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1
In 2019 is de Notitie verkenning 
VTE opgesteld. Hieruit blijkt dat er 
grote kansen liggen voor de (door)
ontwikkeling van de VTE-sector in 
West-Brabant. De vrijetijdssector 
is een randvoorwaarde voor een 
sterk economisch vestigingsklimaat. 
Ook de toegevoegde waarde 
van de VTE-sector heeft 
groeimogelijkheden. Niet alleen de 
dagrecreatie, maar zeker ook de 
verblijfsrecreatie. Het aantal banen 
neemt hierdoor toe. Er worden 
mogelijkheden gezien om het 
verlies aan banen in sectoren door 
technologie op te vangen door meer 
banen in de VTE-sector. Echter is 
hier wel ook een omslag voor nodig 
binnen opleidingen. Deze kansen 
moeten wel verzilverd worden. 

In het Raamwerk VTE van maart 
2021 zijn de doelen vastgelegd 
gekoppeld aan het actieprogramma 
van Regio West-Brabant. Deze 
doelen zijn de start van het traject 
geweest. Op basis hiervan is een 
inspiratiegids gemaakt. Deze 
bevat de positionering van West-
Brabant. Vanuit deze inspiratiegids 

hebben we gewerkt aan een 
Aanbodanalyse. De positionering is 
hierbij uitgangspunt geweest. Deze 
producten hebben geleid tot deze 
actieagenda waarin de acties voor 
een regionaal VTE-programma zijn 
verwerkt. 

- Aanleiding traject
- Doelstelling traject
- Acties hoge prioriteit 
- Perspectief 2030
- Proces (wat is er allemaal 
gedaan)

Inleiding
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2
Voor dit traject gebruiken 
we de integrale aanpak 
bestemmingsmanagement van 
NBTC. Deze is toepasbaar op 
individuele sectoren, bestemming 
Nederland als geheel, maar ook op 
regionaal niveau, zoals Regio West-
Brabant. Centraal uitgangspunt is 
het principe dat bezoekers kunnen 
bijdragen aan maatschappelijke 
opgaven. Voor Regio West-Brabant 
is het de vrijetijdseconomie zodat 
West-Brabant kan uitgroeien tot een 
vitale bestemming waar bezoekers 
graag zijn en waar bewoners en 
ondernemers kunnen profiteren van 
die graag geziene gasten. 

De integrale aanpak start met het 
formuleren van een gezamenlijke 

en gedragen ambitie. Deze is in 
het Raamwerk VTE (maart 2021) 
door de kopgroep vastgesteld. 
Waarna door kennis en inzichten te 
verzamelen, een onderscheidende 
positionering en relevant aanbod de 
juiste bezoekers getrokken kunnen 
worden. In de aanpak zit een 
logische volgordelijkheid, hoewel in 
de praktijk meerdere stappen naast 
elkaar kunnen lopen.

De volgende pagina’s weergeven 
de aanscherping op de ambitie, 
resultaten van de positionering- 
en aanbodsessies. En op basis 
van deze resultaten zijn er acties 
geformuleerd om de uiteindelijke 
ambitie te kunnen realiseren. 

Uitgangspunt integrale 
aanpak
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3
Een heldere en gezamenlijke ambitie 
is de kern van de ontwikkeling van 
de regionale bezoekerseconomie. 
Immers, een gezamenlijke ambitie 
biedt richting en schept duidelijkheid 
over prioriteiten en (toekomstige) 
inzet van mensen en middelen. 
Natuurlijk is de regio complex en 
kennen de verschillende gemeentes 
een stapeling van uitdagingen én 
legio kansen. Des te belangrijker 
om uit die complexiteit een 
aantrekkelijke, breed gedragen en 
activerende ambitie te formuleren.

De ambitie is een stip op de 
horizon, zodat we weten welke 
kant we op willen. Dan kunnen we 
daarna samen bepalen hoe we 
daar gaan komen. Voor de Regio 
West-Brabant is die ambitie als volgt 
geformuleerd: 
West-Brabant ontwikkelen als 
levendige, gastvrije regio waarin 
vrijetijdseconomie zorgt voor een 
groei van de brede welvaart.

De kern van onze ambitie
In 2030 is West-Brabant uitgegroeid 
tot een vitale regio waar inwoners 
prettig wonen, werken en recreëren, 
maar ook als gastvrije regio waar 
toeristen en recreanten graag 
genieten van West-Brabant. 
Dat vraagt om een integrale 
vitaliteitsaanpak. In de totale aanpak 
zitten onderdelen die helpen aan 
de hoofdopgaven die in de regio 
spelen: werkgelegenheid, sociale 
cohesie, leefbaarheid, klimaat, 
energie, circulariteit, digitalisering, 
mobiliteit en bereikbaarheid. 
Een integrale vitaliteitsaanpak 
vrijetijdseconomie helpt om de regio 
als geheel te beschouwen, samen te 
werken aan de hoofdopgaven, maar 
ook om oog voor de verschillende 
belangen en uitdagingen die er in de 
regio spelen. 

Ambitie
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Kansen voor West-Brabant
De ambitie is breed. Er zijn vijf 
kansen die helpen om deze waar te 
maken. Deze liggen op de volgende 
vijf terreinen:
1. Opzetten van een triple 

helix-samenwerking tussen 
overheden, ondernemers en 
kennisinstellingen, die acties en 
onderzoeken uit de Actieagenda 
coördineert. Hoofdstuk 4 gaat 
in op de manieren waarop de 
RWB deze samenwerking kan 
faciliteren. 

2. Beter inzicht. De betrokken 
kennisinstellingen, zoals BUas, 
helpen om de impact van de 
vrijetijdseconomie in de regio te 
bepalen. Bovendien kunnen we 
met beter inzicht onderzoeken 
hoe we de vrijetijdssector 
kunnen helpen om in te spelen 
op trends en maatschappelijke 
opgaven. In hoofdstuk 5 worden 
de mogelijkheden en kansen op 
dit gebied besproken. 

3. Het verstevigen van het imago 
van West-Brabant. West-
Brabant is een grote regio, met 
onderlinge verschillen. New 
Growth Strategies heeft het 

imago, unieke kernwaarden en 
beeldmerken van West-Brabant 
voor potentiële bezoekers 
onderzocht. In hoofdstuk 6 gaan 
we in op deze positionering. Hoe 
zetten we die kernwaarden in 
voor het verbinden van de regio? 

4. Aanbodanalyse. Uit een 
aanbodanalyse blijkt dat West-
Brabant veel kansrijk aanbod 
heeft. Er zijn mogelijkheden 
om aanbod een impuls te 
geven of beter in de etalage 
te zetten, bijvoorbeeld door 
revitalisering, samenwerkingen 
of investeringen. In hoofdstuk 7 
worden de uitkomsten en kansen 
van dit onderzoek beschreven. 

5. Het vergroten van de 
zichtbaarheid van West-Brabant 
bij potentiële bezoekers. 
Zowel ondernemers als lokale 
marketingorganisaties zetten zich 
daar nu voor in. In hoofdstuk 8 
wordt ingegaan op de kansen 
die op dit vlak kunnen worden 
verzilverd.
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4De Samenwerking 

De agenda is opgesteld in 
samenwerking met verschillende 
stakeholders (zie bijlage wie heeft 
deelgenomen aan de positionering- 
en aanbod sessies). Dit heeft geleid 
tot enthousiasme en betrokkenheid. 
Tegelijkertijd hebben de omschreven 
ambitie en de geïdentificeerde 
kansen het nodig dat erop wordt 
doorgepakt. De bestaande triple 
helix samenwerking moet daartoe 
niet alleen worden bestendigd, maar 
ook versterkt. 

Duidelijk is de behoefte vanuit de 
regio aan allianties (ongeacht in 
welke vorm) die de ambitie helpen 
uitdragen, de positionering delen 
en bewaken, onderzoek uitzetten 
en monitoren, ondernemers en 
andere stakeholders samenbrengen 
en diverse acties coördineren. 
Daarnaast is er behoefte aan 
enerzijds een bewaker van de 

visie, anderzijds een loket voor 
ondernemers en een coördinator 
van mogelijke gezamenlijke 
(marketing)activiteiten. Slim 
verbinden staat daarbij centraal: 
juist faciliteren wat er in de regio 
speelt en dat verbinden aan andere 
al lopende initiatieven. Dit kan op 
verschillende manieren worden 
georganiseerd. 

Kans/actie:
• Het onderzoeken van mogelijke 

allianties om bij te dragen aan de 
ambitie.

• Het aanstellen van een 
kwartiermaker die de 
ambitie en positionering 
uitdraagt, de acties vanuit het 
actieprogramma coördineert 
en daarnaast inventariseert hoe 
de samenwerking in de regio 
meer permanent kan worden 
gefaciliteerd.
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5Beter inzicht

Om de ambities te kunnen realiseren 
is een langetermijnvisie nodig in het 
aanreiken van maatschappelijke 
belangen, het bewaken van de 
regionale strategie, onderzoek en 
aansluiting van onderwijs op het 
werkveld. Onderzoek en data zijn 
daarom nodig om dit inzicht en 
perspectief inzichtelijk te maken.

Een drietal kansen
Om inzicht te krijgen in de status 
van de vrijetijdseconomie in 
West-Brabant en het bepalen 
van vervolgacties, zijn een drietal 
onderzoekstrajecten van belang.

• Allereerst is dat een nulmeting 
op de huidige meerwaarde van 
VTE voor West-Brabant, inclusief 
een traject omtrent het bepalen 
van de meest waardevolle 
indicatoren op basis waarvan 
we dat kunnen bepalen. Elke 
twee jaar worden de voortgang 
en effectiviteit van het traject 
gemonitord. Het is hierbij van 
belang om een breed scala aan 
indicatoren mee te nemen, zoals 
economische, ecologische en 
sociaal-maatschappelijke. 

• Een tweede traject betreft het 
vergaren, samenbrengen en 
actualiseren van bestaand 
onderzoek. Het koppelen 
van dit onderzoek aan de 
door de diverse stakeholders 
geformuleerde acties, biedt 
mogelijkheden om gemiste 
kansen te signaleren. 

• Op basis van de geformuleerde 
positionering kan gestart 
worden met de monitoring 
van het imago. Past het 
positioneringsverhaal in de 
beleving van mensen, of heerst 
er een ander beeld over West-
Brabant? Deze inzichten helpen 
bij monitoring en de manier 
waarop de positionering het 
beste kan worden uitgedragen.

Met deze drie trajecten legt de 
regio een eerste basis voor een 
slimme doorontwikkeling van de 
vrijetijdseconomie. Daarnaast neemt 
West-Brabant deel aan Leisure for a 
Better Society.
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Wat doen we sowieso: Beleefbaar 
Brabant: Leisure for a better 
society
Bij BUas is een learning community 
gestart waar Regio West-
Brabant onderdeel van uitmaakt. 
Deze learning community heeft 
tot doel: via het programma 
moet vrijetijdseconomie 
integraal onderdeel worden 
van multifunctionele 
gebiedsontwikkelingen: 
“Vrijetijdsvoorzieningen zijn van 
belang voor de kwaliteit van de 
ruimtelijke omgeving en bepalen 
mede de vestigingskeuze voor 
bedrijven en bewoners. Leisure 
werkt ook imagoversterkend en 
geeft een gebied identiteit. Hierdoor 
stijgen de vastgoedwaarde en de 
cultuurhistorische waarde van het 
landschap. Dit alles betekent dat 
een verandering in rol en rolverdeling 
tussen de markt en overheid nodig 
is.” 

Met een van de onderdelen uit het 
programma Beleefbaar Brabant wil 
regio West-Brabant aan de slag 
met een vitaliteitsonderzoek voor 
de regio. De (re)vitalisering van de 
verblijfsrecreatie moet hoog op 
de agenda blijven staan. Daarbij 
kijken we niet alleen naar de parken 
die afglijden naar permanente 
bewoning, maar ook naar de 
parken die voorop willen lopen met 
nieuwe verblijfsvormen, nieuwe 
belevingen en arrangementen met 
de omgeving. 

Acties
• Inzetten nulmeting en monitoring
• Traject bijeenbrengen bestaand 

onderzoek
• Terugkerend imago-onderzoek
• Deelname aan Leisure for 

a Better Society met het 
vitaliteitsonderzoek als eerste 
activiteit.
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6
De bewoners en ondernemers 
van West-Brabant zullen de regio 
herkennen als een gebied waar 
je prettig kunt wonen, werken en 
leven. Tegelijkertijd blijkt dat West-
Brabant door mensen van buiten 
de regio nog niet altijd wordt gezien 
als eenduidige regio, of een unieke 
regio. Daar bovenop speelt nog 
eens de risico’s van negatieve 
beeldvorming door berichtgeving 
over drugsproblematiek en 
criminaliteit. 

Met New Growth Strategies is 
gezocht naar die elementen die 
West-Brabant uniek maken en 
die West-Brabanders onderling 
verbinden. Het benoemen van die 
kernwaarden helpt bij enerzijds het 
verbinden van de West-Brabanders 
met elkaar en hun gebied en 
anderzijds ontstaan hierdoor 
logische kansen om het gebied in 
gezamenlijkheid te ontwikkelen en 
zichtbaar te maken. 

De bevindingen van New Growth 
Strategies zijn ontwikkeld in 

samenwerking met een brede 
groep aan stakeholders en zijn 
samengevoegd in een inspiratiegids, 
hieronder zijn de hoofdlijnen 
en aanbevelingen uit deze gids 
samengevoegd.

Karakter van West-Brabant
De tijd om samen te genieten. 
Vanuit deze overtuiging leven we 
in West-Brabant. Het gevoel dat je 
krijgt bij de regio is ‘bourgondisch 
van oorsprong’. Dit gaat verder 
dan alleen gezelligheid en gaat ook 
over aandacht voor grote en kleine 
zaken.

Dit maken we waar aan de 
hand van onze vijf kernwaarden. 
Genietend is onze eigenwaarde, de 
waarde waar we om bekend willen 
staan. Daarnaast zijn we in onze 
kern sociaal en doen we dingen met 
aandacht. De regio is al creërend 
en gastvrij maar aan deze waarden 
moeten we soms nog extra 
aandacht besteden.

Versteviging identiteit 
en imago
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In de inspiratiegids zijn deze 
kernwaarden nader uitgewerkt. 
Zo zien we ook duidelijk terug 
hoe deze kernwaarden in onze 
dagelijkse activiteiten terugkomen. 
Die kernwaarden gelden voor 
de hele regio. Tegelijkertijd heeft 
elk dorp, deelgebied, stad of 
ondernemer zijn eigen identiteit. 
Hierbij zullen sommigen zich soms 
wat levenslustiger uiten terwijl 
anderen juist kiezen voor een 
socialere of meer behoudendere 
uiting. We zijn daarin als een familie 
met verschillende leden, maar wel 
herkenbaar als een familie. 

Doelgroep
Bij de hierboven beschreven 
waarden passen een 
tweetal doelgroepen uit het 
Leefstijlvindermodel : de 
zgn. ‘harmoniezoeker’ en de 
‘verbindingzoeker’. Hun waarden 
komen grotendeels overeen met de 
kernwaarden van de regio, zoals 
hierboven beschreven: sociaal, 
met aandacht, creërend, gastrvij, 
genietend. Door proactief in te 
zetten op het ontwikkelen voor 
en communiceren richting deze 
doelgroepen, zorgen we voor 
de beste match tussen vraag en 
aanbod. 

De harmoniezoeker zoekt naar 
gezelligheid. Vrije tijd brengen ze 
graag door met gezin, familie en 
vrienden en zoeken daarbij naar 
activiteiten die hun hele gezelschap 
blij maken. De activiteiten draaien 
dan om een combinatie van 
gezellige activiteiten en rustige 
moment. Familiecampings en 
bungalowparken, liefst met goede 
voorzieningen, spreken deze groep 
aan.

De verbindingzoeker is eveneens 
gericht op de sociale aspecten 
van het leven. Ze zetten zich in 
voor de buurt, bijvoorbeeld met 
vrijwilligerswerk of in een vereniging. 
In hun vrije tijd genieten ze graag 
van de natuur, wandelend of 
fietsend, maar vinden het ook 
heerlijk om een museum of theater 
te bezoeken. De verbindingzoeker 
houdt van goede campings of 
bekende hotelketens en is ook, 
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na een goede ervaring, bij uitstek 
een perfecte ambassadeur voor 
het gebied die zelf ook graag 
terugkomt.

Bovenstaande doelgroepen zijn 
gedefinieerd op basis van het 
Leefstijlvindermodel, dat veel steden 
en regio’s helpt bij het definiëren 
van hun doelgroepen. De persona’s 
binnen dit model zijn gebaseerd 
op de Nederlandse populatie en 
kennen een nauwe overlap met 
de belangrijkste doelgroepen in 
de buurlanden. Hiermee is dit 
model goed bruikbaar voor de 
scope van de ontwikkeling van de 
vrijetijdseconomie in West-Brabant. 

Gebruik 
De combinatie van de kernwaarden 
en deze doelgroepen bieden 
kansen voor de hele regio: 
ondernemers, overheden én 
marketingorganisaties. Bijvoorbeeld 
door communicatie-elementen in 
woord en beeld te laden met de 
West-Brabantse kernwaarden, 
maar ook door het aanbod in West-
Brabant te ontwikkelen in lijn met 
diezelfde kernwaarden. Zo creëren 
we samen, langzaam maar zeker, 
op een slimme manier een steeds 
eenduidiger en waardevol beeld van 

de regio voor potentiële gasten. De 
omschreven positionering is op die 
manier alvast de basis geweest voor 
de aanbodanalyse (hoofdstuk X).

Kansen
De positionering is reeds gebruikt 
voor een nadere analyse van het 
aanbod (hoofdstuk 6). Daarnaast 
liggen er mogelijkheden om:
• Gezamenlijk de positionering 

uit te dragen in woord en 
beeld. Lokale ondernemers en 
marketingorganisaties, maar 
ook gemeenten, kunnen gebruik 
maken van deze positionering 
en de handvatten die hierin te 
vinden zijn.

• Grotere spelers, zoals Visit 
Brabant en NBTC, mee te 
nemen in de positionering van 
West-Brabant zodat ook zij 
weten vanuit welke waarden zij 
kunnen communiceren over het 
gebied.

• Op basis van imago-onderzoek 
te identificeren welke boodschap 
over West-Brabant met prioriteit 
moet worden verteld om de 
positionering en imago dichter 
bij elkaar te brengen (zie ook 
hoofdstuk 4).
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Aanbod

West-Brabant heeft haar inwoners 
en bezoekers al veel te bieden. 
Ondernemers, gemeenten en 
regio kunnen dit samen verder 
ontwikkelen, verbinden en 
bereikbaar maken. Op een manier 
dat er een nog betere aansluiting 
ontstaat op de hiervoor omschreven 
positionering en de passende 
doelgroep. 

Een match met de positionering 
/ identiteit van de regio helpt bij 
de verbinding met het algehele 
beeld van West-Brabant. Het 
aanbod in de regio is divers.  Juist 
een veelvoud aan aantrekkelijke 
bezoekbare plekken helpt bij het 
verleiden van bezoekers. Het helpt 
echter ook als die diverse plekken 
herkenbaar zijn als onderdeel van 
een geheel: een regio waar mensen 
op een bepaalde manier leven, 
genieten en samen het mooie leven 
creëren.  

Uitgangspunten
• Een sterk identiteit (zie hoofdstuk 

5). Dit versterkt de kernwaarden 
en draagt precies het juiste 
gevoel over aan de bezoekers.

• De doelgroep(en) (zie hoofdstuk 
5). De ideale doelgroep heeft 
een match met het ontwikkelde 
merk, maar levert zeker ook de 
juiste economische en sociaal-
maatschappelijke impact.

Op basis van de positionering en 
doelgroepkeuze komen we tot een 
overzicht van potentieel relevante 
producten, verhaallijnen maar ook 
tot manieren.

Uitdagingen 1e inzicht
De regio is op veel manieren te 
ontdekken. Echter zijn er nog veel 
verborgen pareltjes die niet altijd 
bekend zijn bij de bezoekers van 
binnen of buiten de regio. Daarnaast 
is het van belang om het aanbod 
aan elkaar te binden zodat er meer 
samenhang tussen het beleefbare 
aanbod plaatsvindt. 

Het is daarom erg belangrijk om 
kritisch te kijken naar het aanbod. 
Hoe kunnen we het type aanbod 
maar ook de manier waarop we 
het aanbieden zo passend mogelijk 
maken? Hoe zorgen we dat het 
hartelijke karakter van West-Brabant 
hier optimaal in terug komt? 

7
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Aanbodpiramide: uitkomsten
Op 13 januari 2022 heeft er een 
aanbodsessie plaatsgevonden waar 
een brede inventarisatie is gemaakt 
o.b.v. de aanbodpiramide. De 
aanbodpiramide is een kwalitatieve 
methode om het bestaande 
aanbod van een bestemming 
af te stemmen met de gekozen 
kernwaarden en gewenste 
bezoeker. Doel is verkrijgen van 
inzicht in het bestaande aanbod 
en het inventariseren van acties 
richting versterking van het 
toeristisch/recreatiefaanbod op de 
bestemming. Voor meer informatie 
over deze methodiek zie bijlage 1. 

De aanbodpiramide bestaat uit top-, 
plus- en basisaanbod. We hebben 
tijdens de sessie voornamelijk 
gefocust op top en plus aanbod; 
wat sluit aan bij positionering en 
doelgroep en wat is onderscheidend 
en uniek in West-Brabant. Op 
basis van deze top en plus aanbod 
hebben we gekeken naar wat 
kansrijke verhaallijnen/thema’s 
kunnen zijn voor West-Brabant. 
De resultaten van deze sessie zijn 
hieronder als volgt weergegeven:

• Resultaten aanbod piramide 
(top-, plus- en basisaanbod)

• Ontwikkelkansen o.b.v. top en 
plus aanbod 

• Overkoepelende (aanbod) 
positionering o.b.v. positionering 
van hoofdstuk 5 

• Thematische kansrijke 
verhaallijnen 

Resultaten aanbodpiramide
De betrokken stakeholders hebben 
samen het plus- en topaanbod 
gedefinieerd in West-Brabant. 
Dit is aanbod dat fungeert of 
kan fungeren als (grote) trekker, 
past bij de positionering en is 
onderscheidend voor het gebied. 
In de piramide hieronder staat het 
aanbod schematisch weergegeven. 
Dit aanbod is dus een plus op het 
brede scala aan basisaanbod, zoals 
wandelroutes, winkelcentra, horeca, 
fietsroutes, watersportfaciliteiten, 
leisure, evenementen en 
verblijfsaccommodaties. 
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Ontwikkelkansen
Op ieder aanbod zijn kansen 
mogelijk om de aantrekkelijkheid 
te vergroten, een betere match te 
maken met de positionering, de 
bekendheid te vergroten of om 
het aanbod op een andere manier 
te versterken. Op het gebied 
van het basisaanbod kan ook 
zeker versterking nodig zijn, zoals 
bijvoorbeeld vitale vakantieparken. 
In het volledige verslag in 
bijlage X staan de verschillende 
ontwikkelkansen opgenomen.  

Positionering van het aanbod
De algemene positionering van de 
regio West-Brabant draait om een 
vijftal kernwaarden die het gebied 
tekenen. Als je de kernwaarde 
vertaalt in aanbod, dan kan je het 
aanbod zien als ‘de huiskamer van 
West-Brabant.  De huiskamers 
staan voor plekken waar je altijd 
welkom bent en je je meteen 
thuis voelt, ook al kom je er voor 
de eerste keer. Plekken waar je 
makkelijk contact maakt, maar 
waar je tegelijkertijd jezelf kunt zijn. 
Of je nu een drankje komt doen 
met je vrienden, je een plek zoekt 

met je gezin om even bij te komen 
of een ontspannen thuiswerkplek 
zoekt. Een huiskamer voor iedereen. 
West-Brabant kent vele van dit 
soort plekken: de Grote Markten 
van bijvoorbeeld Breda en Bergen 
op Zoom, de dorpspleinen, lokale 
uitspanningen en bruine cafés, de 
herbergen waar je tot ’s avonds laat 
geniet bij het haardvuur.
Het zijn de pleisterplaatsen en de 
ontmoetingsplekken die staan voor 
het hart van West-Brabant: de tijd 
om samen te genieten.

Kansrijke verhaallijnen
In bovenstaande is kansrijk plus- 
en topaanbod geïdentificeerd en 
gekoppeld aan een overkoepelend 
verhaal dat het West-Brabantse 
aanbod aansluit met de West-
Brabantse kernwaarden. 
Onderstaande drie verhaallijnen 
bieden de kans om de grote 
diversiteit aan aanbod (van basis tot 
plus en top) onderling te verbinden, 
te versterken en in de markt te 
zetten.
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1. Onze Wielercultuur. Verbind 
specifieke aantrekkelijke 
evenementen (e.g. de Acht van 
Chaam) met een aantrekkelijk 
aanbod van wielrenfaciliteiten. Deze 
verhaallijn sluit goed aan met de 
huiskamers van West-Brabant, 
die de pleisterplekken op de route 
vormen en zo de regio met elkaar 
verbinden. 

2. Vier met ons mee – lokale 
evenementen en sociale leven. 
De regio kent legio lokale 
evenementen, met het 
Bloemencorso (met bijbehorende 
cultuur en beleving) als bekendste 
voorbeeld. Dit soort evenementen 
vormen reasons to travel voor 
geïnteresseerden en kansen om 
hen via een aantrekkelijk evenement 
te laten genieten van al het andere 
moois dat de regio te bieden heeft. 
Opnieuw bieden de Huiskamers en 
excellente manier om die koppeling 
te verzorgen, als aantrekkelijke en 
centrale plekken waar genieten en 
gastvrijheid centraal staan.

3. Streekproducten op z’n West-
Brabants. Streekproducten zelf zijn 
niet uniek, maar de manier waarop 
West-Brabant ermee om gaat is 
dat zeker. Van Worstenbroodjes tot 
Citta Slow, in West-Brabant gaat het 
om het genieten van wat er lokaal 
geproduceerd en gemaakt wordt. 
Opnieuw een stevige link met de 
Huiskamers van West-Brabant.

Op ieder van deze lijnen is 
bestaand aanbod te verbinden 
en te versterken. Daarnaast kan 
West-Brabant inzetten op een 
tweetal bestaande verhaallijnen 
die een groter deel van Noord-
Brabant beslaan: Van Gogh 
en de Zuiderwaterlinie; hierbij 
ligt de uitdaging om het eigen 
onderscheidende aanbod naar 
voren te laten komen.

En daarnaast is er ook top en plus 
aanbod wat niet direct binnen één 
van deze verhaallijnen valt maar 
wel aansluit bij de positionering 
van West-Brabant (bijv. Basiliek 
van Oudenbosch, Kerk in Breda, 
Willemstad, Markiezenhof). Deze 
mooie voorbeelden passen echter 
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goed in het verhaal/positionering 
van de huiskamers en er liggen 
tal van kansen om ze als trekkers 
te positioneren binnen diverse 
communicatie uitingen.

Kansen/acties 
• Middels een match-making dag 

worden de eerste connecties 
per verhaallijn gemaakt. Direct 
betrokkenen verbinden zich aan 
een verhaallijn en werken samen 
aan de nadere invulling. 

• Identificeren van ambassadeurs 
van de verhaallijnen. Zij trekken 
aan de ontwikkeling van de 
verhaallijn, verbinden het aanbod 
en kunnen het verhaal uitdragen 
binnen en buiten de regio. 
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8Zichtbaarheid

De verschillende hoofdstukken 
hiervoor bieden bouwstenen voor 
het ontwikkelen van de regio 
West-Brabant, zodanig dat de 
vrijetijdseconomie zich steeds 
beter kan ontwikkelen, in dienst 
van de brede welvaartsgroei in de 
regio. Om de juiste bezoekers te 
verleiden en de regio daadwerkelijk 
te bezoeken, moet daarom 
ook gewerkt worden aan de 
zichtbaarheid van de regio. Er zijn 
talloze opties hoe die zichtbaarheid 
kan worden gecreëerd en minstens 
evenveel mogelijkheden hoe dit 
kan worden georganiseerd. Er 
zijn grofweg een viertal varianten 
te onderscheiden, die, om het 
ingewikkeld te maken, elkaar 
onderling niet altijd hoeven uit te 
sluiten.

1. Individuele inzet op 
zichtbaarheid
In dit model zorgen individuele 
gemeenten, ondernemers of lokale 
samenwerking voor hun eigen 
zichtbaarheid. Dat doen zijn volledig 
zelf met eigen middelen en onder 
eigen regie. Door het delen van de 
regionale principes en positionering 
wordt een gezamenlijk beeld van 
de regio gestimuleerd, maar dit 
is secundair aan de individuele 
positionering van de eigen 

bestemming.

2. Incidentele samenwerkingen
Aanvullend op individuele 
zichtbaarheid vinden er niet 
zelden incidentele bovenlokale 
samenwerkingen plaats. 
Bijvoorbeeld rondom specifieke 
events (e.g. de Vuelta in 2022) of 
meer langdurig omtrent thema’s 
(e.g. verhaallijnen NBTC). Deze 
thema’s of events verbinden 
verschillende plekken met elkaar 
en leiden tot gezamenlijke inzet en 
coördinatie, maar altijd vanuit dat 
tijdelijke perspectief. Afhankelijk 
van de grootte en duur van de 
samenwerking wordt coördinatie 
belegd bij één van de deelnemers 
dan wel bij een overkoepelende 
partij.

3. Meer intensieve regionale 
samenwerking
Als een regio steviger en duurzamer 
wil samenwerken kan gekozen 
worden voor een model waarin men 
ervoor kiest de identiteit van de 
regio als geheel centraal te stellen 
in de diverse uitingen. Individuele 
gemeenten, ondernemers en 
subregio’s zijn onderdelen in het 
overkoepelende narratief. De 
rationale hier is dat een regio 
als geheel aantrekkelijker kan 
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zijn dan de individuele plekken 
afzonderlijk en dat door in te 
zetten op de aantrekkelijkheid van 
het geheel, elke individuele plek 
kan meeprofiteren van de totale 
aantrekkingskracht. Het coördineren 
van regionale samenwerking kan op 
twee verschillende manieren. 

A Regionale coördinatie
De eerste mogelijkheid daartoe is 
het regionaal coördineren van de 
samenwerking, bijvoorbeeld door 
een afvaardiging vanuit diverse 
gemeenten, marketingorganisaties 
en ondernemers een deze 
samenwerking te laten coördineren. 
Zij zorgen samen voor marketing- 
en communicatieplannen inclusief 
planning en budget. 

B Regionale organisatie
Een intensievere en meer 
permanente variant van deze 
samenwerking is de oprichting 
van een separate organisatie die 
de zichtbaarheid van de regio 
verzorgd. Deze organisatie kan 
werken in opdracht van individuele 
gemeenten, marketingorganisaties, 
ondernemers en regio en vindt 
daarbij de balans tussen lokale en 
regionale belangen.

Kansen/acties 
Het organiseren van zichtbaarheid 
kan dus op vele manieren, kost 
geld en hangt aan een groot aantal 
belangen. Het is daarom belangrijk 
dat, parallel aan de diverse acties 
die vanuit dit programma in de regio 
worden ondernomen, de regio met 
elkaar in gesprek gaat over hoe het 
zichtbaar maken van de regio op 
de lange termijn zo goed mogelijk 
kan worden ingericht. Kansen en 
acties die specifiek onder het kopje 
zichtbaarheid vallen:
• Het inventariseren van huidige 

manieren van samenwerking 
(kwartiermaker)

• Individuele stakeholders kunnen 
altijd inzetten op hun eigen 
zichtbaarheid en daarnaast 
alvast beginnen te werken aan 
regionale samenwerkingen, 
bijvoorbeeld een regionale 
evenementenkalender of een 
‘metrokaart’ die het aanbod in 
de regio verbindt.

• Het inventariseren van de 
mogelijkheden tot meer 
intensieve samenwerking (zij het 
gezamenlijk gecoördineerd of 
iets intensiever georganiseerd).
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9Acties en planning

In voorgaande hoofdstukken zijn diverse aspecten van de ontwikkeling van 
de vrijetijdseconomie beschreven alsook de diverse kansen die er liggen 
om op korte termijn die ontwikkeling vorm te geven. In onderstaande 
overzicht zijn deze kansen omschreven als acties.

Hoofdstuk Actie Wie Wanneer
Samenwerking Het aanstellen van een 

kwartiermaker
• Bewaken van de 

ambitie
• Uitdragen van de 

positionering
• Coördineren 

van acties uit het 
actieprogramma

Beter inzicht Inventariseren van 
verdere en stevige 
samenwerking in de regio

RWB Maart 
2022-December 
2022

Starten nulmeting en 
monitoring

BUAS Per heden

Terugkerend imago-
onderzoek

ANWB Per heden

Traject bijeenbrengen 
en analyseren bestaand 
onderzoek

RWB Per heden

Deelname aan Leisure for 
a Better Society.

BUAS Leisure for a 
better society

Tot 2025 
met optie tot 
continuering

Verstevigen 
identiteit en 
imago

Gezamenlijk de 
positionering uit te 
dragen in woord en beeld. 

Alle betrokken 
stakeholders in de 
Regio West-Brabant

Per heden

Grotere spelers, zoals Visit 
Brabant en NBTC, mee te 
nemen in de positionering 
van West-Brabant zodat 
ook zij weten vanuit 
welke waarden zij kunnen 
communiceren over het 
gebied.

Kwartiermaker Per heden
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Aanbod Match-makingdag 
omtrent verhaallijnen

Triple Helix groep
RWB

April/Q2 2022

Identificeren van 
ambassadeurs omtrent 
verhaallijnen.

RWB

Zichtbaarheid Het inventariseren 
van huidige manieren 
van samenwerking 
(kwartiermaker)

Kwartiermaker

Individuele stakeholders 
kunnen altijd inzetten op 
hun eigen zichtbaarheid 
en daarnaast alvast 
beginnen te werken 
aan regionale 
samenwerkingen, 
bijvoorbeeld een regionale 
evenementenkalender 
of een ‘metrokaart’ die 
het aanbod in de regio 
verbindt.

Ondernemers, 
marketing-
organisaties

Het inventariseren van de 
mogelijkheden tot meer 
intensieve samenwerking 
(zij het gezamenlijk 
gecoördineerd of 
iets intensiever 
georganiseerd).

Kwartiermaker


