitaliteit van de centrumgebieden heeft I&O Research in 2021 de vitaliteit van de 

centrumgebieden berekend. De vitaliteit is gebaseerd op de functie van het centrum, de leegstand 

en het toekomstperspectief. Hierbij is ook gekeken naar het winkelaanbod. Twente kent een relatief 

groot aantal steden die minder vitaal zijn, dit betreft met name de kleine steden.  
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Daarnaast constateren we dat Enschede een zeer groot en compleet winkelgebied heeft en dat 
Twente in zijn algemeenheid een relatief groot aantal steden heeft met een recreatief winkelprofiel.  

 

 

Cultuurhistorische aanbod 

Het cultuurhistorische aanbod in Twente bestaat uit de volgende types cultuurhistorisch aanbod.  

Agricultureel erfgoed 310 

Gebouwen en huizen 308 

Kerken en Klootster 72 

Kastelen 40 

Publieke gebouwen 33 

Molens 27 

Weg- en waterwerken 18 

Verdedigingswerken 3 

Ziekenhuisgebouwen 3 

Andere objecten 337 

Daarnaast heeft Twente zes beschermde dorps- en stadsgezichten: Tuindorp ’t Lansink, Borne, het 

Stift Weerselo, Den Haller, Stokkum en Ootmarsum.  

In de analyse aanbod dagrecreatie hebben we geconstateerd dat het aanbod binnen cultuur en 

erfgoed het meest aantrekkelijk is voor de inzichtzoekers. Dit terwijl de avontuur- en stijlzoeker 

hierin ook grote interesse hebben. Hier ligt dus een kans.  
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Imago Twentse steden 
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1 NBTC NIPO (2021) – CVO Stedenonderzoek 
1 MarketingOost Strategie & Onderzoek (2018) – Imago Steden 
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De onderstaande kaart geeft het aantal natuurgebieden in Twente weer. De lichtgroene delen zijn 
Nationale Landschappen, de oranje vlakken landgoederen en de donkergroene vlakken gronden van 
Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel of andere grootschalige eigenaren.  
Twente heeft een groot aantal landgoederen en het Nationaal Landschap Noordoost Twente. 

Hierdoor is het natuuraanbod in Twente zeer rijk.  
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Toerisme en recreatie stuwt route-ontwikkeling; routes maken plekken bereikbaar, toegankelijk, 

faciliteren de beleving van het landschap, de cultuurhistorie en brengen bezoekers bij de bedrijven 

van ondernemers lang/op die routes.  

Het routenetwerk is dus een kernonderdeel van het vrijetijdsaanbod voor zowel bewoner als 

bezoeker cruciaal.  

De primaire bezoek reden voor mensen buiten Twente is fietsen en wandelen. Daarnaast wordt er 

ook intensief gewandeld en gefietst door de eigen inwoner; 85% van de gebruikers van de routes 

wordt gebruikt door de eigen inwoner. 

Een kwalitatief hoog routenetwerk stimuleert dus: 

-Een aantrekkelijk leefklimaat 

-Vitale inwoners 

-Aantrekken van bezoekers 

 

 

 

In de afgelopen jaren heeft Routenetwerken Twente een kwaliteitsimpuls doorgevoerd, waarbij 

gehandeld wordt vanuit drie hoofddoelen (3G’s): 

• Geld: het stimuleren van de vrijetijdseconomie 

• Gevoel: vergroten van de beleving 

• Gezondheid: motivatie in bewegen 

Routes dragen bij aan belangrijke maatschappelijke opgaves en verhogen de economische en 

recreatieve waarde van de regio. Routes helpen de grenzen tussen stad en land te vervagen. 

Daarnaast helpt het netwerk om bezoekersstromen te monitoren en te managen door gebruikers te 

verleiden naar minder drukke gebieden te trekken. Dit voorkomt overbelasting en draagt bij aan de 

veiligheid voor mens en natuur. 

Twente biedt een groot aanbod aan routes, waarbij we op dit moment behoren tot de best 

beoordeelde en meest professionele van Nederland. Om dit te kunnen blijven borgen moeten we 

investeren in het behoud van kwaliteit, verhogen van de belevingswaarde, inspelen op innovaties, 

bereikbaarheid en veiligheid. Goede samenwerking op Twentse schaal en duurzame financiële 

investering zijn hiervoor rand voorwaardelijk.  
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De meeste toeristen bezoeken Twente in het voorjaar en de zomer. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat er over het algemeen meer aanbod is in de periode april t/m september dan in de 

wintermaanden; er vinden meer evenementen plaats in het voorjaar en de zomer en het aanbod 

buitenactiviteiten is groter en gevarieerder. Dit geldt ook voor verblijfsaccommodaties; veel 

campings zijn bijvoorbeeld in de winter gesloten.  

- Twente heeft ten aanzien van verblijfsaccommodaties veel aanbod voor de harmonie- en 

rustzoeker. Voor de overige doelgroepen liggen er kansen 

- Voor campings geldt dat er nog weinig marktruimte is. Voor de overige accommodatie typen 

is nog voldoende ruimte tot groei.   

- In Twente is relatief veel dagrecreatie aanbod voor harmonie-, avontuur-, en 

verbindingszoeker en relatief weinig aanbod voor de inzicht-, en de stijlzoeker.  

- Het aanbod indoor leisure en watersport is vooral aantrekkelijk voor de harmonie- en 

plezierzoeker. Voor de andere leefstijlen is het aanbod beperkt met name voor de stijlzoeker 

en de inzichtzoeker 

- Het aanbod cultuur en erfgoed en de bezoekerscentra voor natuurgebieden is vooral 

aantrekkelijk voor inzichtzoekers. Op cultuur en erfgoed ligt er echt een kans voor de 

avontuur- en stijlzoeker. 

- Het aanbod dagrecreatie is veel gevarieerder dan het aanbod verblijfsrecreatie.  

- Twente beschikt over vele winkelcentra. Een kans ligt hier om de positionering van de grote 

steden te versterken. 

- Twente beschikt over een groot natuuraanbod 

- Het routenetwerk van Twente is kwalitatief hoog en ruim, om dit te borgen is een duurzame 

investering noodzakelijk 

- Om te borgen dat de impact van bezoekers in balans blijft met het leefklimaat, is het 

belangrijk om het seizoen te verlengen door meer aanbod te ontwikkelen in de maanden 

oktober t/m maart.  
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In hoeverre sluit het vrijetijdsaanbod aan bij de huidige en toekomstige bewoners en bezoekers van 

Twente. Om dit te beoordelen kijken we naar de Leefstijlen. Leefstijlen laten zien waar mensen in 

hun vrije tijd of op vakantie behoefte aan hebben. Dit doelgroepsegmentatiemodel kent zeven 

leefstijlen: rustzoekers, plezierzoekers, stijlzoekers, avontuurzoekers, harmoniezoekers, 

verbindingszoekers en inzichtzoekers.   

De leefstijlen van de Tukkers 

                                      
 
Tukkers zijn over het algemeen Rustzoekers (groen). In de meeste gemeenten, vormen zij de grootste 
doelgroep. Enschede en Hengelo kennen de meeste Plezierzoekers (oranje). Echter ook de stijl-, 
inzicht-, harmonie- zoeker zijn in veel gemeenten goed vertegenwoordigd.  
 

  

5,46
14,79

14,60

16,5419,77

15,13

13,69

Samenstelling Twentse Bevolking

Avontuurzoeker Harmonie zoeker

Inzicht zoeker Plezier zoeker

Rust zoeker Stijl zoeker

Verbindings zoeker

Groen: Rustzoeker 

Oranje: 

Plezierzoeker 

Paars: Stijlzoeker 

Blauw: 

Inzichtzoeker 

Geel: 

Harmoniezoeker 

 

Niet aanwezig: 

Rood: 

Avontuurzoeker 

Lichtgroen: 

Verbindingszoek

er     
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Avontuurzoeker
Harmonie 

zoeker

Inzicht 

zoeker

Plezier 

zoeker

Rust 

zoeker

Stijl 

zoeker

Verbindings 

zoeker

Tubbergen 3,3 16,8 16,6 13,9 19 15,5 14,9

Dinkelland 3,8 15,5 16,3 14 19,2 16,3 14,8

Oldenzaal 6,3 13 14,2 17,5 19,8 16,9 12,3

Losser 3,9 15,6 16,2 14,5 21,5 14,1 14,2

Subtotaal NOT 17,3 60,9 63,3 59,9 79,5 62,8 56,2

Enschede 9,8 12,4 11,5 21,7 19,8 12,8 11,9

Hengelo 7,7 12,8 13,3 20,4 18,6 14,2 13

Almelo 5,9 13,6 12,7 19,1 21,4 13,3 13,9

Subtotaal Steden 23,4 38,8 37,5 61,2 59,8 40,3 38,8

Haaksbergen 4,4 15,2 15,8 16 19,6 15,9 13,1

Hof van Twente 5,9 14,3 15,3 14,7 19,8 16,5 13,4

Borne 5,1 13,4 15,5 15,8 18,1 18,3 13,8

Subtotaal Zuidwest Twente 15,4 42,9 46,6 46,5 57,5 50,7 40,3

Rijssen-Holten 4,9 17,4 13,8 16,5 19,1 14,5 13,9

Wierden 5,3 15,2 15,9 14,4 19,5 16,3 13,4

Hellendoorn Nijverdal 4,7 16,1 14,7 15,4 20,1 14,8 14,2

Twenterand 3,4 18,1 13,8 14,9 21,7 12,4 15,8

Subtotaal SHR en Reggedal 18,3 66,8 58,2 61,2 80,4 58 57,3

Samenstelling Twentse Bevolking naar leefstijl
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Leefstijl van de bezoeker 

De leefstijlen van de bezoekers van Twente zijn niet bekend. Wél weten we welke bezoeker 

Overijssel bezoekt.  

 

                      

De grootste leefstijlen die Overijssel op dit moment aantrekt zijn de plezierzoeker en rustzoeker. Dit 

komt dus overeen met de inwoner van Twente. 
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We willen bezoekers en bewoners aantrekken die iets toevoegen aan Twente. Bij de keuze van de 

focusdoelgroepen hebben we daarom de volgende doelstellingen op het vizier: 

1. De gekozen focusdoelgroepen moet passen bij de bewoner van Twente  

2. De gekozen focusdoelgroepen moet bijdragen aan de doelstelling ‘aantrekken van talent’ 

3. De gekozen focusdoelgroep moet economisch interessant zijn 

4. De gekozen focusdoelgroep moet een katalysator zijn om onweerstaanbare spannende en 

nieuwe concepten te ontwikkelen 

 

 

Passen bij de huidige bewoner van Twente 

De huidige bewoner van Twente is over het algemeen 

Rustzoekers (groen). Gevolgd door de harmoniezoeker (oranje) 

en de stijlzoeker (paars).   

 

Volgens het model hiernaast kan Twente alle zeven 

focusdoelgroepen overwegen.  

 

Bijdragen aan de doelstelling ‘aantrekken van talent’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jong: 20 jaar Oud > 70 jaar 
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De gekozen focusdoelgroep moet economisch interessant zijn 

 

 

Sociodemografische gegevens leefstijlen 
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Behoeften van Twente versus de leefstijlen    
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Een avontuurlijke en creatieve recreant. Die voor veel in is, zo lang het maar een nieuwe ervaring is 

en bijdraagt aan zelfontwikkeling. 
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De inzichtzoeker wil leren en ervaringen opdoen. Zijn aangetrokken door cultuur en natuur en 

vermijden drukke binnensteden met alleen winkelaanbod en horeca.  
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Worden graag geprikkeld en zoeken de uitdaging op, maar wel in stijl en exclusivieteit en dus niet 

voor massa 

 

 

 

 



34 
 

 

  

 



35 
 

Millennials zijn geboren tussen 1980 en 1995. Hun manier van leven heeft veel invloed op het 

onderwijs, media, marketing en werk. In 2025 neemt waarschijnlijk iedereen van deze generatie deel 

aan de arbeidsmarkt.  

Het is een generatie die opgevoed is met het beeld dat alles mogelijk is en zijn vanaf hun geboorte 

gekoesterd en bejubeld. Dit heeft er ook toe geleid dat ze gewend is aan voortdurende bevestiging 

en dus verslaafd is geraakt aan de ‘aai over de bol’. 

Onder Millennials heb je structuurzoekers en zelfstarters. De zelfstarters hebben het idee dat ze 

wezenlijk kunnen bijdragen aan de mensheid en zijn vastbesloten eigen baas te zijn. De 

structuurzoekers willen meer richting, laten hun oordeel afhangen van anderen en zijn 

gezagsgetrouw.  

Social media is voor millennials belangrijk. Ze doen daar hun inspiratie op en schaffen er producten 

aan (social commerce). Het plaatsen van foto’s van je kinderen op social media is voor millennials 

heel normaal. Sterker vaak maken ze ook een social-account aan voor hun baby’s en zelfs 20% 

(onderzoek GoDaddy) heeft al een website voor hun kinderen gemaakt.   

Millennials zijn maatschappelijk bewust en willen zingeving. Status wordt niet ontleend aan 

materiele zaken (deel-economie) maar aan snelheid, originaliteit of creativiteit.  

De millennial wil vrijheid, autonomie en zelfontplooiing.  

Alpha-generatie 

Bij het aantrekken van de millennials is het ook van belang dat we de Alpha-generatie op het vizier 

hebben. Zij zijn de kinderen van de millennials (geboren 2010 - 2024) en hebben veel invloed binnen 

het gezin. Ze hebben een goede relatie met hun ouders, zijn met de iPad, YouTube en social media 

opgegroeid weten goed wat er in de wereld speelt en beïnvloeden de keuzes van hun ouders.  

De Alpha-generatie wordt het meest beïnvloed door vrienden (28%), gevolgd door online influencers 

(25%).  

Deze generatie is de meest materiele en technologische generatie die de wereld tot nu toe heeft 

gekend. Ze zijn niet bang voor technologie en ontdekken het spelend. Toch brengt de Alpha-

generatie niet alleen tijd door achter het scherm. Uit onderzoek van Beano of Brands blijkt dat 47% 

van de kinderen regelmatig buiten speelt en 96% zichzelf weet te vermaken als ze even niks te doen 

hebben.  

Bij het aantrekken van de millennials is het dus verstandig ook de Alpha-generatie op het vizier te 

hebben.  
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Informatienota           
 

Openbaar Ja Registratienummer  

    

Voorstel voor Bestuur Recreatieschap Twente 

 

Datum vergadering 7 december 2022 Agendapunt  

 

Domein, behandelend ambtenaar, tel. 
R. van den Hoeven, beleidsadviseur  
06-29 67 18 62 

Onderwerp 
Voortgangsrapportage Actie- en investeringsplan 2022 Vrijetijdseconomie. 
 
Kennisnemen van 
De voortgangsrapportage Actie- en investeringsplan 2022 Vrijetijdseconomie van Twente Marketing. 
 
Inleiding 
Voor de uitvoering van het Actie- en investeringsplan 2022 van Twente Marketing heeft u een subsidie 
aan MarketingOost verleend. De voortgangsrapportage van dit plan is door Twente Marketing ter 
kennisname ingediend.  
 
Kernboodschap 
1. De gestelde KPI’s voor Twente Marketing zullen vrijwel geheel worden behaald. Er zijn meer 

leads gegenereerd naar dag en verblijfsrecreatie. Echter deze zijn minder dan in het coronajaar 
2021 waar consumenten niet naar het buitenland konden. Binnen de zakelijke markt is er nog 
steeds enige terughoudendheid, al groeit het aantal aanvragen en worden de eerste boekingen 
weer gedaan. 

2. Er is intensief gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe visie, perspectief 2030.  
3. COVID-19 heeft het gedrag van consumenten beïnvloed en hierdoor staat de sector onder druk. 

Consumenten laten een grillig gedrag zien ten aanzien van de boekingen. Daarnaast kampen 
ondernemers met diverse uitdagingen zoals personeelstekorten en stijgende prijzen. De 
bezettingsgraden van de diverse horeca en verblijfsaccommodaties waren in het voorjaar goed en 
in de zomer matig tot goed.  

 
Communicatie 
N.v.t. 
 
Vervolg 
MarketingOost stuurt uiterlijk 30 april 2023 een aanvraag tot subsidievaststelling op basis van de 
inhoudelijke en financiële eindverantwoording over het gehele jaar 2022. 
 
Bijlage(n) 

1. Tussenrapportage Marketingcommunicatieplan 2022 
2. Update cijfers januari tot en met juni 2022 

 

Besluit 

 
 

 



.                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

VRIJETIJDSECONOMIE TWENTE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MarketingOost 

Twente Marketing 

 

Grote Voort 247 | 8041 BL Zwolle 

qterhaar@visittwente.nl | 06 51 2003 50 
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In 2017 is het document ‘Toerisme Twente Visie 2022’ door de Raad 

van Advies Gastvrij Twente goedgekeurd en door de 14 Twentse 

gemeenten omarmd. Daarnaast hebben de 14 Twentse gemeenten een 

investering van €1,- per inwoner structureel in de begroting 

opgenomen welke ten goede komt aan de vrijetijdssector Twente. 

Met de investering in de vrijetijdseconomie Twente wil Regio Twente 

bereiken dat de sector zich op duurzame wijze blijft 

professionaliseren, innoveren en vermarkten, om daarmee het groeiend 

aantal gasten en bezoekers vanuit binnen- en buitenland aan te 

blijven trekken, zodat de bestedingen blijven toenemen en de 

vrijetijdseconomie substantieel en structureel een bijdrage blijft 

leveren aan de werkgelegenheid in Twente. 

In 2021 hebben de 14 Twentse gemeenten opdracht gegeven aan 

MarketingOost/Twente Marketing om een marketingcommunicatieplan op 

te stellen voor de stimulatie van de vrijetijdseconomie Twente in 

2022. 

Op 18 januari 2022 heeft het bestuur Recreatieschap Twente dit 

voorstel goedgekeurd en is een subsidietoewijzing gesteld van 

€632.000 bestemd voor de uitvoering van dit plan in de periode 

januari – december 2022. 

In deze Tussenrapportage vindt u update van de realisatie van de 

gestelde doelstellingen tot en met Q2, de wijze waarop deze wel/niet 

bereikt worden. 
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Ook in 2022 heeft covid-19 impact op de sector. Weliswaar tot op 

heden niet in de vorm van een lockdown, maar wel als het gaat over 

het zoek- en boekgedrag van de consument en het personeelstekort 

waarmee de ondernemers te kampen hebben. 

Zowel uit de gesprekken met ondernemers als uit onze eigen Google-

analytics kunnen we concluderen dat de consument afwachtend is ten 

aanzien van het boeken van de vakantie en het weekendje weg. 

Lastminute is zeker de trend. Daarnaast zien we dat vakanties naar 

het buitenland weer in trek zijn, waardoor het concurrentieveld 

vergroot is (vorig jaar nationaal, nu m.n. Europees). 

Afgaande op geluiden uit de markt, hebben we een goed voorjaar gehad 

en was de zomer redelijk goed, echter zijn de bezettingsgraden van 

vorig jaar niet gerealiseerd. 

Naast het consumentengedrag, heeft ook het gebrek aan personeel zijn 

impact. Diverse verblijfsaccommodaties stellen niet de volledige 

capaciteit open, dit om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Hetzelfde 

zien we in de horeca; minder tafels, geen lunch maar wel diner of 

visa versa, niet alle dagen open etc.  

Wat de exacte cijfers zijn over het eerste half jaar, is op dit 

moment nog niet bekend. De verwachting is dat deze eind september – 

begin oktober door het CBS beschikbaar worden gesteld. 

Ten aanzien van de zakelijke markt, zien we dat deze langzaam weer 

wordt opgepakt. Al is er nog enige terughoudendheid, toch groeit het 

aantal aanvragen en worden de eerste boekingen weer gedaan. 

Voor wat betreft de overeengekomen KPI’s, kun je stellen dat deze 

nagenoeg allemaal gerealiseerd worden. Her en der heeft er een 

aanpassing plaatsgevonden omdat zaken anders uitpakten dan voorzien 

of door voortschrijdend inzicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 



In het actie- en investeringsplan 2022 zijn per dienst KPI’s 

opgenomen.  

 

STRATEGIE ONDERZOEK EN INNOVATIE 

De afdeling Strategie, Onderzoek en Innovatie ontvangt jaarlijks een 

bijdrage van Twente voor haar activiteiten. Doordat zowel provincie 

als gemeenten/regio’s gezamenlijk het data-programma financieren, 

kunnen veel werkzaamheden overkoepelend worden opgepakt en ingezet 

worden voor ondernemers, overheden en andere organisaties 

Overijssel-breed.  

KPI’s 2022: 

OPLEVEREN RESULTATEN ONDERZOEK EFFECTEN VRIJETIJDSECONOMIE EN 

LEEFKLIMAAT IN Q1 

Door de lockdown heeft het onderzoek vertraging opgelopen en is 

het rapport in Q2 in concept opgeleverd. Tevens bleek toen dat de 

resultaten van het onderzoek, door gebrek aan data op gemeentelijk 

niveau, minder specifiek zijn dan verwacht. 

Doordat het rapport later is opgeleverd en de inhoud minder 

richtinggevend is dan beoogd, is de impact van het onderzoek v.w.b. 

de visievorming 2030 veel lager dan gehoopt.  

In overleg met de onderzoekers is daarom overeengekomen dat wij 

slechts een deel van het onderzoek betalen te weten €8.000 in plaats 

van de initieel overeengekomen €22.000. 

Het bedrag wat hierdoor beschikbaar is gekomen, wordt ingezet voor 

de begeleiding van Giantleapers, een extern bureau dat ons helpt bij 

de visievorming Twente 2030. Kortom, de gelden worden nog steeds 

ingezet voor het oorspronkelijke doel: de ontwikkeling van het VTE 

perspectief Twente 2030. 

OPLEVEREN REGIOMONITOR 2021 IN MEI 2022 

De Regiomonitor is in mei opgeleverd en digitaal verspreid (zie 

kennisplatformoost.nl – feiten en cijfers – cijfers Twente). 

In totaal is het aantal nachten in 2021 gestegen naar 3,5 miljoen en 

zijn de bestedingen weer terug naar het niveau van 2018 (€181 

miljoen). Het aantal recreatieve banen is in 2021 verder 

teruggelopen van 19.880 naar 18.907. Afgaande op de geluiden van 

ondernemers wordt deze daling in banen veroorzaakt door het tekort 

aan personeel; kortom de banen zijn er wel, maar de handen om deze 

te vullen ontbreken.  

Naast bovengenoemde KPI’s is ook het vitaliteitsonderzoek 

dagrecreatie opgeleverd.  

2. 

https://www.kennisplatformoost.nl/wp-content/uploads/2022/05/Factsheet-2021-Twente.pdf


 GEBIEDSONTWIKKELING 

OPLEVEREN GEDRAGEN GEBIEDSVISIE 2023-2025 IN Q4 

In 2016 hebben we de Toeristische Visie Twente 2016 – 2022 

vastgesteld. Dit houdt in dat er eind 2022 een nieuwe, breed 

gedragen visie moet liggen.  

Daarnaast heeft de Twente Board haar Strategisch Plan 2020-2025 

vastgesteld. Deze is in juni 2022 aangescherpt waarbij de focus ligt 

op het Bruto Twents Geluk. De vrijetijdseconomie kan een belangrijke 

bijdrage leveren bij het realiseren van de doelen van het Twente 

Board. Door te investeren in recreatie, toerisme, horeca, cultuur, 

retail en andere vrijetijdsbestedingen wordt een aantrekkelijke 

leefomgeving gecreëerd voor (toekomstige) inwoners van Twente. 

Het is daarom essentieel dat de nieuwe vrijetijdseconomie visie 

aansluit bij het strategisch plan 2020-2025 van de Twente Board. 

Om tot een nieuwe, gedragen Visie Vrijetijdseconomie Twente te 

komen, hebben we in het eerste kwartaal 20 interviews afgenomen met 

een breed palet aan stakeholders. Daarnaast is er een digitale 

enquête afgenomen en zijn bevindingen getoetst bij de Raad van 

Advies Gastvrij Twente en tijdens de voorjaarsbijeenkomst van Twente 

Marketing.  

In het tweede kwartaal hebben twee sessie met de veertien VTE-

ambtenaren plaatsgevonden en zijn alle bevindingen op een rij gezet. 

Conclusie: er is zeker een rode draad te herkennen, echter blijven 

we ten aanzien van de ambitie heel dichtbij huis.  

In een poging de ambitie op te rekken, hebben we daarom Giantleapers 

in de arm genomen. Een bureau dat gespecialiseerd is in het oprekken 

van ambities. Zij hebben met 18 stakeholders (waaronder 4 

vertegenwoordigers namens de Twentse gemeenten) een diepte-interview 

gehouden. Daarnaast is er een digitale enquête uitgezet. Op basis 

van deze uitkomsten hebben we begin juli een heide dag georganiseerd 

met de 18 mensen die hebben deelgenomen aan de diepte-interviews. 

Tijdens deze dag zijn de ambities van Twente op gebied van VTE 

duidelijker geworden en is een goede basis gelegd waarop nu e.e.a. 

verder uitgewerkt kan worden.   

 

 

 

 

 

 

 

 



AANBODONTWIKKELING 

VASTSTELLEN VAN VERHAALLIJNEN TWENTE EN DEZE VASTLEGGEN IN DE 

VISIE 

Er zijn tijdens het proces van visievorming enkele mogelijke 

themalijnen geopperd. Deze zullen een plek krijgen in de visie, 

waarbij de komende jaren bekeken moet worden hoe we deze beter gaan 

ontsluiten.  

 

BRANDING   

Naast de KPI’s zoals afgesproken in het actie- en investeringsplan 

die hieronder worden weergegeven, rapporteert Twente Marketing de 

resultaten van haar brandingscapaciteiten per kwartaal in een 

digitaal dashboard. Hierin vindt u onder andere alle persuitingen.  

 

50.000 LEADS GENEREREN NAAR VERBLIJFSACCOMMODATIES EN 40.000 

LEADS NAAR DAGRECREATIES 

 

 

Uit het zoekverkeer in Google Analytics zie je dat er minder 

interesse is in een vakantie in Nederland en dus ook Twente. Dit 

komt omdat meer mensen deze zomer kiezen voor een buitenland 

vakantie. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal leads naar 

verblijfsaccommodaties daarom minder. Echter is het target nog 

steeds realistisch. 

Het aantal leads naar dagrecreatie ligt op eenzelfde niveau dan 

vorig jaar. In 2021 was er sprake van een lockdown tot en met mei, 

in de zomer echter werd dit goed gemaakt doordat meer mensen een 

vakantie in Twente overwogen. Dit jaar was er geen lockdown en zie 

je een gestaagde lijn in het aantal leads naar dagrecreatie. 

https://rapportage.visittwente.nl/report/28/q2-2022/


 

+2,5% ENGAGEMENT OP SOCIAL MEDIA TEN OPZICHTE VAN HET LANDELIJKE 

GEMIDDELDE, KORTOM MINIMAAL 5,5% 

 

 

Op dit moment ligt het engagement op 9%. Dat wil zeggen dat we op 

social media veel actieve volgers hebben, die onze berichten liken, 

delen of een reactie achterlaten. Dit is van belang voor het bereik 

dat je kunt realiseren; als veel mensen reageren op een bericht, dan 

wordt de post bij meer mensen op de tijdlijn geplaatst.  

 

VERSTUREN VAN 12 CONSUMENTEN NIEUWSBRIEVEN PER JAAR 

Maandelijks wordt een nieuwsbrief vanuit Visit Twente verstuurd. 

Inmiddels ontvangen een kleine 32.000 mensen onze nieuwsbrief en is 

de openingsrate (hoeveel procent van de ontvangers de nieuwsbrief 

heeft geopend) 28,4% (landelijk gemiddelde 19,92%). 

 

 

VERSTUREN VAN ZES B2B NIEUWSBRIEVEN ZAKELIJKE MARKT 

Om de twee maanden versturen we een zakelijke nieuwsbrief. Deze 

wordt ontvangen door 534 mensen. De openingsrate van deze 

nieuwsbrief ligt op 22,1% (landelijke gemiddelde 19,92%) 

 

 

 

 

 



OPLEVEREN TYPISCH TWENTE 2022 VOOR PASEN 

 

  

 

De nieuwe editie van Typisch 

Twente is eind maart 

opgeleverd en verspreid. 

 

 

 

 

OPLEVEREN RESTAURANTBOEKJE 2022 VOOR PASEN 

    

 

 

 

De nieuwe editie van Typisch Twente is eind 

maart opgeleverd en verspreid. 

 

 

 

 

 

 

VOORJAARSCAMPAGNE 2022 IN Q2 

 
In de periode 9 t/m 20 mei en 13 t/m 24 juni is de radiocommercial 

uitgezonden via NPO Radio 2. Het doel was om top-of-mind awareness 

te creëren voor Twente als binnenlandse vakantietrip. In totaal zijn 

er 114 spots uitgezonden met een potentieel bereik van 2.586.000 

luisteraars. Daarnaast werd de commercial online versterkt met een 

online advertising campagne op Pinterest, YouTube, en Spotify.  

 

Het totale bereik van de campagne is 4.077.527 geweest.  

 

Beluister hier de commercial > 

 

https://marketing.visittwente.nl/radiocommercial/


Naast de Radiocommercial 

hebben we ook aangehaakt 

op de grote problemen op 

Schiphol. Twente gaf 

gehoor aan de oproep 

Schiphol te ontlasten en 

speelde met een creatieve 

boodschap in op de 

situatie. Het doel was om 

net als bij de 

radiocommercial een top of 

mind positie te creëren 

bij de Nederlander die nog een besluit moest nemen over zijn 

vakantie.  

Periode: begin juni 

Bereik: 676.351  

 

STAKEHOLDERMANAGEMENT 

DE GEBIEDSMANAGER HEEFT 2-JAARLIJKS OVERLEG MET ZOWEL DE VTE 

AMBTENAREN ALS DE VTE PORTEFEUILLEHOUDERS 

De gebiedsmanager heeft inmiddels 2 keer een bijeenkomst gehad 

waarvoor alle ambtenaren zijn uitgenodigd. Daarnaast is er frequent 

1 op 1 contact met diverse gemeenten. 

In verband met de verkiezingen en de installatie van nieuwe 

wethouders heeft er nog geen collectieve vergadering plaatsgevonden. 

Wel is er met diverse wethouders, waaronder met de voorzitter van de 

portefeuillehouders regelmatig contact. 

Voor wat betreft de visie vorming heeft er op ambtelijk niveau 

tweemaal een overleg plaatsgevonden. Daarnaast zijn 4 afgevaardigden 

(per sub-regio 1, AO en PHO) meegenomen in het traject met 

Giantleapers.  

 

DE GEBIEDSADVISEUR HEEFT MINIMAAL ÉÉN KEER PER KWARTAAL 

AFSTEMMING MET DE VVV/TTI/STADSPROMOTIES 

De gebiedsmanagers overleggen met regelmaat met alle 

VVV/TTI/stadspromoties. Soms is dit op sub-regionaal niveau, andere 

keren 1 op 1. Voor wat betreft de visie vorming is Enschede Promotie 

namens de 14 nauw betrokken. 

  

 

 



ELK KWARTAAL WORDT GASTVRIJ TWENTE MEEGENOMEN IN DE PLANNEN VAN 

TWENTE MARKETING, WAARBIJ ZAKEN WORDEN GETOETST EN ADVIES WORDT 

INGEWONNEN 

Gastvrij Twente wordt per kwartaal bijgepraat/ geconsulteerd. 

Daarnaast is er regelmatig contact met de leden en zijn ze nauw 

betrokken bij de visievorming.  

 

MAANDELIJKS VERSTUURD TWENTE MARKETING EEN NIEUWSBRIEF NAAR ALLE 

STAKEHOLDDERS 

Maandelijks wordt een nieuwsbrief naar alle stakeholders 

verstuurd. Inmiddels ontvangen 1.750 mensen onze nieuwsbrief en is 

de openingsrate (hoeveel procent van de ontvangers de nieuwsbrief 

heeft geopend) 34% (landelijk gemiddelde 19,92%) 

 

ZES KEER PER JAAR VERSTUURD CONGRESREGIO TWENTE EEN NIEUWSBRIEF 

NAAR ALLE ZAKELIJKE PARTNERS 

2-Maandelijks wordt een update email naar alle zakelijke 

partners vanuit Congresregio Twente verstuurd.  

 

TWEE KEER PER JAAR ORGANISEERT TWENTE MARKETING EEN OVERLEG MET 

ALLE 14 VVV/TTI/STADSPROMOTIES 

In het voorjaar heeft dit overleg plaatsgevonden. In het najaar 

staat deze gepland op 25 oktober.  

 

VOOR DE TOTSTANDKOMING VOOR DE NIEUW TE VORMEN VISIE HAALT 

TWENTE MARKETING VIA DIVERSE COMMUNICATIEMIDDELEN, INPUT EN 

ADVIES OP BIJ STAKEHOLDERS 

In het eerste kwartaal zijn 20 interviews afgenomen met een breed 

palet aan stakeholders. Daarnaast is er een digitale enquête 

afgenomen en zijn bevindingen getoetst bij de Raad van Advies 

Gastvrij Twente en tijdens de voorjaarsbijeenkomst.   

In het tweede kwartaal hebben twee sessie met de 14 VTE-ambtenaren 

plaatsgevonden en zijn alle bevindingen op een rij gezet. Conclusie: 

er is een rode draad, echter blijven we tien aanzien van de ambitie 

dichtbij huis.  

In een poging de ambitie op te rekken, hebben we Giantleapers in de 

arm genomen. Een bureau gespecialiseerd in het oprekken van 

ambities. Zij hebben 18 stakeholders (incl. 4 vertegenwoordigers van 

de gemeenten) geïnterviewd. Daarnaast is een tweede enquête 

uitgezet. Aan het begin van het derde kwartaal is er onder leiding 

van het bovengenoemde externe bureau een zogenaamde doorbraakdag 

georganiseerd. Op basis van alle vergaarde informatie is tijdens die 



dag met de 18 stakeholders de ambitie voor de vrijetijdseconomie 

Twente tot stand gekomen.  

De periode daarna is gebruikt om het perspectief verder uit te 

werken, waarbij er continu toetsingsmomenten zijn ingebouwd met de 

Raad van Advies Gastvrij Twente en de 18 stakeholders van de 

doorbraakdag. 

 

UITERLIJK 30 SEPTEMBER LEVERT TWENTE MARKETING EEN 

TUSSENRAPPORTAGE AAN BIJ DE 14 TWENTSE GEMEENTEN OVER DE 

VOORTGANG VAN HET LOPENDE JAAR 

Deze rapportage is tijdig aangeleverd. 

 

VOOR 1 MEI LEVERT TWENTE MARKETING EEN EINDRAPPORTAGE INCLUSIEF 

ACCOUNTANTVERKLARING AAN OVER HET AFGELOPEN JAAR BIJ DE 14 

TWENTSE GEMEENTEN 

Deze is voor 2021 tijdig opgeleverd en goedgekeurd. 

 

IN 2022 WORDT EEN AMBASSADEURSNETWERK OP GEMEENTELIJK NIVEAU 

GEINSTALLEERD 

In overleg met Gastvrij Twente is het netwerk wel in kaart 

gebracht, echter zijn de betreffende mensen hiervan niet op de 

hoogte gesteld c.q. zijn mensen niet formeel geïnstalleerd.  

Reden hiervoor is dat de invulling van het ambassadeursnetwerk te 

divers is en dat deze ad hoc en in verschillende samenstellingen 

wordt ingezet.  

 

TWEE KEER PER JAAR ORGANISEERT TWENTE MARKETING EEN BIJEENKOMST 

WAARBIJ ALLE STAKEHOLDERS WORDEN UITGENODIGD. 

Eind maart heeft de voorjaarsbijeenkomst plaatsgevonden. In het 

najaar wordt het MarketingOost Symposium georganiseerd én begin 

december vindt de lancering van de nieuwe visie plaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FINANCIËLE MIDDELEN  

TWENTE MARKETING REALISEERT EEN COFINANCIERING VAN €145.000 

Stand is nu €132.000, verwachting is dat de KPI wordt 

gerealiseerd 

 

UITERLIJK 30 SEPTEMBER LEVERT TWENTE MARKETING EEN 

TUSSENRAPPORTAGE AAN BIJ DE 14 TWENTSE GEMEENTEN OVER DE 

VOORTGANG VAN HET LOPENDE JAAR 

Deze rapportage is tijdig aangeleverd. 

 

VOOR 1 MEI LEVERT TWENTE MARKETING DE EINDRAPPORTAGE 2022 INCLUSIEF 

ACCOUNTANTSVERKLARING AAN BIJ DE 14 TWENTSE GEMEENTEN 

Er is geen reden om aan te nemen dat deze niet tijdig wordt 

opgeleverd.  

 

 

 

 



 

 
 

  
Overnachtingen Twente, incl. 
heuvelrug: jan-jun (x 1.000) 

  2019 2020 2021 2022 

Hotels/pensions/jeugdaccommodaties 558 361 361 530 

Kampeerterreinen 331 103 344 377 

Huisjesterreinen 395 228 412 475 

Groepsaccommodaties 87 31 31 115 

Totaal 1.371 723 1.149 1.497 

 

  
Bestedingen Twente, incl. heuvelrug: 

jan-jun (x € 1.000,-) 

  2019 2020 2021 2022 

Hotels/pensions/jeugdaccommodaties 49.519 32.912 32.854 48.161 

Kampeerterreinen 6.808 2.477 8.267 9.061 

Huisjesterreinen 16.079 9.647 17.444 20.107 

Groepsaccommodaties 3.547 1.376 1.376 5.064 

Totaal 75.953 46.411 59.940 82.393 
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