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Boven: Natuurkamperen in blokhutten - meerdaags zomerverblijf in het Hart van Brabant.
Cover: Wegdromen op muziekpaddestoelen, wie kent ze niet... Efteling in Kaatsheuvel.

Dit document ‘De Leisure Ambities van Midden-Brabant’ is onderhevig aan veranderingen.
Voor de meest actuele versie zie www.leisureboulevard.nl.
Dit programma wordt ondersteund door de Provincie Noord-Brabant en de
gemeente Tilburg. De Leisure Boulevard maakt deel uit van Midpoint Brabant.

Leisure ofwel de vrijetijdseconomie is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een belangrijke economische pijler van de Nederlandse economie. Maar
liefst 20% van het huishoudbudget wordt aan vrijetijdsactiviteiten uitgegeven. Inmiddels is de vrijetijdseconomie in Nederland jaarlijks goed voor ruim € 50 miljard
aan (directe) bestedingen. De regio Midden-Brabant wil economisch groeien en
daarvoor biedt de vrijetijdssector goede aanknopingspunten.

M

idden-Brabant kenmerkt zich immers door een hoge concentratie leisure-voorzieningen met
enkele grote spelers als Efteling en Beekse Bergen. En met podia als 013 en Mundial, met na-

tuurgebieden als de Loonse en Drunense Duinen en vele kleinere spelers in de sfeer van cultuur, dagen verblijfsrecreatie. De regio is nu al goed voor zo’n 10 miljoen dagbezoekers per jaar. Gemeenten,

onderzoeks- & onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in Midden-Brabant werken samen in Midpoint

Brabant en leisure is daarbij een focusgebied. Centraal staat de gezamenlijke programmatische stimulering van de regionale economische ontwikkeling van Midden-Brabant. Het programma ‘Midpoint
Leisure Boulevard’ sluit aan bij de profilering van Midden-Brabant als speerpunt van de Brabantse
vrijetijdseconomie.

Ook binnen de provincie Noord-Brabant heeft leisure een vooraanstaande

positie en Midden-Brabant speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de gestelde provinciale doelen. De meerwaarde van leisure gaat daarbij verder dan de directe economische resultaten in termen
van omzet en winst. Het gaat niet om ‘groot, groter, grootst’, integendeel. Een slimme verbinding van

groot- en kleinschalige leisure met andere activiteiten in de sfeer van wonen, werken, natuur en zorg
biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals een duurzame gebiedsontwikkeling,

instandhouding van kernvoorzieningen, behoud van de kwaliteit van het landschap en groei van werkgelegenheid. Een goed leisureklimaat maakt het ook interessant voor niet-leisure bedrijven om naar

Brabant te komen. Leisure kent een geografische verankering waardoor werkgelegenheid van laag tot

hoog opgeleid in het gebied blijft. Dat zijn de lange termijn effecten die de wérkelijke meerwaarde van
leisure tonen.

De inzet van Midpoint Leisure Boulevard is om de leidende leisure positie

van Brabant te behouden en te versterken. Dit mede in relatie tot het omliggende veld van leisure

aanbieders, kennisinstellingen en de brede keten van ondersteunende bedrijven en toeleveranciers
die leisure beleving mogelijk maken. In dit ambitiedocument presenteren wij de toekomststrategie
voor leisure in Midden-Brabant. Het is een eerste stap naar verwezenlijking van de ambitie die wij

Dreamport 2025 hebben genoemd. Inzet is om te komen tot een scherper doordachte strategische

agendering van wat Midden-Brabant in huis heeft rondom de vrijetijdseconomie. De opzet is om dit

landschap van kennis, professionaliteit, bedrijvigheid en ontwikkelvermogen sterker onderling te verbinden en in te zetten voor een vernieuwende, toekomstgerichte en duurzame gebiedsontwikkeling.

Drs. Bart de Boer, voorzitter Stuurgroep Midpoint Leisure Boulevard.

De auteurs, Leo Beckers & Femke Arts, Tilburg, september 2012.
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1. De ambitie: Family / Short Break
Midden-Brabant stelt zich als ambitie

om vóór het jaar 2025 dé leisure regio van noordwest-Europa te worden voor de ‘family / short break’-vakantie. Dat betekent: het scheppen van een
bijzonder leisure cluster dat past bij de 21e eeuw met een hoge kwaliteit en veel toegevoegde waarde
voor de ‘vakantie tussendoor’. De geografische focus ligt op een straal van zo’n 350 kilometer (tot 3,5
uur reistijd per auto). Midden-Brabant mikt op meerdaags verblijfstoerisme van internationale allure,
georganiseerd rondom een onderscheidend recreatie- / entertainmentproduct.

M

idden-Brabant breidt zijn toch al sterke positie uit door doelgroepen uit een internationaal wervingsgebied aan te trekken en parallel daaraan in te zetten op versterking en uitbreiding van haar

‘content-economie’. Het leisure-cluster richt zich op toegevoegde waarde en het verlengen en intensiveren van bezoek/verblijf om de bestedingen per bezoekuur te vergroten. Daarbij moet het leisure-aanbod

(met name op het vlak van recreatie, performing arts, entertainment) aansluiten bij de wensen en be-

hoeften van de kritische consument van de 21-ste eeuw. Er moet een grotere maar zichzelf versterkende
diversiteit aan leisure voorzieningen ontstaan voor verschillende doelgroepen binnen de familie / short

break-markt.

Dat vergt nieuwe horizontale en verticale waardeketens. Invulling van

het uitvoeringsprogramma moet op termijn leiden tot een verdubbeling van het aantal dagbezoekers

tot circa 20 miljoen per jaar, waarvan een groot deel meerdere dagen zal verblijven. Een eenvoudige
rekensom leert dat hiervoor een verdubbeling nodig is van het aantal bedden. Een en ander leidt tot een
omzetstijging tot 1,5 miljard euro per jaar. Redenen te over om ook de kwaliteit en capaciteit van het wegennet in en rondom de regio onder de loep te nemen en in te zetten op een slim intern vervoerssysteem

om de te verwachten groei aan bezoekers op een duurzame manier op te vangen.

Effecten uitvoering ambities Leisure Boulevard 2013 - 2025
Groei van 10 miljoen naar 20 miljoen dagrecreatieve bezoekers per jaar Verbreding / verlenging van het seizoen van de huidige 250 naar 350 dagen De top van het huidige dagbezoek stijgt van 40.000 naar 60.000 bezoekers 60% van de dagbezoekers zijn tevens short break verblijfsgasten Rechts: Familieplezier met
Hans en Grietje
in de Efteling
(foto: Midpoint
Brabant).

Verdubbeling aantal winterharde bedden van 7500 naar 15.000 in het jaar 2025 Toename van de leisureomzet van € 900 mio / jaar nu tot € 1,5 miljard in 2025 Verdubbeling werkgelegenheid tot 25.000 FTE’s (in zo’n 35.000 banen) Nieuwe investeringen in de regio van ca € 850 miljoen tot € 1 miljard -
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2. Midden-Brabant en de trends
Midden-Brabant biedt een parklandschap met een gevarieerd netwerk van steden, dorpen en natuurgebieden. Stadse en dorpse coulissen schuiven langs elkaar in een grote afwisseling
van agrarisch, industrieel, stedelijk en zelfs religieus erfgoed. Het is vol van ‘groene kamers’. Van
stuifduinen, bossen, vennen, natte parels, beekdalen en weidegebieden tot prachtige, bedijkte rivierlandschappen. Uit de industriële monoculturen van textiel- en lederindustrie is een rijk palet van
economische variëteiten ontstaan met een al even rijk industrieel erfgoed.

D

e regio weet zich verzekerd van een breed en afwisselend kleinschalig en grootschalig leisureaanbod. Met de Efteling, popcentrum 013, Festival Mundial, Incubate, Circo Circolo, de vele thea-

ters en vooraanstaande cultuurgezelschappen, de opleidingen op het vlak van popmuziek, het nieuwe

theater, kleinkunst en de podiumkunsten bezit Midden-Brabant een onderscheidende infrastructuur
op het bredere vlak van ‘performing arts’ en ‘multimedia entertainment’. Met de Beekse Bergen heeft
de regio een nationaal onderscheidende speler in verblijfsrecreatie en evenementen. Museum De
Pont, Natuurmuseum Brabant, het Textiel- en het Ledermuseum vullen het culturele aanbod aan.

De waaier van recreatiesporten, uitgebreide wandel- en fietsroutes en ruiterpaden

in een aantrekkelijke natuurlijke omgeving (zoals de Loonse en Drunense Duinen, het Oisterwijkse
vennengebied) biedt eindeloze afwisseling. Bovendien beschikt de regio met de Universiteit van Tilburg, de hogescholen Fontys en Avans en de NHTV over een onderscheidende kennisinfrastructuur
voor leisure, toerisme, design, creatieve industrie en ‘performing arts’ . > > >

Midden-Brabant streeft daarbij naar een investeringsimpuls van circa

€ 1 miljard. Die wordt gerechtvaardigd door de meerwaarde in markt- en concurrentiepositie. En die
ontstaat door vergroting van het verzorgingsgebied, grotere aantrekkingskracht, hogere bestedingen per

bezoek én door verruiming van de gerelateerde multimediale ‘content-economie’. Dit alles gaat leiden

Festival Mundial,
wereldevenement in
Tilburg (foto: HollandStock).

tot verbeterde prestaties van individuele (bestaande) bedrijven. En dus tot hoger rendement en meer
ruimte voor investering en innovatie.

Dat alles heeft ook een grote bijdrage voor het algemeen belang. De leisure-ontwikkelingen geven een verdubbeling van de gebiedsgebonden werkgelegenheid voor zowel hoog als laag

opgeleid personeel. Investeerders vinden hogere rendementen, onroerend goed zal in waarde stijgen.

Gerelateerde onderdelen van de leisure-keten zullen zich vestigen. Er ontstaat dus meer maatschappe-

lijke, toegevoegde waarde en daardoor stijgt ook de grondprijs. Leisure heeft zo een multiplier-effect op

Boven: Safaribeleving in de
Beekse Bergen,
Hilvarenbeek
(foto: Merlin
Daleman).
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Midden-Brabant biedt veel kansen

de gehele sociaal-economische samenleving.

om deze ambitie te verwezenlijken. Dit rapport

doet daarvoor wezenlijke handreikingen. Randvoorwaarde is een scherpe visie op de kenmerken van

Midden-Brabant en de daarmee te verbinden toekomstige leisure ontwikkelingen. Dit alles vormt de
basis voor een nieuwe gebiedsstrategie en het bijbehorende plan van aanpak onder toepassing van de
kritieke succesfactoren. Ter zake doende actoren in het gebied (bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden) dienen zich tot deze agenda te verhouden.

7

10 Miljoen dagbezoekers

Geen enkele andere Nederlandse regio trekt met haar leisure-

voorzieningen dan ook zoveel dagbezoekers per jaar als Midden-Brabant. De enorme bezoekersstroom

onderstreept de potentie van deze leisureregio. Het zijn doorgaans zeer doelgerichte bezoekers die ko-

men voor attracties, natuurgebieden of evenementen en podia. Het bezoek is overwegend seizoensgericht. Door zijn sterke aanbod in dagrecreatieve voorzieningen en attracties kent Midden-Brabant een

stevig, maar tegelijkertijd ook wat eenzijdig aandeel in de familie- en gezinsmarkt.

De huidige bezoekers komen nog onvoldoende voor de optelsom van al die dagrecreatieve

voorzieningen. Het uitgebreide dagbezoek beperkt de bestedingen vaak tot slechts één dagattractie of

-evenement en dat leidt tot gemiddeld lage leisure-uitgaven per gastuur in de regio. De grote spelers
zoals Efteling en Beekse Bergen laten weliswaar nog steeds groei zien. Maar een aantal middelgrote en

kleine aanbieders toont geen groei van betekenis. Er is weinig innovatie en de economische prestaties

0 - 12								
13 - 18					

17 %

8%

19 - 35										 20 %
36 - 50										 20 %
51 - 65										 20 %
65 +								 15 %
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blijven achter bij andere economische sectoren. De regionale leisure-productiviteit staat daarmee stevig

onder druk. De vraag naar overnachtingen in de regio mag dan stabiel zijn - ook hierin ontbreekt het aan

overtuigende groei.

Internationale merkwaarde De meeste leisure-aanbieders hebben met hun bezoekersstromen internationaal gezien slechts beperkte merkwaarde: ze opereren en werven regionaal of nationaal. Dit in tegenstelling tot de (inter-)nationale merkwaarde van sommige aanbieders als de Efteling.

Toch vormen zij de basis van het leisure-cluster Midden-Brabant. Om door te groeien, is verdieping en

8,1
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8,2
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Algemeen oordeel vakantie

te vermaken (om de productiviteit per gastuur te verbeteren). Daartoe moeten consumenten in binnen-

en buitenland worden verleid tot een short break in Midden-Brabant - de steeds populairder wordende
korte tussendoor-vakantie.

De markt is hoog competitief geworden

door de toegenomen communicatieve

koopzondagen, stedentrips, goedkope vliegvakanties). Die markt kent kritische consumenten die snel

van voorkeur veranderen. De echte groei op die markt zit in een thematisch samenhangende clustering

MIDDEN-BRABANT

van voorzieningen, bijvoorbeeld rond thema’s als natuur, entertainment, klassieke stedelijke allure of

NEDERLAND

ding, kwaliteit en een bereikbare diversiteit van mogelijkheden (‘customization’). Daar liggen voor Mid-

BRABANT

juist stedelijke vernieuwing, gezondheid, rust en ruimte. Temidden van de kakefonie van mogelijkheden

voor de vrijetijdsbesteding hebben consumenten steeds meer behoefte aan duidelijkheid, onderschei-

Kwaliteit accommodatie

BRABANT

7,6

MIDDEN-BRABANT

Korter en vaker op vakantie. De Europeaan ziet vakantie als een verworven recht. Maar

vakantie’ ziet hij de ‘short break’ van 1 tot 3 dagen als een aangename vrijetijdsbesteding - de afgelopen

tien jaar is het aandeel van de short breaks in het vakantiepatroon met maar liefst 75 % toegenomen.

NEDERLAND
7,6

den Brabant unieke kansen.

hij verdeelt zijn tijd anders dan vroeger. Hij gaat gemiddeld korter én vaker op vakantie. Naast de ‘hoofd-

MIDDEN-BRABANT

7,7

over de grenzen worden geworven. Het is zaak om de mensen langer in het gebied te laten verblijven en

en fysieke mobiliteit en door het gegroeide aanbod (outlet centers, meubelboulevards, evenementen,

NEDERLAND
7,9

verbreding van hun aanbod onvermijdelijk en daarbij moet veel meer intern worden samengewerkt en

Dienstverlening / service

Daar ligt een groeimarkt. Inmiddels is de short break goed voor 52 % van alle vakanties in Europa. Aan-

genaam bijverschijnsel: de relatieve vakantiebestedingen per dag zijn tevens het hoogst in de markt van
die short breaks.

WAARDERING VAKANTIES IN MIDDEN-BRABANT REGIONAAL EN NATIONAAL VERGELEKEN
8

9

3. Swot-analyse Midden-Brabant
STERKTEN
Ligging in noordwest-Europa Balans tussen natuur en stedelijkheid Brabantse werk- en gastvrijheidsmentaliteit Bestaande leisure infrastructuur (attracties, evenementen, onderwijs) Reeds enkele grote, internationale trekkers aanwezig (Efteling, Beekse Bergen) Sterk in gezins- en familiemarkt Samenwerking en agenda-setting Midpoint Leisure Boulevard, Provincie NB -

ZWAKTEN
- Beperkte verblijfscapaciteit / kritische massa content internationale markt
- Regio als zodanig niet internationaal bekend
- Afhankelijkheid van grote spelers (zoals Efteling)
- Focus op binnenland
- Klimaat (beperking voor buitenactiviteiten)
- Hoge arbeidskosten t.o.v. productiviteit
- Lage bestedingen per gastuur door focus op dagbezoek en beperkte keuze
(gasten verblijven een gehele dag in één bedrijf)

Arbeidsmarkt past bij vrijetijdssector Voldoende ruimte en vastgoed (bv. leegstaande kantoorgebouwen) Samenwerking Ondernemers, Onderwijs en Overheden (social innovation) -

KANSEN
Groei short break markt Behoefte togetherness in vrije tijd, ondanks / dankzij trend individualisering Vergrijzing: kapitaalkrachtige doelgroep met veel vrije tijd Nog geen andere duidelijk aanwezige leisure regio NW-Europa (vgl. Orlando) Technische hulpmiddelen om doelgroep te bereiken -

BEDREIGINGEN
- Mondiale concurrentie
- Afhankelijkheid van internationale merken
- Risico van overlap / interne concurrentie
- Commitment overheid en vastgoedeigenaren
- Bereikbaarheid (in geval van groei) bij grootschalige ontwikkelingen

Combinatie van leisure en onderwijs Herbestemming van gebouwen met duurzame concepten Gezondheidstrend: aandacht voor natuur, onthaasting, zingeving 10

Het Groot Goorven te Oisterwijk in zeldzaam fraai licht
(foto: Wim Hoogveld).
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4. Natuur, cultuur, gastvrijheid
Het laaghangend fruit voor de
groei van de Midden-Brabantse leisure-sector steekt in de onderlinge
verknoping en optimalisering van het
bestaande aanbod en gebruik van voorzieningen én een daarmee verbonden
productvernieuwing en ketenuitbreiding. Het huidige aanbod sluit al goed
aan bij de leidende markttrends (nostalgie, samen zijn, authenticiteit etc.).
Dat blijkt onder meer uit de Swot-analyse op de vorige pagina’s. Daaruit blijkt
óók dat verdere groeikansen liggen in
de mix van individualisering, de groei
van het aantal eenpersoonshuishoudens en de afkeer van vervreemding als
gevolg van mondialisering en technologisering. Daarin liggen van oudsher
Brabantse ‘kernwaarden’.

D

aarmee hand in hand gaat de overal zichtbare wens naar ‘togetherness’ in een veilige omgeving om

zich gezamenlijk te vermaken. Met de eigen partner, gezin, familie, vrienden en kennissen. Midden-

Brabant is traditioneel sterk op die gezins- en familiemarkt. Maar het aanbod is te eenzijdig en nog vooral

binnenlands gericht. Nieuwe, opkomende doelgroepen, zoals de senioren en hoger opgeleide één- en

tweepersoonshuishoudens worden onvoldoende bereikt. Door de ontwikkeling van nieuwe leisure-content voor zulke kansrijke, nieuwe doelgroepen ontstaat een aantrekkelijk, gevarieerd programma. Met
een brede basis en de gewenste verbreding van het bestedingspotentieel (uitgaven per gastuur).

De huidige eenzijdige en daarmee kwetsbare binnenlandse focus móet verbreed en ver-

diept worden naar het buitenland en naar nieuwe product-markt combinaties. Nieuwe markten moeten
ervan worden overtuigd dat de regio aantrekkelijk genoeg is om hier voor enkele dagen neer te strijken
en meer te besteden. Aanvullend bedrijfsleven in de content industrie, de hospitality industrie en de
overige toeleveranciers moet uitgedaagd worden om zich hier te vestigen. Dat resulteert dan in een forse

productiviteits- en rendementsimpuls. Daardoor ontstaat ook de financiële en organisatorische ruimte
om innovaties te faciliteren.

Midden-Brabant moet uitgroeien tot dé integrale leisure hot spot van noordwestEuropa, gebaseerd op de driehoek natuur (het ‘eetbare’ en beleefbare landschap van de groene kamers),
cultuur (performing arts, evenementen, entertainment) en gastvrijheid (thematisch en kwalitatief onderscheidend verblijf). Dit vergt ook uitbreiding van de ‘content’ (zie hierna: plan van Aanpak). > > >

Vestingstad Heusden aan de Maas, galeries, boutiques, restaurants, eeuwenoude stadsgezichten, passantenhaven aan
de Maas, goed voor dagen slenterplezier. Boven: paardrijden
in de Loonse en Drunense Duinen, een ongerepte natuurbeleving (foto’s HollandStock).
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5. Schaalsprong en leisure-content
BERLIJN
LONDEN

AMSTERDAM

MIDDEN-BRABANT - 3,5 UUR
CALAIS

ANTWERPEN
BRUSSEL

AKEN
DÜSSELDORF

PARIJS

LUXEMBURG

Het wervingsgebied van
Midden-Brabant
in noordwestEuropa, goed voor
ruim 100 miljoen
consumenten
(illustratie: HollandPubliciteit).

D

e aantrekkingskracht groeit met een strategische en op productinnovatie gerichte versterking / uitbreiding van de relatie tussen live podia, evenementen, contentproductie en creatieve opleidingen.

Dit met inbegrip van de vestiging van aanvullend leisure / entertainment bedrijfsleven met internatio-

nale aantrekkingskracht. Dat versterkt de Europese gebiedsmarketing aanzienlijk, juist voor meerdaags

verblijf. De nieuwe multimediale ‘leisure-content’ moet het bestaande aanbod aanvullen, dus niet méér
van hetzelfde of versnippering. Naast enkele grote, internationale trekkers zijn ook kleinere en ondersteunende aanbieders nodig (bestaande en nieuwe). De grote aanbieders vormen de trekkers en het
vliegwiel, kleinere en middelgrote aanbieders vullen het regionale leisure-weefsel verder in.

Dan is het zaak ook de verblijfsaccommodaties en de hospitality-economie

op orde te brengen naar aard, kwaliteit en capaciteit. Goed bereikbaar, het jaar rond beschikbaar en passend bij de beleving van leisure in Midden-Brabant. Hergebruik van bestaande gebouwen (leegstaande

kantoren, industriële panden) is sterk in beeld en past bij het regionale duurzaamheidsbeleid. De vraag
Daartoe zijn enkele nieuwe (inter-)nationale trekkers nodig ter aanvulling en versterking van de keten
en verbreding van het aanbod daaronder. Een slimme verdeling en samenwerking leiden tot een betere

spreiding en een grotere gemiddelde bezetting over een groter aantal dagen (350 per jaar, 100 dagen
extra) met meer productieve en dus rendabele uren. En dat alles zónder extra belasting van het gebied.

Mits het internationale merkwaarde weet op te bouwen, heeft Midden-Brabant een
potentiële bezoekersmarkt van een slordige 100 miljoen consumenten. Zij wonen in het ‘catchment area’

van de Benelux, Nordrhein Westfalen, Nedersaksen en Noord-Frankrijk. Dit potentieel maakt het gebied

tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor nieuwe leisure ondernemingen. Het stimuleert ook andere
ketenonderdelen om zich hier te vestigen en kan leiden tot een forse groei van aanbod en werkgelegen-

heid. De groeipotentie schuilt in een gevarieerd aanbod en (inter-)nationaal onderscheidend, en onder-

T-Parade Tilburg,
exotische cityparade voor vele
tienduizenden
bezoekers (foto:
HollandStock).

Om deze ambitie te verwezenlijken, is een schaalsprong nodig in denken en handelen. Er
moet meer en internationaal wervende ‘leisure-content’ worden geproduceerd. De verblijfsaccommodatie moet worden uitgebreid om ‘family / short breaks’ uit het wervingsgebied te faciliteren.

ling gethematiseerd leisure cluster voor meerdaags verblijf.

van de consument is leidend. Alle initiatieven moeten bijdragen aan de geformuleerde ambities om die
consument hier te krijgen voor meerdaags verblijf.

Midden-Brabant gaat zich langs vier lijnen profileren: 1) het content-spoor, gericht

op versterking van multimediale leisure contentproductie, -presentatie en -distributie (inclusief performing arts en entertainment); 2) het gastvrijheidsspoor (verblijf en horeca), versterking van de verblijfskwaliteit door de ontwikkeling van innovatieve ‘up market formules’; 3) het maak-spoor voor de verbin-

ding van gastvrijheidseconomie en industrieel verleden; 4) het groene natuurspoor met ‘landschappen
van allure’ en ‘leisure landschappen’.

Criteria voor uitbreiding en toevoegingen
- Uniciteit voor onderscheidend vermogen. Geen 2-e Efteling, maar andere, unieke attracties
- Nieuw aanbod moet passen bij de regio en haar sterke identiteit
- Onderlinge samenhang is een must om tot één regioconcept te kunnen komen
- Erkenning van belang tot samenwerking om collectief de juiste doelgroepen aan te spreken
- Synergetisch voordeel centraal stellen (combinatiebezoek, gezamenlijke marketing & inkoop)
- Vierseizoenen-exploitatie garanderen, het gehele jaar rond is bezoek mogelijk
- Spreiding piekmomenten: door nieuwe voorzieningen met andere pieken voor continuïteit
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6. Plan van Aanpak
Het gaat dus om internationale aantrekkingskracht en onderscheidende productontwikke-

Onderzoek van de Leisure Academy Brabant toont dat afstemming van de leisure ambi-

ling. Daartoe geldt een getrapte strategie: marktpenetratie door samenwerking (meer rendement uit
het bestaande aanbod) en marktontwikkeling door innovatie (groei door nieuw aanbod / content).
Nieuwe incentives voor meerdaags verblijf genereren hogere opbrengsten per gastuur en
regionale groei.

ties met de overige sociaal-economische actoren en doelen van het gebied de belangrijkste kritieke
succesfactor is voor het welslagen van de leisure-ambities.

M

arktpenetratie is de eenvoudigste strategie om de huidige rendementen in de leisuresector te op-

timaliseren. Sleutelwoorden zijn: betere spreiding van bezoekersaantallen en vergroting van het

wervingsgebied (de internationale ‘catchment area’). Belangrijkste onderdelen hierbij zijn: product- en
productiviteitsverbetering. Gezamenlijk concentreren op de ‘family / short break’ (midweek, weekeinde,

arrangementen) in combinatie met een optimaal prijsbeleid om individueel rendement te verbeteren.

V

ereisten zijn: interactieve kennisdeling, samenwerking en een juiste rolverdeling en machtsbalans
tussen de partijen (ondernemers, onderwijs en overheden). Het profileren en verbeteren van de

Midden-Brabantse kwaliteit als vestigingsplaats voor leisure ondernemers is een essentiële randvoor-

waarde. Dat moet gebeuren in een centrale regie met de nadruk op verbetering van het organiserend
vermogen binnen en van de regio.

De investeringen van de leisure iconen vormen het vliegwiel voor de gewenste

De kennisinstellingen in Midden-Brabant spelen hierbij een actieve rol. Bundeling en distributie van die

ontwikkelingen bij de overige deelnemers in het leisure-cluster. Daarom is het belangrijk dat die iconen

Gezamenlijke promotie: Vraagconcentratie kan worden opgeroepen en groeien door ge-

actoren op elk niveau binnen het leisure cluster enthousiast en betrokken te houden. Het behoeft verder

kennis levert meer rendement en investeringsruimte.

zamenlijke promotie van de regio. De leisure-iconen in het gebied bundelen daartoe hun communica-

tiekracht om hun (internationale) bereik te vergroten. Zo fungeren ze ook als trekkers om meer gasten
naar Brabant te krijgen. Binnen de regio vindt de gebiedsverkoop verder plaats met arrangementen en

M

combinatieproducten.

arktontwikkeling door innovatie is essentieel om nieuw potentieel aan te boren en voor de invulling van deze leisure ambities voor Midden-Brabant. Meer keuze en afwisseling in het aanbod

en meer kritische massa voor een groter marktbereik en meerdaagse incentives ontstaan alleen als de
sector zich blijvend en intensief innoveert. Daarvoor is leisure content nodig met internationale aantrek-

kings- en wervingskracht. Essentieel bij dit alles is de duurzaamheid van deze ontwikkelingen zodat

naast een maximale beleving voor de bezoeker ook een optimaal woon- en werkklimaat voor de inwoners van het gebied ontstaat.

Regionaal ontwikkelingsfonds: Een op te richten regionaal ontwikkelfonds ziet toe

op de juiste focus en helpt ondernemers met het ontwikkelen en bijstellen van plannen. Initiatieven en

plannen die niet binnen het regioconcept passen, worden niet actief gestimuleerd. Het ontwikkelfonds
acquireert zelf geschikte grote (inter-)nationale en regionale partners die willen participeren of voorzieningen willen exploiteren. De wensen en motieven van de (internationale) consument blijven daarbij

uiteraard leidend. Midden-Brabant moet zich durven onderscheiden van het bestaande aanbod in Nederland. Niet alle producties zullen een (groot) succes zijn, maar indien ze dat wel zijn, fungeren ze als
vliegwiel voor de ontwikkeling van andere content. Dit versterkt de positionering van Midden-Brabant

als sterk leisure cluster.
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7. Kritieke succesfactoren

(Efteling, Beekse Bergen, overige internationale trekkers) in de Regional Development Board van Mid-

point Brabant betrokken zijn. Dit alles vormt een onmisbaar ‘sociaal kapitaal’ binnen de regio om alle
geen betoog dat integratie van alle leisure beleidsprogramma’s van overheden op hun diverse niveaus
een basisvoorwaarde is voor succes.

Social innovation is door Midden-Brabant tot het hart van zijn sociaal-

economische ontwikkeling verklaard. Dit is het nieuwe samenwerken op regionaal niveau met het oog

op gezamenlijke, nieuwe businessmodellen en marktmechanismen in een gemeenschap van onderling

verschillende belanghebbenden. En dit alles gericht op maatschappelijke meerwaarde. Daarbij worden
gezamenlijk nieuwe product-markt- en service-marktcombinaties ontwikkeld die de betrokken deelne-

mers kansen bieden waar zij individueel niet van konden dromen. Om de leisure ambities volgens dit

principe in Midden-Brabant te laten landen, is de rol van de Midpoint Leisure Boulevard als initiator,
kennisuitwisselaar, en makelaar van samenwerking vitaal. Hieruit ontstaat de zo gewenste multiplier:
samen bereiken wat individuele partijen niet kunnen binnenhalen.

Het Eftelinghotel
in Kaatsheuvel.
Bij verwezenlijking van de
Leisure-ambities
is tenminste verdubbeling van de
regionale overnachtingscapaciteit geboden
(foto: HollandPubliciteit).
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8. Hoofdlijnen Plan van Aanpak
AANDACHT VOOR INNOVATIE
Activiteiten:

from
the
heart
- Inrichten collectief innovatielandschap door

Activiteiten:

- Versterken / uitbreiden ketenverbanden m.b.t.

- Gezamenlijk communicatieplan met partners

kennisinstellingen, podia, bedrijven, in aansluiting

- Oprichten onafhankelijke entiteit met minimale

content (performing arts & entertainment in re-

ontwikkelen.

op nieuwe financieringsvormen;

latie tot dans, muziek, toneel, kleinkunst, musical,
circus) en m.b.t. hospitality (innovatiekansen

gedurfde verblijfsformules in combi bedrijfsleven
& opleidingen).

AANDACHT VOOR PRODUCTIVITEIT
Activiteiten:

- Nulmeting regionale productiviteit;

- Academische werkplaats productiviteit verder
uitbouwen door Leisure Academy Brabant (+
monitor regionale productiviteit);

- Intensieve betrokkenheid bedrijfsleven.

INRICHTEN PLATFORM LOKALE
PROMOTIE-PUNTEN
Activiteiten:

- Oprichten platform met minimale bemensing
(inhuur op projectbasis);

- Gezamenlijk concept voor organiseren, vergaren
& distribueren informatie en inrichting digitale &
fysieke informatiepunten.

PLANOLOGIE

bemensing (inhuur op projectbasis);

REGIONAAL ONTWIKKELINGSFONDS
COÖRDINATIE + STURING (incl. invulling
promotie-, acquisitie- en ontwikkelrol)
Activiteiten:

- Continueren project Regiomarketing;

- Opzetten en uitvoeren acquisitieplan;
- Ontwikkeltafels organiseren;

- Academische Werkplaats Events van Leisure
Academy Brabant verder uitbouwen.

BEREIKBAARHEID
Activiteiten:

- Inrichten & uitbouwen verkeers- en vervoerssysteem;

- Afstemming verkeersmaatregelen;

- Goede programmering leisure hardware
afstemming fysieke infrastructuur;

- Actieve betrokkenheid bij de thematisering en
uitbouw N 261.

NIEUWE VORMEN VAN FINANCIERING
Activiteiten:

- Ontwikkelen kansenkaart (grond en (bestaande)

- Inrichten / uitbouwen nieuwe financieringsmo-

- Bundeling kansenkaart Midden-Brabant;

- Proactieve aanpassing van bestemmingen.

LEISURE-LOKET
Activiteiten:

- Adviespunt voor leisure ondernemers
-- Procedures;

-- Benodigde vergunningen;
-- Haalbaarheid;

- Actieve acquisitie.

Tilburg, grootste
kermis in de Benelux (foto: HollandStock).

(vestigingsplaats) en leisure software (events) +

Activiteiten:

gebouwen) per gemeente;
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GEZAMENLIJKE GEBIEDSPROMOTIE MET
FOCUS OP ICONEN MIDDEN-BRABANT

dellen op basis van:

-- Strikte scheiding vaste activa en inrichting /
inventaris;

-- Opzetten fonds voor ontwikkelen en beleg

Voor alle strategische opties wordt uitgegaan van een sterke (intergemeentelijke) samenwerking in de vorm van gezamenlijke beleidsontwikkeling en regionale
slagkracht ter ondersteuning van de ambities.

D

ie samenwerking is dan vooral gebaseerd op de kracht en het functioneren van reeds bestaande

organisaties zoals: KvK Brabant, Vrijetijdshuis Brabant, Syntens, Leisure Academy Brabant, (buiten-

gen in vastgoed;

landse) leisure ondernemers, regiosamenwerkingen, Midpoint Brabant, Efteling, Beekse Bergen, Festival

(zoals majeure infra-projecten);

numenten, ZLTO, (inter)nationale festival organisaties, ANWB en overig bedrijfsleven

-- Nieuwe participatievormen (CV’s);

-- Combinaties met anderssoortige projecten
-- Nieuwe vormen van kostenbesparing door
samenwerking met onderwijsveld.

Mundial, Tilburgse Kermis, onderwijs, VVV-organisaties, Provincie Noord-Brabant, Lokale Toeristische
Adviesraden, ondernemers Midden-Brabant, gemeenten Midden-Brabant, BOM, NFIA, Telos, Natuurmo-
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GEMEENTE TILBURG

from
the
heart

from
the
heart
Bezoekadres
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg
Postadres
Postbus 90154
5000 LG Tilburg
Telefoon 013 594 48 27
www.leisureboulevard.nl
info@midpointbrabant.nl
De Leisure Boulevard maakt deel uit
van Midpoint Brabant
www.midpointbrabant.nl
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