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Managementsamenvatting
Vanuit de BelangenVereniging Wekerom bestaat de wens om het dorp te promoten onder toeristen en
recreanten. Wekerom wil beter op de kaart komen en de aantrekkingskracht op toeristen en recreanten
vergroten. Daarnaast geeft de opening van het Kulturhus aanleiding om deze te betrekken bij de
promotie van het dorp.
Het doel van het onderzoek is een advies uit te brengen voor Wekerom op welke manier het dorp het
beste gepromoot kan worden om meer toeristen en recreanten aan te trekken. De vraag die centraal
staat is: ‘Op welke manier kan Wekerom gepromoot worden om de aantrekkingskracht op toeristen en

recreanten te vergroten?’ De informatie is verzameld door middel van literatuuronderzoek, interviews,
contact via email en enquêtes.
Ten eerste is de huidige situatie van Wekerom, de ambities met betrekking tot het vraagstuk en het
verschil hiervan (‘gap’) in kaart gebracht. Verbeterpunten zijn de naamsbekendheid van Wekerom, de
promotie van de dagrecreatie, de aantrekkingskracht, meer bezoekers naar het Kulturhus trekken en
het realiseren van de actiepunten. Wekerom kan de ambities behalen door kritische succesfactoren als
bereikbaarheid, productverbreding, gastvrijheid, (interne) communicatie, samenwerking en
actiegerichtheid op de juiste manier uit te voeren.
Stakeholders die invloed uit kunnen oefenen op het veranderproces zijn eigenaren van toeristische en
recreatieve faciliteiten, BelangenVereniging Wekerom, Dorpswerkgroep Wekerom Vitaal, Inwoners van
Wekerom, omliggende dorpen, toeristen en recreanten, het recreatienetwerk, de overheid, provincie
Gelderland en gemeente Ede, vvv-posten, websites met informatie voor toeristen en recreanten,
toeristische organisaties en stichtingen.
Na het afwegen van alle bevindingen zijn er adviesopties geformuleerd. Deze zijn:


Ontwikkelen toeristische folder en verspreiden via verschillende media



Ontwikkelen website wekerom.com



Opzetten van uitwerkgroep Toerisme en Recreatie



Uitbreiden fietsroutes



Informatiewand in het Kulturhus



Combinatie (meer) evenementen met het Kulturhus



Kulturhus apart promoten maar ook in de folder



Gegevens bijhouden



Bevolking op de hoogte houden



Aansluiten recreatienetwerk



Organiseren bijeenkomsten

De adviesopties zijn getoetst op verschillende criteria, namelijk benodigde financiële middelen,
benodigde inspanning, bereik toeristen en recreanten en aansluiting bij de ambitie van Wekerom. De
adviesopties die het meest positief scoren zijn het ontwikkelen van de folder en het ontwikkelen van de
website.
Hoogste prioriteit heeft het beschikbaar komen van promotiemateriaal (folder & website). Middelmatige
prioriteit heeft het uitbreiden van fietsroutes en het combineren van evenementen met het Kulturhus.
Minder belangrijk is het aansluiten bij het recreatienetwerk en de bevolking op de hoogte houden.
Laagste prioriteit heeft het bijhouden van de gegevens en het realiseren van een informatiewand.
De meeste financiële middelen zijn nodig voor het realiseren van een toeristische folder, het uitbreiden
van de fietsroutes en de combinatie van een evenement met het Kulturhus. Tevens zijn er kosten voor
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het ontwikkelen van de website en het realiseren van een informatiewand in het Kulturhus. De minste
financiële middelen zijn nodig voor het op de hoogte houden van de bevolking, het bijhouden van de
gegevens en het oprichten van een uitwerkgroep. Dit kan door vrijwilligers gedaan worden. Daarnaast
kost het aansluiten bij het recreatienetwerk en het organiseren van bijeenkomsten geen geld.
Financieringsmogelijkheden voor het oplossen van het managementvraagstuk zijn subsidies of met
ondernemers bij elkaar gaan zitten en kijken of zij bereid zijn om te investeren.
Tenslotte zijn de verwachte weerstanden van de meest invloedrijke stakeholders weergeven. Van de
eigenaren van toeristische en recreatieve faciliteiten wordt weinig weerstand verwacht. Hetzelfde geldt
voor de BelangenVereniging Wekerom. Zij zetten zich in voor de inwoners van Wekerom willen de
leefbaarheid in het dorp verbeteren. Het is mogelijk dat de inwoners van Wekerom enige weerstand
gaan bieden. Meer toeristen en recreanten kunnen tot onvrede leiden. Daarnaast kunnen er weinig
mensen zijn die zich in willen zetten voor het toerisme en recreatie in het dorp. De overheid, provincie
en gemeente Ede kunnen grote weerstanden bieden door het instellen van wetten en regels of het niet
verstrekken van financiële middelen.
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1. Inleiding
Het dorp Wekerom ligt in de Veluwe en telt 2.394
inwoners. Deze kleine kern in de Gemeente Ede
beschikt over een afwisselend landschap en
bezienswaardigheden zoals het Wekeromse Zand,
Wekeromse Eng en Wekeromse Bult. Dwars door het
dorp stroomt grote Valkse Beek.
Op toeristisch en recreatief gebied beschikt Wekerom
over een aantal recreatieparken en campings. Er kan
gefietst en gewandeld worden langs verschillende
fiets- en wandelroutes, waaronder het Klompenpad
Beek- en Bultpad. Op vrijdag 12 september 2014 is er
een nieuw Kulturhus geopend waar verschillende
activiteiten voor de bewoners worden georganiseerd.
Er ontbreekt echter promotiemateriaal waarin alle
bezienswaardigheden en toeristische faciliteiten staan
beschreven.

Figuur 1.1 Kaart Wekerom

Wekerom heeft in 2010 ondersteuning gekregen van de VKK Gelderland bij het maken van het
dorpsplan. De BelangenVereniging Wekerom heeft de dorpswerkgroep ‘Wekerom Vitaal’ ingesteld die
in samenwerking met de VKK het plan hebben opgesteld. Anno 2014 zijn niet alle actiepunten
gerealiseerd met betrekking tot het thema ‘recreatie en PR’. Voor de promotie van het dorp heeft
Wekerom de VKK Gelderland benaderd.
Vanuit de BelangenVereniging Wekerom bestaat de wens om het dorp te promoten onder toeristen en
recreanten. Wekerom wil beter op de kaart komen en de aantrekkingskracht op toeristen en recreanten
vergroten. Daarnaast geeft de opening van het Kulturhus aanleiding om deze te betrekken bij de
promotie van het dorp.
Sinds 1 januari 2007 is de BelangenVereniging Wekerom lid van de VKK Gelderland. De VKK Gelderland
is samen met andere provinciale VKK’s lid van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK). De
LVKK ontleent haar bestaansrecht aan de Provinciale VKK’s, die op hun beurt hun bestaansrecht
ontlenen aan de actieve bewoners in de kleine dorpen. Belangenvereniging Wekerom is een van de vele
dorpensbelangenorganisaties die lid zijn van de VKK Gelderland. Net als de VKK Gelderland hebben de
andere provinciale VKK’s dorpsbelangenorganisaties als leden. Er wordt samen gestreefd naar het in
stand houden en verbeteren van de leefbaarheid op het platteland (VKK Gelderland, 2014).
In de visie van de VKK Gelderland staat beschreven dat bewoners van kleine kernen hun eigen
leefomgeving als meest deskundige mogen beschouwen en meest gemotiveerde vormgeven. De VKK
Gelderland stimuleert en helpt bij het van onderop plannen maken. Samenwerking tussen
plattelandsbewoners staat hierbij centraal. De VKK Gelderland laat de stem van plattelandsbewoners
doorklinken bij gemeente overstijgende organen ten aanzien van plattelandsbeleid. De organisatie
gelooft in proactieve beïnvloeding van beleid door samenwerking van diverse
groeperingen/samenwerkingsverbanden die beleid ontwikkelen en uitvoeren op het platteland (VKK
Gelderland, 2014).
De VKK Gelderland verschaft informatie en biedt ook een ondersteunende rol door leden met elkaar in
contact te brengen. Een van de projecten van de VKK Gelderland is dorpen ondersteunen bij het
opstellen van dorpsplannen. De VKK Gelderland kan daarnaast door het verschaffen van kennis een
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adviserende rol spelen waarbij het uiteindelijke doel, het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp,
bereikt wordt.
De opdracht voor Wekerom hangt nauw samen met de bestaansreden van de VKK, het in stand houden
en verbeteren van de leefbaarheid op het platteland. Toeristen en recreanten hebben invloed op de
lokale economie en het toerisme en recreatie creëert werkgelegenheid. Wekerom kan hier dus van
profiteren en de leefbaarheid in de kleine kern wordt verbeterd. Bezoekersuitgaven hebben invloed op
de lokale bedrijven, werknemers, lokale autoriteiten en ook de overheid (belasting). Tevens kan meer
naamsbekendheid van Wekerom een positief effect hebben op omliggende dorpen en de gemeente
Ede.
Het onderzoek
Het doel van het onderzoek is een advies uit te brengen voor Wekerom op welke manier het dorp het
beste gepromoot kan worden om meer toeristen en recreanten aan te trekken. De vraag die centraal
staat is: ‘Op welke manier kan Wekerom gepromoot worden om de aantrekkingskracht op toeristen en

recreanten te vergroten?’
Volgens Baarda (2013) kan er onderscheid gemaakt worden in beschrijvend, explorerend en toetsend
onderzoek. Bij beschrijvend onderzoek wordt een situatie in kaart gebracht, bij explorerend onderzoek
wordt naar verbanden/verklaringen gezocht en bij toetsend onderzoek wordt een theorie of
verwachting getoetst.
Het onderzoek naar het op de kaart zetten van Wekerom is een beschrijvend onderzoek. De huidige
situatie van Wekerom wordt in kaart gebracht zoals gegevens over de doelgroep, de ambities van
Wekerom, de T&R faciliteiten die aanwezig zijn en op welke manier het dorp nu gepromoot wordt.
Tenslotte wordt de invloed van promotietrends en T&R trends op de promotie van Wekerom
beschreven.
De onderzoeksvragen zijn:


Wat is de huidige doelgroep?



Wat is het huidige aanbod van toeristische en recreatieve faciliteiten in Wekerom?



Van welke communicatiemiddelen maakt Wekerom gebruik?



Wat is de rol van het Kulturhus in de promotie van Wekerom?



Wat is de rol van de inwoners van Wekerom in de promotie?



Welke promotietrends kunnen benut worden voor de promotie van Wekerom?



Welke trends in toerisme en recreatie kunnen effect hebben op de promotie van Wekerom?

Wanneer de antwoorden verzameld zijn over de onderzoeksvragen worden deze geanalyseerd en
ontstaat er uiteindelijk een advies. Vragen met betrekking tot het advies zijn:


Wat is de gewenste doelgroep?



Wie zijn de promotiedoelgroepen voor Wekerom?



Welke promotiemiddelen zijn het meest geschikt voor Wekerom?



Hoe dient het promotiemateriaal eruit komen te zien?



Passen de promotiemiddelen bij de toekomstvisie van Wekerom?



Via welke kanalen dienen de communicatiemiddelen geïmplementeerd te worden?

Het antwoord op bovenstaande vragen leidt tot het uiteindelijke adviesrapport waarbij de centrale
vraag beantwoord wordt. Het adviesrapport zal bestaan in de vorm van een promotieplan. In dit
rapport komen verschillende begrippen aan bod. Deze zijn reeds behandeld in Toets 1: Analyse
Managementvraagstuk. Meer informatie over de begrippen promotie, promotieplan, promotiemateriaal,
toerisme, recreatie, bezienswaardigheden en faciliteiten, is weergegeven in bijlage I.
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2. De aanpak van het vraagstuk
Ten eerste is het van belang inzicht te hebben in de huidige situatie van Wekerom. Dit is tot stand
gekomen door gesprekken met de voorzitter van de BelangenVereniging, voorzitter van de werkgroep
Wekerom Vitaal, beheerder van het Kulturhus en eigenaren van overnachtingsmogelijkheden.
Bovendien zijn de ambities met betrekking tot het vraagstuk onderzocht. Tenslotte wordt het verschil
tussen de huidige en gewenste situatie beschreven en wat er voor nodig is om dit te veranderen.

2.1 Beschrijving huidige situatie
In het verleden heeft de VKK Gelderland Wekerom begeleid bij het opstellen van een dorpsplan. Na hier
ruim een jaar mee bezig te zijn geweest is in 2010 het resultaat hiervan gepresenteerd in de vorm van
het boek ‘Dorpsplan Wekerom’. Hier wordt de toekomstvisie voor de komende 10 tot 15 jaar
besproken. In het dorpsplan staan elf thema’s beschreven. Per thema wordt de huidige situatie
aangegeven, de visie en de uitwerking daarvan. Voor elk thema zijn actiepunten opgesteld. Wekerom
heeft de afgelopen jaren verschillende acties ondernomen om de leefbaarheid in het dorp te verhogen.
Zo zijn er nieuwe woningen gerealiseerd voor senioren en starters. Daarnaast zijn er voorzieningen
gerealiseerd zoals het nieuwe Kulturhus, een begraafplaats, trapveldjes en voorzieningen voor de
school (A. van Kruistum, persoonlijke communicatie, 12 november 2014).
Wat betreft het thema ‘Recreatie en PR’ is de grote meerderheid van de actiepunten, vier jaar na het
opstellen van het dorpsplan, niet gerealiseerd. Een van de actiepunten is promotiemateriaal van
Wekerom maken. Er is op dit moment geen digitaal of fysiek promotiemateriaal van Wekerom
aanwezig. Bovendien is er geen VVV post meer aanwezig. Voor informatie over de omgeving van
Wekerom is de toerist aangewezen op de VVV-posten in Harskamp, Otterlo of Ede (Werkgroep
Wekerom Vitaal, 2010). Ander actiepunt is het promotiemateriaal op opvallende wijze aanbieden bij
onder andere winkels, recreatie terreinen en het Kulturhus. Aangezien er nog geen promotiemateriaal
aanwezig is kan dit ook niet op een opvallende wijze worden aangeboden. Het laatste actiepunt dat
nog niet gerealiseerd is, is het makkelijk kunnen downloaden van het promotiemateriaal vanaf de
website ‘www.wekerom.com’. Op dit moment is hier geen mogelijkheid voor en bovendien is er geen
promotiemateriaal beschikbaar. Een overzicht van alle actiepunten staat weergegeven in bijlage II.
Toeristen en recreanten besteden hun tijd onder andere aan fiets- en wandelroutes in de omgeving van
Wekerom. Zo is er het Klompenpad Beek- en Bultpad die langs bezienswaardigheden als de Grote
Valkse Beek, Wicherumloo, de Wekeromse Bult, het Wekeromse Eng, het Wekeromse Zand en de Maten
leidt. Er zijn ideeën voor ‘HOOGTE50’, een uitkijktoren op de Wekeromse Bult waar wandelaars een
overzichtelijk beeld hebben van de route. Het Kulturhus is het startpunt van het Klompenpad.
Daarnaast is het Kulturhus een plek waar bewoners uit het dorp samenkomen en waar activiteiten
georganiseerd worden. Tevens kan er wat gedronken worden in het Kulturhus maar kan het niet als
café worden gezien. De horecagelegenheden in Wekerom beperken zich tot een café en cafetaria
(Werkgroep Wekerom Vitaal, 2010). Ook is het mogelijk om bij het recreatiepark Park Berkenrhode
alleen wat te eten of drinken (D.J. Hooijer, persoonlijke communicatie, 1 december 2014). Hier kunnen
toeristen en recreanten ook overnachten, net als bij de overige campings, boerencampings en
groepsaccommodatie in Wekerom.
Men is tevreden over de bezetting van de sporthal in het Kulturhus en er is een groei te ontdekken in
het organiseren van feesten en partijen. De groep ouderen maken ook wekelijks gebruik van het
Kulturhus. Het aantal activiteiten mag echter uitgebreider (P. Bouman, persoonlijke communicatie, 3
november 2014). Recreatieparken en campings zijn in de zomermaanden en tijdens feestdagen redelijk
tot goed bezet. Er is een duidelijk verschil merkbaar in hoog- en laagseizoen en de bezetting is bij
camping Hent uut ’t Zaand in de wintermaanden zelfs zo goed als nihil (H. Hoek, persoonlijke
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communicatie, 1 december 2014). Wat betreft overige toeristische en recreatieve cijfers van Wekerom,
deze zijn niet beschikbaar bij zowel Gemeente Ede als het CBS. Bovendien is er geen actuele
beleidsvisie toerisme en recreatie in de Gemeente Ede (T. Leistra, persoonlijke communicatie, 26
november 2014).
Er wordt niet samengewerkt tussen onderlinge partijen zoals het Kulturhus en de campings. D.J.
Hooijer, beheerder van Park Berkenrhode, verklaart dat zij niet op de hoogte zijn van ontwikkelingen in
het Kulturhus. Op die manier kunnen zij het Kulturhus ook niet aanraden bij hun bezoekers wat een
gemiste kans is volgens hem.
A.van Driesten, voorzitter van de werkgroep Wekerom Vitaal, stelt dat Wekerom geen grote
naamsbekendheid heeft in vergelijking met de omliggende dorpen, zoals Otterlo, Harskamp,
Kootwijkerbroek of Lunteren. Otterlo staat bekend om de Hoge Veluwe, het Klompenpad, het
Tegelmuseum en vele overnachtingsmogelijkheden. Harskamp om het militaire schietkamp,
Klompenpad, sporthal met dorpshuis als bijfunctie en veel campings. Lunteren heeft een nieuw
dorpshuis (Westhofhuis) en een erg goed project, namelijk het Goudsbergproject. Daarnaast is er
volgens A. van Driesten in Wekerom niet veel te doen voor dagrecreanten. Er vinden bovendien weinig
evenementen plaats. In het verleden zijn er wel dorpsevenementen geweest en deze worden gemist
(Werkgroep Wekerom Vitaal, 2010) In de concurrentieanalyse in bijlage III is een uitgebreid overzicht te
vinden van de verschillende dorpen in de Gemeente Ede. In bijlage IV staat een SWOT-analyse
weergeven over de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen met betrekking tot het
toerisme en recreatie in Wekerom. Er heerst een Veluwse mentaliteit in Wekerom. De ‘typische
Wekerommer’ kijkt eerst de kat uit de boom en zal niet meteen enthousiast reageren op vernieuwingen
of veranderingen. Dit wordt beaamt door zowel A. van Driesten, A. van Kruistum (voorzitter
BelangenVereniging Wekerom) als P. Bouman (beheerder Kulturhus).

2.2 Beschrijving ambitie Wekerom
Aanleiding voor Wekerom om contact op te nemen met de VKK Gelderland was het niet realiseren van
alle actiepunten van het thema ‘Recreatie en PR’. Het is van groot belang dat hier verandering in
gebracht wordt om de aantrekkingskracht op toeristen en recreanten te vergroten. Qua promotie dient
de dagrecreatie in en om Wekerom meer gepromoot te worden. Er is behoefte aan een folder maar ook
digitale promotie via de website. De toekomstige generatie is vooral wat ICT betreft totaal anders dan
de geijkte Wekerommer of de ‘wat oudere’ Wekerommer volgens A. van Kruistum. Daarom is het goed
om je als dorp op verschillende kanalen te bevinden. P. Bouman is tevens van mening dat Wekerom van
diverse media gebruik dient te maken en dat een actuele website in deze maatschappij werkt.
Daarnaast bestaat de wens om meer toeristen en recreanten aan te trekken door een betere
naamsbekendheid te creëren. De omliggende dorpen die allemaal hun eigen bekendheid hebben,
worden hierbij als voorbeeld gezien, aldus A. van Driesten en A. van Kruistum. P. Bouman is van
mening dat het imago verbeterd kan worden. Volgens eerder genoemden staat Wekerom bekend als
een vrij christelijk dorp en een hechte gemeenschap. Zij stellen dat Wekerommers niet gelijk openstaan
voor nieuwe dingen.
A. van Kruistum stelt dat de BelangenVereniging het bestaande wil verstevigen wat het toerisme en
recreatie betreft. Mogelijk ook uitbreiden, mocht er een vraag zijn vanuit ondernemers om bijv. een
camping te beginnen. Maar de prioriteit ligt niet bij het uitbreiden van het aantal T&R faciliteiten.
Meedenken met- en helpen van de ondernemers is belangrijk voor Wekerom. De cultuur in het dorp
moet behouden blijven en het dorp moet op nummer 1 blijven staan, dit is van groot belang. Het dient
niet op slot te zitten maar de cultuur mag in de loop der jaren pas veranderen. Als dorpsgemeenschap
moet je er voor waken dat het geleidelijk aan gaat, als een ontwikkeling. In de toekomst dient “Hoogte
50’ een bekend punt in Nederland te worden.
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Om toeristen en verblijfsrecreanten ook in de toekomst aan Wekerom te binden, is het noodzakelijk
dat de bestaande campings in de toekomst voldoende uitbreidingsmogelijkheden hebben (Werkgroep
Wekerom Vitaal, 2010). Park Berkenrhode biedt momenteel kavels te koop aan waar chalets op
geplaatst kunnen worden. Volgens D.J. Hooijer, beheerder Park Berkenrhode, is de vraag groot en zijn
er afgelopen jaren al een groot aantal verkocht. Daarnaast heeft H. Hoek van camping Hent uut ’t
Zaand ideeën en wensen voor een mogelijke uitbreiding. Hij heeft een groot stuk grond over waar nog
een aantal chalets op kunnen staan (H. Hoek, persoonlijke communicatie, 1 december 2014).
Tenslotte bestaat er de wens om meer recreanten aan te trekken naar het Kulturhus en dienen er
mensen aangetrokken te worden die activiteiten in het Kulturhus willen organiseren. Het uiteindelijke
doel is om het Kulturhus kostendekkend te laten draaien. Recreanten zullen vooral afkomstig moeten
zijn uit Wekerom, want het Kulturhus is een dorpshuis gebouwd voor het dorp. De aandacht moet
wordt gericht op de bewoners van het dorp, niet direct de focus op de toeristische sector. Toeristen
kunnen hier echter wel gebruik van gaan maken, omdat het Kulturhus het beginpunt is van het
Klompenpad. De eerste prioriteit is activiteiten voor de dorpsgenoten organiseren (P. Bouman,
persoonlijke communicatie, 3 november 2014).

2.3 Verschil ‘GAP’
Om het verschil tussen de huidige situatie en de ambitie duidelijk te maken, is er een tabel gemaakt
van de ‘GAP’. In de gap staat weergegeven hoe het verschil bereikt kan worden.
Tabel 2.3.1 ‘GAP’
Onderwerp

Huidig

ambitie

gap

Naamsbekendheid

Weinig naamsbekendheid

Duidelijk op de kaart komen.

Promoten van toeristische en

Daarbij worden vooral de

recreatieve mogelijkheden in Wekerom

omliggende dorpen als voorbeeld
gezien.

Promotie

Geen promotie

- Uitgebreide website

- Opstellen promotiemiddelen

- In de toekomst ‘HOOGTE50’ een

(uitgebreide website)

bekend punt in Nederland
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aantrekkingskracht en verbeteren
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Aantrekkingskracht
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toeristisch informatiepunt in Wekerom
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Kulturhus

Kulturhus zit in de

Kulturhus meer onder de aandacht

- Uitgebreide promotie van activiteiten

opstartfase en er worden

brengen en kostendekkend laten

via verschillende kanalen

onvoldoende recreanten

draaien.

- Meer mensen aantrekken die

aangetrokken

Actiepunten

activiteiten willen organiseren

Dorpsplan heeft nog niet

Het bereiken van de alle

tot concrete acties geleid

actiepunten omtrent het

- Plan van aanpak maken
-Tijd/energie steken in het realiseren

om actiepunten te bereiken

onderwerp ‘Recreatie en PR’

van de actiepunten
- Partijen bij elkaar brengen
- Samenwerking tussen betrokken
partijen verbeteren
-Werkgroep opstarten
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3. Bronnen en dataverzamelingsmethodes
In dit hoofdstuk worden de gebruikte bronnen en dataverzamelingsmethodes weergegeven. Voor het
oplossen van het managementprobleem is kwalitatief onderzoek verricht. Dit soort onderzoek is erop
gericht om informatie te verkrijgen over wat er precies leeft in Wekerom en waarom (Baarda, 2013). Er
is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, interviews, contact via email en enquêtes.
Literatuuronderzoek
Er is literatuuronderzoek verricht om meer inzicht en diepgang te creëren. De literatuur die gebruikt is,
is het ‘Dorpsplan Wekerom’. Het dorpsplan van Wekerom is in 2010 opgesteld door de
dorpswerkgroep ‘Wekerom Vitaal’. In het dorpsplan staan elf thema’s beschreven. Per thema wordt er
de huidige situatie aangegeven, de visie en de uitwerking daarvan. De dorpsvisie geeft aan hoe de
bevolking van Wekerom de ontwikkeling van haar dorp in de toekomst ziet. Eén van deze onderwerpen
is ‘Recreatie en PR’ (Werkgroep Wekerom Vitaal, 2010).
Interviews
Tijdens de interviews zijn open vragen gesteld en is er aangestuurd op een uitgebreid antwoord. Voor
de interviews is er per ondervraagde een topiclijst gemaakt. Een voorbeeld hiervan is te vinden in
bijlage V. De visies van de BelangenVereniging, dorpswerkgroep Wekerom Vitaal,
eigenaren/medewerkers van toeristische faciliteiten in Wekerom en de Gemeente Ede, spelen een
belangrijke rol bij het formuleren van een advies. Daarnaast speelt ook de visie van
toeristen/recreanten ten opzichte van het toerisme en recreatie in Wekerom een rol. Geïnterviewde
personen zijn:


A. van Driesten, voorzitter ondernemersvereniging Wekerom en werkgroep Wekerom Vitaal.
Het interview heeft plaatsgevonden op 3 november 2014.



P. Bouman, beheerder Kulturhus Wekerom. Het interview heeft plaatsgevonden op 3 november
2014.



A. van Kruistum, voorzitter BelangenVereniging Wekerom. Het interview heeft plaatsgevonden
op 12 november 2014.



H. Hoek, eigenaar camping Hent Uut ’t Zaand. Het interview heeft plaatsgevonden op 1
december 2014.



D.J. Hooijer, beheerder Park Berkenrhode. Het interview heeft plaatsgevonden op 1 december
2014.

Contact via email
Aangezien niet alle onderzoekseenheden beschikbaar waren voor een interview is er ook contact
geweest via de email. Er zijn mails verstuurd met Tjeerd Leistra, ambtenaar van de Gemeente Ede.
Enquêtes
Tenslotte zijn er enquêtes afgenomen bij de inwoners van Wekerom om een beeld te vormen over hun
visie op het toerisme en de recreatie in het dorp en de promotie hiervan. De enquêtes zijn neergelegd
in het Kulturhus en verschillende keren uitgedeeld door de beheerder. Na 3 weken was er echter nog
geen enkele enquête ingevuld. Daarop is besloten om zaterdagmiddag 18 januari voor de supermarkt
Emté te enquêteren. Hier werd ook weinig medewerking verleend. Inwoners gaven aan weinig tijd te
hebben en geen interesse te hebben om te helpen bij het onderzoek.
In totaal hebben 12 mensen de enquête ingevuld. De betrouwbaarheid is niet erg hoog aangezien maar
een klein deel van de populatie is ondervraagd. De enquêtes zijn verwerkt in het programma SPSS.
Uitwerkingen daarvan zijn te vinden in bijlage VI.
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4. Resultaten van het onderzoek
Nu de huidige situatie, de ambitie, de bronnen en dataverzamelingsmethodes in kaart zijn gebracht,
worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Ten eerste wordt er antwoord gegeven op de
kennisvragen die in de inleiding staan beschreven. Daarna worden de kritische succesfactoren (KSF)
beargumenteerd die verbonden zijn aan het bereiken van de ambitie van Wekerom. Tenslotte worden
de KSF’s gekoppeld aan prestatie-indicatoren.

4.1 Beschrijving resultaten
Wat is de huidige doelgroep?
Verblijf: De doelgroepen bij camping Hent uut ‘t Zaand zijn 50-plussers en gezinnen met jonge
kinderen. H. Hoek stelt dat afgelopen jaren de doelgroep gezinnen met jonge kinderen stijgt (H. Hoek,
persoonlijke communicatie). De doelgroepen bij recreatiepark Berkenrhode variëren. Er komen veel 50plussers naar het park maar ook jongeren. Bovendien zijn er fietsers die alleen wat komen
eten/drinken (D.J. Hooijer, persoonlijke communicatie).
Kulturhus: Bezoekers die naar het Kulturhus komen zijn afkomstig uit Wekerom. Er zijn diverse
groepen te onderscheiden. Er komen bezoekers die gebruik maken van het medisch cluster, sporters
voor de gymzaal (basisschool, volleybal, zaalvoetbal, vrouwengym etc.), de particuliere groep die
partijen of feesten organiseert en ouderen die bijeenkomsten organiseren zoals ouderengym of
bingoavonden (P. Bouman, persoonlijke communicatie).
Fiets- en wandelroutes: Toeristen en recreanten die gebruik maken van de fiets- en wandelroutes zijn
volgens D.J. Hooijer, beheerder Park Berkenrhode, vooral afkomstig uit de buurt van Wekerom. Volgens
A. van Kruistum, voorzitter BelangenVereniging Wekerom, zijn er weinig inwoners van Wekerom zelf
die het Klompenpad lopen.
Wat is het huidige aanbod van toeristische en recreatieve faciliteiten in Wekerom?
Verblijf: Wekerom heeft op het gebied van verblijfsrecreatie het een en ander te bieden aan campings
en kamperen bij de boer. In bijlage III zijn in de concurrentieanalyse de verschillende
verblijfsmogelijkheden in Wekerom weergegeven.
Kulturhus: Op 12 september 2014 is het nieuwe Kulturhus geopend. In het Kulturhus zit een medisch
cluster, bestaande uit een huisartsenpraktijk, fysiotherapie, tandtechniek en een apotheek. Daarnaast
zijn er twee sporthallen, een bar met zithoek, verschillende zalen die afgehuurd kunnen worden en zijn
er verenigingen die cursussen en activiteiten aanbieden in het Kulturhus
Fiets- en wandelroutes: De meest bekende wandelroute in Wekerom is het Klompenpad Beek- en
Bultpad. Bezienswaardigheden langs het Klompenpad zijn de Grote Valkse Beek, Wicherumloo, de
Wekeromse Bult, het Wekeromse Eng, het Wekeromse Zand en de Maten. Het Wekeromse Zand is
tevens een bezienswaardigheid op zich. Meer informatie over het Klompenpad is te vinden in bijlage
VII. Het startpunt is het Kulturhus in Wekerom. Daarnaast zijn er 4 smaakroutes in Ede, waarvan er één
door Wekerom komt. Dit zijn fietstochten die langs streekwinkels, streekproducenten,
streekrestaurants, attracties en bezienswaardigheden komen. In Wekerom zit de streekwinkel Eco
Fields. Dit is het enige biologische kalverbedrijf in Nederland. Toeristen en recreanten kunnen bij Eco
Fields terecht voor directe verkoop van de producten, proeverijen, presentaties, rondleidingen,
demonstraties, excursies, of een rondrit door de omgeving. Tenslotte zijn er een groot aantal overige
fiets- en wandelroutes beschikbaar. Park Berkenrhode beveelt de website ‘route.nl’ aan en hebben zelf
een aantal fietsroutes samengesteld voor de gasten (D.J. Hooijer, persoonlijke communicatie).
Toeristen en recreanten kunnen echter ook zelf een route samenstellen die door Wekerom komt op
‘fietsknooppunten.nl’, ‘fietseropuit.nl’ en ‘fietsen123.nl’. Maar er kunnen ook routes uitgestippeld
worden op routeplanner en planjeroute.nl. Voor een hapje en drankje kunnen fietsers en wandelaars
terecht bij Park Berkenrhode of het Wekeromse Witte Paard. Dit bestaat uit een cafetaria, café en
eetcafé.
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Overige toeristische faciliteiten:
Naast camping Hent uut ’t Zaand zit het gelijknamige partycentrum en
discotheek. Dit is iedere zaterdagavond geopend en er kunnen
daarnaast ook feesten georganiseerd worden.
Er bestaat al lange tijd de wens om een uitkijktoren te realiseren op De
Bult. In 2009 is de werkgroep ‘HOOGTE50’ opgericht en in samenspraak
met de Gemeente Ede zijn bestaande ideeën verder uitgewerkt. In 2013
is de Stichting HOOGTE50 opgericht voor het realiseren van de ideeën.
A. van Kruistum stelt dat ‘HOOGTE50’ een bekend punt in Nederland
moet worden. Het kunstwerk zal gerealiseerd worden op de Wekeromse
Eng. Een impressie van ‘HOOGTE50’ is te zien op figuur 4.1.1. Tenslotte
is er in Wekerom het klimbos ‘Simia’. Hier zijn verschillende routes met
hindernissen gerealiseerd en geschikt voor bijvoorbeeld scholen,
families of vrienden die een uitje hebben (Klimbos Simia, 2014).
Figuur 4.1.1 Impressie uitkijktoren (HOOGTE50, 2014)
Van welke communicatiemiddelen maakt Wekerom gebruik?
Toeristen en recreanten kunnen voor informatie over Wekerom terecht op de website
‘www.wekerom.com’. Deze wordt beheerd door de BelangenVereninging (A. van Kruistum, persoonlijke
communicatie, 12 november 2014). Er is informatie over de categorieën geschiedenis, sport, uitgelicht,
verenigingen en de werkgroep vitaal te vinden. Erg uitgebreid is de aanwezige informatie echter niet.
Tevens is er weinig informatie over de T&R mogelijkheden in Wekerom, er staat alleen informatie over
het Beek- en Bultpad op de website. Het is wel mogelijk om reacties te plaatsen. Volgens A. van
Kruistum wordt er geprobeerd wat actie op de website te zetten maar dat gebeurt traag. Ook vind hij
dat de site gevoed dient te worden door de Wekerommers zelf. Er is een Facebook pagina aanwezig
maar hier wordt geen content op geplaatst. Een Twitter pagina is er niet. Wekerom heeft geen eigen
VVV-post meer. Evenmin is er voor het dorp promotiemateriaal. Voor informatie over de omgeving van
Wekerom is de toerist aangewezen op de VVV-posten in Harskamp, Otterlo of Ede (Werkgroep
Wekerom Vitaal, 2010).
Verblijf: Park Berkenrhode heeft een professionele en overzichtelijke website ‘www.berkenrhode.nl’
waar online geboekt kan worden. Daarnaast houdt het recreatiepark zich bezig met social media via de
Facebookpagina (1.096 likes op 20 jan. 2015), staan ze ingeschreven op markplaats en bij een
landelijk boekingsbureau. Bovendien is Park Berkenrhode te vinden op websites als
‘welkomopdeveluwe.nl’ en’vvv.nl’. Er is geen Twitterpagina beschikbaar. De website van Hent Uut ’t
Zaand ‘www.campinghentuutzaand.nl’ is erg summier en er kan niet online geboekt worden. Qua social
media is er een Facebookpagina (230 likes op 20 jan. 2015). Maar de camping moet het vooral van de
mond-tot-mond reclame hebben (H. Hoek, persoonlijke communicatie, 1 december 2014). De grootste
doelgroep die op de camping staat is er gekomen via kennissen of familie. De discotheek Hent Uut ’t
Zaand heeft een erg uitgebreide website. Er ontstaat nog wel eens verwarring over het feit dat camping
en de discotheek twee aparte dingen zijn, maar wel naast elkaar gelegen. Er is geen Twitterpagina
beschikbaar. Groepsaccommodatie de Eiken Stek heeft een uitgebreide website ‘www.deeikenstek.nl’.
Er kan niet online geboekt worden. De Eiken Stek heeft Facebookpagina (119 likes op 20 jan. 2015)
maar geen Twitterpagina. Over de boerencamping is op internet geen informatie te vinden.
Kulturhus: Het Kulturhus heeft een eigen website ‘www.kulturhuswekerom.nl’. Hierop staat uitgebreide
informatie over de categorieën nieuws, de agenda, evenementen, zaalverhuur, verenigingen en het
medisch cluster overzichtelijk weergegeven. Tevens is er een Facebookpagina van het Kulturhus (349
likes op 20 jan. 2015), waarop allerlei evenementen aangemaakt worden en waar bijna dagelijks wel
een update op wordt geplaatst. Tenslotte zijn er in het Kulturhus programmaboekjes beschikbaar en is
er een welkomstscherm waar de activiteiten voor de komende maand opstaan (P. Bouman, persoonlijke
communicatie, 3 november 2014).
Fiets- en wandelroutes: Voor het Beek- en Bultpad bestaat uitgebreid promotiemateriaal. Op de
website klompenpaden.nl is informatie te vinden en kan er een kaart gedownload worden. Daarnaast
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bestaat er een Klompenpaden app. Wandelaars kunnen bovendien een brochure kopen, deze staat
afgebeeld in bijlage VII. Verkooppunten zijn het verschillende locaties in Wekerom, Lunteren, Barneveld
en Amersfoort. Overige fiets- en wandelroutes in de omgeving van Wekerom zijn te vinden op het
internet, bijvoorbeeld op route.nl.
Overige toeristische faciliteiten: ‘HOOGTE50’ heeft een eigen website waarop informatie en nieuws te
vinden is. Dit geldt tevens voor Klimbos Simia en partycentrum Hent uut ‘t Zaand.
Wat is de rol van het Kulturhus in de promotie van Wekerom?
Het recent gerealiseerde Kulturhus moet volgens A. van Kruistum het sociale centrum in het dorp
worden. Er zijn al sociale ontmoetingsplekken zoals de Welkoop of de Emté. Het Kulturhus moet dit
ook worden en de onderlinge contacten verbeteren. Hij vindt het van belang dat er een aantal
ontmoetingsplekken in het dorp zijn. Daarnaast moet het op zakelijk gebied ook gaan draaien. Hij is
van mening dat Wekerom het Kulturhus moet onderhouden.
Het Kulturhus is tevens het startpunt van het Klompenpad. Volgens P. Bouman, beheerder van het
Kulturhus, staat de deur altijd open voor een kop koffie of thee. Die mogelijkheid wordt geboden maar
het Kulturhus neemt niet de functie over van een bestaand café. P. Bouman stelt daarnaast dat er
onderscheid gemaakt moet worden tussen de toeristische sector en de recreanten in het dorp zelf. Het
Kulturhus is een dorpshuis gebouwd voor het dorp. De activiteiten zijn niet direct gericht op de
toeristen. Het zou volgens haar mooi zijn om de toeristische sector erbij te pakken en toeristen aan te
trekken maar hier ligt niet de eerste prioriteit. Echter, bij grote evenementen/activiteiten zijn toeristen
ook meer dan welkom.
Bij de promotie van Wekerom dient benadrukt te worden dat het Kulturhus vooral een faciliteit is voor
de recreanten uit Wekerom. Toch moet het ook duidelijk naar voren komen dat het toeristen ook
welkom zijn.
Wat is de rol van de inwoners van Wekerom in de promotie van het dorp?
Er zijn enquêtes afgenomen bij de inwoners van Wekerom om erachter te komen hoe zij tegen het
toerisme en recreatie in Wekerom aankijken. In hoofdstuk 3 is reeds vermeld dat de mate van
medewerking erg laag was. In totaal zijn er 12 enquêtes ingevuld. De meest opvallende uitkomsten
zijn:


De uitkomsten op de vraag waar er gerecreëerd wordt, zijn redelijk verdeeld. Er wordt zowel in
Wekerom gerecreëerd als in omliggende dorpen, elders in Nederland of in het buitenland. Het
meest wordt er met 58,3 % in Wekerom gerecreëerd.



Alle ondervraagden willen geen activiteiten in het Kulturhus organiseren



Alle ondervraagden ( op één na met ‘geen mening’) vinden ‘HOOGTE50’ een leuk initiatief



Het meest geschikte promotiemiddel is volgende de ondervraagden een folder en een website
waarop alle toeristische en recreatieve mogelijkheden staan.



58,3% van de ondervraagden maakt zelden gebruik van activiteiten die georganiseerd worden
in het Kulthurhus.



De vraag ’Welk imago wilt u dat Wekerom NIET krijgt?’, hebben 2 respondenten beantwoord.
Een van de ondervraagden wilde niet dat Wekerom zou overlopen met toeristen en de ander
dat Wekerom zou achterblijven op gebied van toerisme en recreatie. Het lage aantal is
opvallend, het is mogelijk een vraag waar respondenten nog niet eerder over nagedacht
hebben.



Tweederde van de respondenten is niet bekend met de website ‘www.wekerom.com’.



De helft van de ondervraagden is niet bekend met de activiteiten in het Kulturhus. 33,3% komt
via mond-tot-mond reclame in aanraking met de activiteiten.
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Welke promotietrends kunnen benut worden voor de promotie van Wekerom?
De promotietrends, genoemd in Toets 1: Analyse Managementvraagstuk, staan uitgebreid weergegeven
in bijlage VIII. Hieronder zijn ze kort benoemd en de mogelijkheid voor Wekerom om hierop in te
spelen.


Versterken van de lokale identiteit: Het is mogelijk om de verkoop van streekproducten van
Eco Fields mee te nemen bij de promotie. Dit is een belangrijke trekpleister en kan helpen om
meer toeristen en recreanten aan te trekken.



Smartphone app: Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van apps waarin klanten geïnformeerd
worden over het aanbod, prijzen, openingstijden, etc. Er bestaat al een app van het
Klompenpad maar nog geen app waarin alle bezienswaardigheden van Wekerom staan
beschreven. Hier zou het dorp zich nog in kunnen ontwikkelen.



Gebruik van social media: Het bereik wordt vergroot door social media. Het is een manier om
nieuwtjes en overige informatie te verspreiden. Wekerom kan bijvoorbeeld de verschillende
activiteiten die plaatsvinden in het Kulturhus promoten via social media. Daarnaast kunnen
events/activiteiten aangekondigd worden.



Gepersonaliseerde marketing: Dit wordt ingezet om de specifieke individuen te benaderen.
Daarnaast is het van belang een persoonlijkheid/imago te ontwikkelen waarmee mensen zich
kunnen identificeren. Wekerom kan op deze trend inspelen door de juiste
communicatiemiddelen via de juiste kanalen aan de juiste doelgroep te presenteren en
duidelijk het imago van het dorp naar voren te brengen in de promotie waarmee toeristen en
recreanten zich kunnen identificeren.

Welke trends in toerisme en recreatie kunnen effect hebben op de promotie van Wekerom?
De T&R trends, genoemd in Toets 1: Analyse Managementvraagstuk, staan uitgebreid weergegeven in
bijlage VIII.


Vergrijzing: De vergrijzing heeft invloed op de samenstelling van de bevolking. Wekerom dient
zich op de kanalen te bevinden waar de doelgroep gebruik van maakt. Er zal dus rekening
gehouden moeten worden met de groeiende groep 50-plussers door de
communicatiemiddelen op een juiste manier in te zetten.



Digitalisering: Door de komst van nieuwe technologieën zijn er mogelijkheden voor het
inhaken op de beleving. Recreanten willen steeds vaker zelf de vrije tijd indelen op basis van
eigen voorkeuren. Om hierop in te spelen is het dus van belang om toeristen en recreanten via
de digitale infrastructuur zo veel mogelijk informatie aan te bieden op een leuke manier zodat
de beleving vergroot wordt.



Kwaliteit en authenticiteit: De beschikbare vrije tijd is schaars en daardoor stijgt de vraag naar
kwaliteit. Daarnaast is er een stijgende behoefte aan rust, eenvoud en authenticiteit. Op deze
trend kan ingespeeld worden door bij de promotie het authentieke van het dorp naar voren te
laten komen. Wat Wekerom bijzonder maakt dient duidelijk kenbaar gemaakt te worden.



Groepsgevoel: Hoewel het aantal alleenstaanden in Nederland stijgt, mede door de
toenemende vergrijzing, wordt het groepsgevoel belangrijker. Wekerom kan hierop inspelen
door het promoten van activiteiten die geschikt zijn voor groepen.

4.2 Kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren
Nu de huidige situatie, ambitie en resultaten van het onderzoek bekend zijn, worden de ambities van
Wekerom voorzien van kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren zodat aan de hand daarvan
verbeteracties geformuleerd kunnen worden. Onder kritische succesfactoren (KSF’s) worden essentiële
activiteiten/processen verstaan die op een juiste manier moeten worden uitgevoerd en grotendeels
bepalen of Wekerom haar ambities kan behalen of niet. De KSF’s worden meetbaar gemaakt door
middel van een prestatie-indicator. Deze meeteenheid wordt uitgedrukt in een getal of percentage.
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Kort samengevat zijn de ambities van Wekerom meer toeristen en
recreanten aantrekken, het imago verbeteren, meer bezoekers naar het
Kulturhus trekken en het realiseren van de actiepunten. Om de
succesfactoren te bepalen wordt er gebruik gemaakt van de Balanced
Score Card. In het Balanced Scorecard model worden vier perspectieven
onderscheiden, namelijk: klantperspectief, financieel perspectief, het
perspectief ‘interne bedrijfsprocessen’ en het perspectief ‘lerend
vermogen’ (Kaplan & Norton, 1996). Hiervan is een voorbeeld
weergegeven in figuur 4.2.1.
Figuur 4.2.1 Balanced Scorecard met vier perspectieven

Het financiële perspectief gaat uit van succesbepalende factoren voor belanghebbenden aan wie
verantwoording afgelegd moet worden. Wekerom krijgt op dit moment geen financiële middelen van
de provincie of gemeente voor het oplossen van het managementvraagstuk en hoeft daardoor geen
verantwoording af te leggen. Dit perspectief wordt achterwege gelaten. Interne bedrijfsprocessen
beschrijven de cruciale factoren in de bedrijfsprocessen. Om de ambities van Wekerom te bereiken is
het van belang dat er een goede communicatie tussen alle betrokken partijen bestaat, dat er een
goede samenwerking is, dat er actiegericht gewerkt wordt zodat alle actiepunten gerealiseerd
worden binnen de gestelde deadlines en dat de producten verbreed worden voor het aantrekken van
meer toeristen en recreanten. Het klantenperspectief bestaat uit de succesbepalende factoren
waarop toeristen en recreanten Wekerom beoordelen. Hierbij zijn het imago van het dorp, een
goede bereikbaarheid en een duidelijke positionering van Wekerom succesbepalende factoren.
Tenslotte omvat het leer en groei perspectief hoe Wekerom in staat blijft tot continue ontwikkeling
en verbetering. Het is van belang dat Wekerom op de hoogte blijft van trends en ontwikkelingen om
in te kunnen blijven spelen op de behoeften van toeristen en recreanten. Daarnaast kunnen zij leren
van andere dorpen op het gebied van toerisme en recreatie door te kijken naar succesvolle projecten
en deze ook in Wekerom te implementeren. Innovatiekracht is een belangrijke succesfactor.
Omdat er geen toeristische en recreatieve cijfers beschikbaar zijn, wordt het aantal toeristen en
recreanten die Wekerom bezoeken niet meegenomen bij de prestatie-indicatoren, er is immers geen
vergelijkingsmateriaal. In tabel 4.2.1 staan de KSF’s en bijbehorende prestatie-indicatoren
weergegeven.
Tabel 4.2.1 Kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren

Doelen

KSF’s

1.Meer

Bereikbaarheid

Prestatie-indicatoren


toeristen en

In 2016 met de website ‘www.wekerom.com’ bekend zijn bij
10 websites zoals www.veluwe.nl

recreanten



aantrekken

In 2016 is het aantal likes op de Facebook pagina van
Wekerom gestegen tot 300 (151 likes op 20 jan. 2015)



In 2016 is het aantal likes op de Facebookpagina van het
Kulturhus gestegen tot 400 (349 likes op 20 jan. 2015)

Productverbreding



Gastvrijheid



Productverbreding / Innovatiekracht



In 2016 worden er 5000 folders verspreid waarin alle
toeristische faciliteiten staan

2.Verbeteren
Imago

Alle vragen/klachten op de website worden binnen 48 uur
beantwoord
In 2017 is er 1 nieuw dorpsevenement voor toeristen en
recreanten
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In 2017 is er 1 nieuwe activiteit voor toeristen en recreanten

3.Meer

Bereikbaarheid



bezoekers
Kulturhus

In 2016 is het bezoekersaantal op de website van het
Kulturhus met 15% gestegen

Productverbreding



Er zijn in 2016 vijf nieuwe activiteiten voor recreanten



Er zijn in 2016 vijf mensen aangetrokken die activiteiten
willen organiseren

4.Realiseren

Gastvrijheid



Alle vragen/klachten worden binnen 48 uur beantwoord

Actiegerichtheid



In 2018 zijn alle actiepunten op het gebied van ‘Recreatie

actiepunten

en PR’ gerealiseerd
(Interne) communicatie



Alle betrokken partijen worden maandelijks op de hoogte
gehouden over de ontwikkelingen



Beslissingen door BelangenVereniging op het gebied van
‘Recreatie en PR’ worden maandelijks gecommuniceerd

Samenwerking tussen alle



In 2016 komen alle partijen elk halfjaar samen

betrokken partijen

5. Invloeden
Voordat er een advies geformuleerd kan worden is het van belang om te kijken met welke invloeden
Wekerom te maken krijgt. Ten eerste wordt de invloed van de organisatiecultuur van de VKK
Gelderland op het managementvraagstuk besproken. Daarnaast komt de invloed van stakeholders op
het veranderingsproces aan bod.

5.1 Invloed organisatiecultuur op het vraagstuk
De VKK Gelderland heeft een taakcultuur. In figuur 5.1.1 wordt weergegeven welke argumenten hierbij
horen. De leden van de VKK Gelderland staan centraal. Hieraan ontleent de VKK Gelderland immers
haar bestaansrecht en het argument ‘de klant is koning’ is van toepassing. Het vraagstuk is aan het
licht gekomen aangezien Wekerom contact heeft gezocht met de VKK Gelderland en zij helpen het
dorp hier graag mee.
Één van de argumenten voor een taakcultuur is ‘macht op basis van deskundigheid’. Dit is tevens van
toepassing op de VKK Gelderland. Waar een dorp zelf niet uit komt helpt de VKK Gelderland. Er is een
uitgebreide deskundigheid en ze gaan resultaatgericht te werk. Samen met de leden wordt er gezocht
naar een oplossing voor het probleem binnen de kleine kern.
Het op de kaart zetten van Wekerom is een van de
projecten waar de VKK Gelderland zich mee bezighoudt.
De organisatie kan Wekerom hierbij een handje helpen
door het aanreiken van kennis waar het de
BelangenVereniging Wekerom aan ontbreekt. Door
onderlinge samenwerking tussen de werknemers van de
VKK Gelderland is er naar de best mogelijke oplossingen
gezocht voor het dorp. De coördinatoren beschikken over
ruime ervaring en specifieke kennis voor het oplossen van
problemen binnen kleine kernen. Teamverband en het
delen van kennis speelt hierbij een belangrijke rol. Het
advies van de VKK Gelderland kan Wekerom helpen om de
leefbaarheid in het dorp te vergroten.
In de toekomst wil de VKK Gelderland gaan werken met
dorpsadviseurs. Dit zijn vrijwilligers uit het dorp die zich
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Figuur 5.1.1 Bedrijfscultuur (Veranderingsmanagement, 2014)

bezighouden met het uitvoeren van een project. Dit project kan over allerlei onderwerpen gaan,
bijvoorbeeld toerisme en recreatie. Wanneer het managementvraagstuk op een goede manier wordt
opgelost en het dorp met het advies aan de slag gaat, kan Wekerom als voorbeeld gebruikt worden
voor andere dorpen. Er wordt een contactpersoon op de website vermeld zodat de kennis gedeeld kan
worden. Daarnaast wordt de onderlinge samenwerking tussen de VKK en haar leden verbeterd. ‘Ons
leert ons’ is een uitspraak die gebruikt wordt bij de VKK Gelderland.

5.2 Invloed stakeholders op veranderingsproces
Hieronder worden de partijen benoemd die gevolgen ondervinden van het te implementeren advies.
Het managementvraagstuk is niet gerelateerd aan interne veranderingen binnen de VKK Gelderland.
Veranderingen in Wekerom hebben niet direct invloed op het bestaan van de VKK Gelderland. De VKK
Gelderland wordt dan ook buiten beschouwing gehouden. In tabel 5.2.1 worden alle stakeholders
geïdentificeerd en daarnaast komt de mate waarin zij het veranderingsproces zullen beïnvloeden aan
bod. De macht van de stakeholders wordt bepaald aan de
hand van het model in figuur 5.2.1. Hierbij wordt gekeken
naar de invloed van de stakeholders en de mate van
interesse.
Key Players: Dit zijn de belangrijkste stakeholders
aangezien zij een grote invloed uitoefenen en een hoge
mate van interesse hebben. Deze stakeholders dient
Wekerom goed in de gaten te houden en nauwe contacten
mee te onderhouden.
Meet their needs: Hieronder vallen stakeholders met een
grote invloed en een lage mate van interesse. Zij moeten
tevreden gehouden worden.
Show consideration: Bij stakeholders met een hoge mate
van interesse en weinig invloed is het van belang dat zij
geïnformeerd blijven.
Least important: Stakeholders met weinig invloed en een
lage mate van interesse zijn de minst belangrijke
stakeholders. Het monitoren (minimale inspanning)
is hierbij van toepassing.

Figuur 5.2.1 Power versus interest grid (Ackermann & Eden, 1996)

Tabel 5.2.1 Stakeholders

Stakeholders

Invloed op veranderingsproces

Macht van de stakeholders

Eigenaren

Eigenaren van toeristische en recreatieve faciliteiten, zoals H. Hoek van

Key Player. Zij bieden

toeristische en

Camping van Hent uut ’t Zaand of D.J. Hooijer van Park Berkenrhode, kunnen

overnachtingsmogelijkheden en

recreatieve

door hun medewerking een positieve invloed hebben op het

activiteiten. Hebben daardoor veel

faciliteiten

veranderingsproces. Er wordt op dit moment niet samengewerkt maar door

invloed en een hoge mate van

zich in te zetten kunnen zij er samen voor zorgen dat het toerisme en

interesse.

recreatie in Wekerom zich ontwikkeld. Eigenaren kunnen echter ook een
negatieve invloed hebben door zich te verzetten tegen de ambities. Er zullen
dan minder voordelen behaald kunnen worden.
Belangen

Het bestuur komt op voor de belangen van de inwoners van Wekerom. Zij

Key Player. Zij maken plannen voor het

Vereniging

bekijken wat het beste is voor het dorp om de vitaliteit en leefbaarheid

dorp en is daardoor een belangrijke

Wekerom

optimaal te houden. Mochten er veranderingen noodzakelijk zijn, kunnen zij

stakeholder. Veel invloed + interesse

zich hiervoor inzetten en zullen de ambities van Wekerom bijgesteld worden.
Dorpswerkgroep

De werkgroep heeft in opdracht van de BelangenVereniging een dorpsplan

Show consideration. Werkgroep heeft

Wekerom Vitaal

opgesteld dat op een betrouwbare manier de wensen van de bevolking

geen invloed op het maken van de

weergeeft. Nog niet alle actiepunten zijn gerealiseerd. Zij kunnen invloed

plannen maar dienen wel op de hoogte
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uitoefenen op het realiseren van de actiepunten door hier aandacht aan te

te zijn van de ontwikkelingen.

besteden en zich hiervoor in te zetten.
Inwoners

Inwoners van Wekerom kunnen een negatief effect hebben op het

Key Player. Inwoners dienen op de

Wekerom

veranderingsproces als er bezwaren zijn tegen de gewenste situatie. Er is

hoogte gehouden te worden maar

gebleken dat de inwoners niet gelijk openstaan voor veranderingen en hier

kunnen ook invloed uitoefenen als er

dient rekening mee gehouden te worden. De BelangenVereniging zet zich in

klachten zijn.

voor de inwoners en zij worden daardoor als een belangrijke partij beschouwd.
Overheid,

De overheid kan het veranderingsproces positief of negatief beïnvloeden.

Key Player. Zij maken beleid en hebben

provincie

Mochten er meer regels/wetten komen dan kan dit negatief uitpakken voor

daardoor grote invloed op het

Gelderland en

Wekerom. Mocht er beslist worden om meer geld uit te geven voor de

toerisme en recreatie. Gemeente Ede

gemeente Ede

ontwikkeling van het toerisme en recreatie in Nederland dan kan Wekerom hier

kan plannen voor bijv. een camping

mogelijk van profiteren. Hetzelfde geldt voor de provincie Gelderland en

goed- of afkeuren. Ook hoge mate van

Gemeente Ede. Zij kunnen hun met hun visie en plannen (Actieplan

interesse van de plannen van

Vrijetijdseconomie) het proces positief of negatief beïnvloeden. Wanneer er

Wekerom.

meer geld beschikbaar gesteld wordt voor het toerisme en recreatie dan kan
dit positief uitpakken voor Wekerom. Wanneer er meer wetten en regels komen
waar dorpen/toeristische of recreatieve ondernemers zich aan moeten houden
dan kan dit negatieve gevolgen hebben.
VVV-posten

VVV-posten geven informatie weer over de mogelijkheden op toeristisch en

Show consideration. Mocht er geen

recreatief gebied. Er is geen VVV-post in Wekerom meer maar wel in de

vvv-post komen zijn er ook andere

omliggende dorpen Harskamp, Otterlo of Ede. Wanneer de VVV-posten

manieren waarop het dorp meer

promotiemateriaal van Wekerom verspreiden kan dit voordelen bieden voor het

naamsbekendheid kan verkrijgen.

veranderingsproces.
Toeristen en

Wekerom profiteert van de toeristen en recreanten omdat zij geld besteden

Meet their needs. Er dienen meer

recreanten

wanneer zij op vakantie of aan het recreëren zijn. Meer toeristen en recreanten

toeristen en recreanten aangetrokken

zijn goed voor de inkomsten en de lokale economie van het dorp. Mochten er

worden en dus moet er aan hun

minder toeristen komen wordt de leefbaarheid weer verminderd aangezien er

behoeften voldaan worden.

ook minder geld binnenkomt.
Omliggende

Er kan concurrentie ondervonden worden van omliggende dorpen. Toeristen

Minst belangrijk. Hierop kan Wekerom

dorpen

en recreanten kunnen ervoor kiezen om bijv. in Otterlo te overnachten of een

geen invloed uitoefenen.

fietstocht te maken. Dat heeft nadelige gevolgen voor de omzet van het
toerisme en recreatie in Wekerom.
Recreatie-

Sinds het voorjaar van 2014 is de Rabobank Woudenberg-Lunteren bezig met

Show consideration. Wekerom kan

netwerk

het opzetten van een recreatienetwerk voor de Veluwe. Hierin participeren

hiervan profiteren en andersom ook.

momenteel een aantal ondernemers uit Otterlo, Harskamp en Lunteren. Reden

Recreatienetwerk heeft echter geen

voor het opzetten van dit netwerk betrof dat de Rabobank signalen van

directe invloed op T&R in Wekerom.

klanten ontving over de beperkte samenwerking tussen ondernemers als het
gaat om het “op de kaart zetten” van de Veluwe. Tijdens deze bijeenkomsten
wordt er verder vorm gegeven aan het netwerk en worden ideeën
geconcretiseerd.
Websites met

Er bestaan verschillende websites (‘www.veluwe.nl’, ‘www.toerismeveluwe.nl’,

Show consideration. Wekerom kan van

informatie voor

‘www.hogeveluwe.org’, ‘eropuitinede.nl’) met informatie over het toerisme in

deze websites profiteren maar zal

toeristen en

de Veluwe en Gemeente Ede . Als Wekerom bekend staat bij deze websites kan

moeite moeten doen om de websites

recreanten

de naamsbekendheid vergroot worden.

op de hoogte te houden van het T&R

Toeristische

NBTC (Holland Marketing), Toerisme Gelderland (Gelderse Streken) en RTB-

Meet their needs. Wekerom kan van

organisaties

KAN (Visit Veluwe) zetten zich in voor de marketing en promotie van toerisme.

deze organisaties profiteren aangezien

zoals NBTC,

Recron is de ondernemende brancheorganisatie voor ondernemers in de

zij veel invloed uit kunnen oefenen

Toerisme

recreatiesector. Door hulp van deze organisaties kan de naamsbekendheid en

maar zal ze moeten benaderen en op

Gelderland, RTB-

het imago van Wekerom verbeterd worden.

de hoogte houden

Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor het cultuurlandschap.

Show consideration. Stichtingen

Stichting natuurmonumenten beheert verschillende natuurgebieden in

hebben een hoge mate van interesse

Nederland. Met deze partijen zal Wekerom rekening moeten houden bij het

en Wekerom zal bij het oplossen van

ontwikkelen van het toerisme en recreatie.

het vraagstuk rekening moeten

aanbod.

KAN, Recron,
Stichtingen

houden met de omgeving.
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6. Advies
Nu de bevindingen van het onderzoek in kaart zijn gebracht, kunnen deze afgewogen worden en kan
er een advies geformuleerd worden. Bij het opstellen van de adviesopties is rekening gehouden met de
ambities van Wekerom en de besproken succesfactoren in hoofdstuk 4.2.

6.1 Adviesopties
Ontwikkelen toeristische folder en verspreiden via verschillende media
Om meer naamsbekendheid te creëren en het imago te verbeteren, wordt geadviseerd een folder te
maken waarin alle toeristische faciliteiten van Wekerom beschreven staan. Daarnaast kan er korte
informatie verschaft worden over de verschillende mogelijkheden in de omgeving voor toeristen en
recreanten die hun bezoek aan Wekerom combineren met verblijf/activiteiten in de Veluwe. In bijlage ..
staat een voorbeeld weergegeven. Aangeraden wordt om de folder te verspreiden via de website
‘www.wekerom.com’, T&R faciliteiten, winkels in Wekerom, VVV-posten in Ede, Harskamp en Otterlo en
de plaatselijke krant.
Ontwikkelen website wekerom.com
Er is gebleken dat er op de website weinig informatie staat over het toerisme en recreatie. Er wordt
geadviseerd meer aandacht te besteden aan de website. Hierbij zijn de volgende punten van belang:


Lijst maken van alle overnachtingsmogelijkheden en activiteiten in Wekerom. Toeristen en
recreanten kunnen dan op een overzichtelijk manier zien wat er te doen is.



Plaatsen websitelinks van campings/ toeristische faciliteiten/Facebook pagina Wekerom zodat
er makkelijk ‘doorgelinkt’ kan worden.



Vermelden nieuws en toekomstplannen. ‘HOOGTE50’ is hier een voorbeeld van.



Lezen en beantwoorden van reacties. Het was al mogelijk om reacties te plaatsen op de site.
Door het monitoren hiervan kunnen mogelijk negatieve opmerkingen meegenomen worden bij
het opstellen van de toekomstplannen voor Wekerom.



Makkelijk downloaden van de folder



Eén of twee verantwoordelijken. De website wordt beheerd door de BelangenVereniging en de
content op de website dient besproken te worden met alle leden.

Opzetten van uitwerkgroep Toerisme en Recreatie
Een uitwerkgroep gaat aan de slag met een onderwerp dat in de visie staat. Dit wordt uitgewerkt tot
een concreet project. Een projecten kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van de website, het maken van
een nieuwe fietsroute of het realiseren en verspreiden van de folder.
Uitbreiden fietsroutes
Wekerom beschikt over een prachtige natuur. Uit de enquêtes is gebleken dat inwoners dit een sterk
punt vinden en dat Wekerom hiervan gebruik moet maken. Zelf recreëren de inwoners ook in Wekerom
en maken gebruik van fiets- en wandelroutes. Daarnaast heeft Wekerom een centrale ligging op de
Veluwe. Er wordt geadviseerd om zich te richten op de fietsers en wandelaars. Het Klompenpad is al
een goed ontwikkelde en bekende wandelroute dus een nieuwe fietsroute heeft een hogere prioriteit.
Een mogelijk optie is ‘Hap en Trap’ fietsroutes opzetten waarbij de routes langs verschillende
bezienswaardigheden in (en in de omgeving van) Wekerom komen. Als startpunt is het Kulturhus
geschikt en hoogtepunten zijn bijvoorbeeld rondleidingen/proeverijen bij Eco Fields, een hapje eten bij
Recreatiepark Berkenrhode of bij het Wekeromse Witte Paard. In de toekomst komt ‘HOOGTE50’ hierbij.
De arrangementen kunnen online of in het Kulturhus gekocht worden. Bovendien kunnen er
arrangementen ontwikkeld worden in samenwerking met omliggende dorpen.
Informatiewand in het Kulturhus
In het dorpsplan staat aangegeven dat een VVV-post voor Wekerom wenselijk is om het toerisme te
bevorderen. Het is mogelijk om deze in het Kulturhus te vestigen maar dit kost tijd en geld (o.a
loonkosten). Daarom wordt aangeraden om een informatiewand te realiseren in het Kulturhus waar
toeristen en recreanten terecht kunnen voor informatie. De folder van Wekerom, van het Kulturhus, van
het Klompenpad (tegen betaling), aankondigingen van evenementen en informatie over de
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verschillende overnachtingsmogelijkheden en activiteiten kunnen hier komen te hangen. De meest
centrale plek is het Kulturhus als het sociaal-culturele middelpunt van Wekerom en daarnaast is dit het
startpunt van het Klompenpad.
Combinatie (meer) evenementen met het Kulturhus
Er is gebleken dat er behoefte is aan meer dorsevenementen (dorpsplan). Deze evenementen kunnen
gecombineerd worden met activiteiten in het Kulturhus. Dit kan meer naamsbekendheid opleveren en
ook meer inkomsten voor het Kulturhus. Een voorbeeld is ‘Moonlight Shopping’. Er komen kraampjes
op het plein voor het Kulturhus waar producten verkocht worden. Geschikt voor inwoners uit Wekerom
maar voor ook niet-Wekerommers. Ondernemers kunnen hiervan profiteren door extra omzet.
Kulturhus apart promoten maar ook in de folder
Uit het onderzoek van de huidige situatie bleek dat het Kulturhus vooral gezien wordt als
ontmoetingsplek voor de Wekerommers zelf en niet zozeer bedoeld is voor het aantrekken van
toeristen, hoewel deze groep wel erg welkom is. Dit dient in de promotie dan ook duidelijk naar voren
te komen. Er wordt geadviseerd om het Kulturhus apart te blijven promoten via Facebook, website en
folder. Daarnaast wordt aangeraden om het Kulturhus te vermelden in de folder van Wekerom. Hieruit
moet duidelijk naar voren worden gebracht dat wandelaars van het Klompenpad welkom zijn voor een
drankje en dat organisatoren van activiteiten welkom zijn om deze te geven in het Kulturus. Tevens
dient er een link te komen naar de website voor meer informatie over belangrijke evenementen die
aantrekkelijk zijn voor niet-Wekerommers.
Gegevens bijhouden
Er zijn geen toeristische cijfers beschikbaar en hierdoor is er weinig inzicht wat het toerisme en
recreatie in Wekerom oplevert. Aanbevolen wordt dat de BelangenVereniging de cijfers van toeristische
en recreatieve faciliteiten in Wekerom verzameld en bijhoudt. Hierbij gaat het onder andere om
bezoekersaantallen en omzet van overnachtingsfaciliteiten, opbrengsten van het Kulturhus,
evenementen etc. Op die manier kan er een overzicht gemaakt worden van de inkomsten van het
toerisme en recreatie in Wekerom en kunnen de resultaten gemeten/vergeleken worden. Daarnaast is
het van belang inzicht te hebben in de trends en ontwikkelingen die zich afspelen in de T&R markt. Op
die manier kan er ingespeeld worden op de veranderende behoefte van toeristen en recreanten.
Bevolking op de hoogte houden
Volgende adviesoptie is de bevolking op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het toerisme en
monitoren wat ze hiervan vinden. Er wordt geadviseerd een Facebook-groep voor Wekerom op te
richten waar alleen inwoners van het dorp lid van kunnen worden. Voor andere dorpen bestaan al
soortgelijke Facebook-groepen en de naam ‘Je bent een echte Wekerommer als..’, kan aangenomen
worden. Op de pagina kunnen inwoners foto’s van vroeger en nu plaatsen en het is ook een goede plek
om te zien wat er leeft onder de bewoners. Daarnaast is het een plek voor het delen van nieuwtjes.
Door de reacties hiervan te monitoren kan er ingespeeld worden op de wensen en behoeften van de
inwoners. De Facebook-groep wordt beheerd door één of twee actieve inwoners.
Aansluiten recreatienetwerk
Om de samenwerking te bevorderen wordt aangeraden dat toeristische en recreatieve ondernemers
zich aansluiten bij het Recreatienetwerk. Zij zullen op de hoogte worden gebracht en geactiveerd
worden om hieraan deel te nemen door de ondernemersvereniging, BelangenVereniging of de
uitwerkgroep.
Organiseren bijeenkomsten
Er wordt geadviseerd om bijeenkomsten te organiseren voor eigenaren van toeristische faciliteiten en
overige partijen die hier voordelen van kunnen ondervinden. In deze bijeenkomst dient er naar
gezamenlijke pijlers gezocht te worden. Knelpunten kunnen aangepakt worden zodat er meer omzet
gemaakt wordt en er meer toeristen en recreanten aangetrokken kunnen worden. Meer partijen
bereiken meer dan één.
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6.2 Criteria
Om de geschiktheid van de adviesopties te toetsen, zijn deze gekoppeld aan verschillende criteria. De
criteria zijn tot stand gekomen na interviews met A. van Driesten en A. van Kruistum. Hieruit bleek dat
benodigde financiële middelen, benodigde inspanning, bereik van de toeristen/recreanten en
aansluiting met de ambitie van Wekerom belangrijke punten zijn waar rekening mee gehouden moet
worden bij het implementeren van het advies. Er is gekozen voor de beoordelingen -- t/m ++ waarbij:
-- = zeer negatief, - = negatief, + = positief en ++ =zeer positief.
Tabel 6.2.1 Criteria
Benodigde financiële

Benodigde

Bereik toeristen en

Aansluiting bij ambitie

middelen

inspanning

recreanten

van Wekerom

Totaal

Ontwikkelen toeristische folder

--

+

++

++

+++

Ontwikkelen website

-

-

++

++

++

Opzetten van uitwerkgroep T&R

++

-

--

-

--

Uitbreiden fietsroutes

--

--

+

+

--

Informatiewand Kulturhus

-

-

+

+

-/+

Combinatie evenementen +

--

--

+

++

-

Kulturhus apart + folder

--

-

++

++

+

Gegevens bijhouden

++

--

--

-

---

Bevolking op de hoogte houden

++

--

+

+

++

Aansluiten recreatienetwerk

++

-

--

-

--

Organiseren bijeenkomsten

++

-

--

-

--

Kulturhus

Benodigde financiële middelen: het maken van een folder, het uitbreiden van fietsroutes, het Kulturhus
apart + in de folder promoten en het organiseren van evenementen kost het meest geld.
Het bijhouden van gegevens, het op de hoogte houden van de bevolking en het organiseren van
bijeenkomsten kan door vrijwilligers gedaan worden en kost daardoor geen geld. Het aansluiten bij het
recreatienetwerk is bovendien gratis en heeft hierdoor hoog gescoord.
Benodigde inspanning: Het uitbreiden van fietsroutes en organiseren van evenementen zijn projecten
waar veel tijd in gaat zitten. Tevens kost het bijhouden van de gegevens en bevolking op de hoogte
houden veel tijd. Het ontwikkelen van de folder kost weinig tijd, dit kan door een extern bedrijf gedaan
worden.
Bereik toeristen en recreanten: Met de folder, website en het apart + in de folder promoten van het
Kulturhus, worden de meeste toeristen en recreanten bereikt. Er worden geen toeristen en recreanten
bereikt met het bijhouden van de gegevens. Hetzelfde geldt voor het aansluiten bij het
recreatienetwerk, de uitwerkgroep en het organiseren van bijeenkomsten, hiermee worden zij niet
direct bereikt.
Aansluiting bij ambitie van Wekerom: Alle adviesopties zijn erop gericht om de ambities van Wekerom
te bereiken, ze sluiten echter allemaal niet even goed aan. De folder, website, evenementen en
promotie van het Kulturhus sluiten direct aan op de ambities om meer naamsbekendheid te creëren en
meer bezoekers naar het Kulturhus te trekken. De uitwerkgroep, het bijhouden van gegevens, het
aansluiten bij het recreatienetwerk en het organiseren van bijeenkomsten zijn hulpmiddelen om de
ambities van Wekerom te bereiken en hebben hierdoor minder hoog gescoord.

6.3 Prioriteit adviesonderdelen/adviesopties
Het meest belangrijk voor Wekerom is dat er promotiemateriaal beschikbaar komt. Uit de enquête is
gebleken dat een folder en website als meest geschikte promotiemiddelen gezien worden. Daarnaast
scoren deze het hoogst aan de hand van criteria genoemd in hoofdstuk 6.2. Het is tegenwoordig van
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groot belang dat er een goed ontwikkelde website beschikbaar is. Een folder is zeer geschikt voor
toeristen en recreanten die geïnteresseerd zijn in het productaanbod of niet over internet beschikken.
Het implementeren van deze opties heeft een groot effect. Het bereik wordt vergroot waardoor de
naamsbekendheid en het imago van Wekerom verbeterd kan worden. Dit is tevens van toepassing op
het apart promoten van het Kulturhus maar ook in de folder.
Het uitbreiden van de fietsroutes en het combineren van evenementen met het Kulturhus heeft een
middelmatige prioriteit. Mocht het productenaanbod uitgebreid worden, kan dit het imago van
Wekerom verbeteren en daarnaast ook meer naamsbekendheid creëren. Er kunnen veel voordelen mee
behaald worden maar er gaat echter wel veel tijd en geld in zitten. Om deze adviesopties te realiseren
kunnen uitwerkgroepen opgericht worden.
Minder belangrijk is het aansluiten bij het recreatienetwerk waarbij de Veluwe op de kaart gezet wordt.
Hoewel hier voordelen uitgehaald kunnen worden, heeft het op de kaart zetten van Wekerom een
hogere prioriteit. Deelname aan het netwerk kan Wekerom indirect wel een grotere bekendheid geven
en is daardoor zeker niet onbelangrijk. Tevens is het op de hoogte houden van de bevolking van
minder groot belang. Het effect hiervan hangt niet direct samen met het toerisme en recreatie in het
dorp. De bevolking is echter wel een belangrijke stakeholder en dient niet vergeten te worden.
Het bijhouden van de gegevens heeft de minst hoge prioriteit. Deze optie heeft niet direct effect op het
toerisme en recreatie in Wekerom. Dit wil echter niet zeggen dat hier geen aandacht aan besteed dient
te worden. Vooral door het kijken naar trends en ontwikkelingen kan Wekerom in de toekomst op de
wensen/behoeften van toeristen en recreanten blijven inspelen. Tenslotte heeft het realiseren van de
informatiewand een lage prioriteit. Hier worden, in vergelijking met een folder of de website, minder
toeristen en recreanten mee bereikt aangezien deze in het Kulturhus gevestigd wordt.

7. Advies: Concrete acties
Wanneer Wekerom aan de slag gaat met het implementeren van de
adviesopties, kan het PDCA-cyclus model toegepast worden. Dit is
een middel om de kwaliteit van veranderingen/verbeteringen in
Wekerom te controleren. Er wordt onderscheid gemaakt in:
1.Plan: Probleemdefinitie, actuele situatie en oorzaak- en gevolg
analyse
2.Do: Oplossingen
3.Check: Resultaten
4.Act: Standaardisatie, evalueren en bijstellen
(Bulsuk, 2009)
De actuele situatie is reeds in kaart gebracht. Er is een advies

Figuur 7.1 PDCA-cyclus model

geformuleerd en het is de taak aan Wekerom om de verbeterpunten
aan te pakken. Over een aantal jaar kan er dan naar de resultaten
gekeken worden. Bij de evaluatie kan de visie van Wekerom bijgesteld worden als dit noodzakelijk
geacht wordt. Om meer inzicht te geven in het oplossen van de adviesopties, worden deze uitgewerkt
in inzet van mensen, middelen en informatie in tijd. Er is gebleken dat het maken van een folder waarin
de toeristische faciliteiten beschreven staan de hoogste prioriteit heeft.
Actie 1: De inhoud van de folder dient afgestemd te worden met de leden van de BelangenVereniging
en de eigenaren van toeristische en recreatieve faciliteiten die in de folder vermeld staan.
Actie 2: Daarna is het de bedoeling om de folder af te laten drukken. Dit kan geregeld worden door één
persoon. Tijdens een vergadering van de BelangenVereniging kan er afgestemd worden wie zich gaat
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bezighouden met deze actie en welke (online) drukkerij een goede optie is. Het drukken van de folders
wordt door een extern bedrijf gedaan aangezien het om grote aantallen gaat. De normale levering van
een folder duurt vijf werkdagen (Drukwerkdeal, 2015). Bij deze actie zijn vooral financiële middelen
nodig. In hoofdstuk 8 wordt hier dieper op ingegaan.
Actie 3: Verspreiden van de folders. Wanneer de folders afgedrukt zijn, kunnen ze verspreid worden.
Dit kan door één of twee personen gedaan worden en hier zullen zij een dag mee bezig zijn.
In bijlage X staan de overige adviesopties schematisch weergegeven met concrete acties en de
benodigde inzet van mensen, middelen en informatie in tijd.

8. Financiële consequenties van het advies
In dit hoofdstuk worden de financiële consequenties van het advies besproken. Aangezien er geen
toeristische en recreatieve cijfers beschikbaar zijn, is het lastig om de opbrengsten van het advies te
beschrijven. Daarom is er in dit geval gekozen voor een kostenberekening van de verschillende
adviesopties.
Toeristische folder met hoogtepunten van Wekerom: Drukkosten voor 5.000 folders van A4 formaat,
dubbelzijdig afgedrukt en geheel ingekleurd, op glanzend papier en zonder luxe afwerkingen, zijn
€514,71 inclusief BTW. (Drukwerkdeal, 2015)
Ontwikkelen website: Aangezien de website al bestaat zullen er geen investeringskosten zijn voor het
bouwen van de website. Wel zijn er kosten voor een domeinnaam (Ersite Webdesign, 2015). Deze
liggen tussen de vijf en vijftien euro per jaar. Daarnaast zijn er kosten voor web hosting. Dit is de prijs
voor webaccommodatie en kost tussen de vijf en vijfentwintig euro per maand. Dan kan er nog voor
een onderhoudscontract gekozen worden (50 tot 150 euro per maand). Webdesignbureaus zorgen
hierbij voor updates en veiligheid van de website. Andere mogelijke kosten zijn bijvoorbeeld een logo,
afbeeldingen of design. Met behulp van Google Analytics kunnen statistieken van de website verzameld
worden. Het geeft inzicht in het aantal bezoeken, bezoekduur en paginaweergaves. Daarnaast welke
mate sociale media invloed hebben op de gestelde doelen. Google Analytics is een gratis
softwarepakket (Google Analytics).
Uitwerkgroep T&R: Het oprichten van een werkgroep kost geen geld. Hierin zitten vrijwilligers die zich
in willen zetten voor het toerisme en recreatie in Wekerom. De werkgroep kan bijeenkomen in het
Kulturhus of bij een van de leden thuis. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Uitbreiden fietsroutes: Er zijn geen kosten verbonden aan het samenstellen van de routes. Vrijwilligers
kunnen deze taak op zich nemen. Wegen en fietspaden zijn er al. Op de website komen de
arrangementen en verkooppunten. Bij de verkooppunten komen folders. Drukkosten voor 2.500
folders van A4 formaat, dubbelzijdig afgedrukt en geheel ingekleurd, op glanzend papier en zonder
luxe afwerkingen, zijn €306,86 inclusief BTW. (Drukwerkdeal, 2015)
Informatiewand Kulturhus: Een informatiewand bevat een aantal posters van Wekerom. Vier posters in
kleur van A0 formaat, op glanzend papier en de achterzijde onbedrukt, kosten €43,20 inclusief BTW
(Drukwerkdeal, 2015). Een magneetbord kost vijf euro (Ikea, 2015). Een folderhouder is al verkrijgbaar
vanaf €4,22 per stuk. €4,22 x 10 = €42,20 (Vikingdirect, 2015). Totale kosten liggen rond de €90
euro.
Combinatie evenementen met Kulturhus: De kosten van een evenement hangen af van de wensen en
eisen. Voor een realistisch kostenplaatje zullen vanaf het begin de taken, bevoegdheden procedures en
rapportages goed afgesproken en nageleefd moeten worden (events.nl).
Kulturhus apart maar ook in de folder: Het apart promoten van het Kulturhus gebeurt reeds via
programmaboekje, website en Facebookpagina. Deze kosten zijn voor het Kulturhus. Voor het
vermelden van het Kulturhus in de folder zijn de kosten van de folder van toepassing.
Gegevens bijhouden: Het kost geen geld om gegevens te verzamelen. Vrijwilligers kunnen deze taak
op zich nemen.
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Bevolking op de hoogte houden: Het oprichten van een Facebook-groep is gratis. Actieve bewoners
zullen deze onderhouden.
Aansluiten recreatienetwerk: Dit wordt gefaciliteerd vanuit de Rabobank Woudenberg-Lunteren en er
zijn geen kosten aan verbonden.
Organiseren bijeenkomsten: Het Kulturhus kan gebruikt worden als locatie. Consumpties zijn voor
eigen rekening.
Financieringsmogelijkheden voor het oplossen van het vraagstuk: In het Actieplan Vrijetijdseconomie
van de Provincie Gelderland staat vermeld op welke onderdelen financiële ondersteuning mogelijk is.
De verdeling van het budget is weergegeven in bijlage XI. De subsidie voor wandelen, fietsen en waren
is 450.000 euro per jaar. De acties zijn gericht op de verhoging van de beleving van routes,
kwaliteitsverbetering en het aanhaken van het toeristische bedrijfsleven. Aanleg van nieuwe routes of
bebording valt hier niet onder. De fietsroute zal er dus eerst moeten komen. Daarnaast levert de
provincie Gelderland een financiële bijdrage van ruim 1,2 miljoen aan Toerisme Gelderland voor de
campagne ‘Gelderland levert je mooie streken’ (Toerisme Gelderland, 2015). Tenslotte is het mogelijk
om de bedrijven in Wekerom bij elkaar te brengen om te kijken of zij willen investeren in het oplossen
van het managementvraagstuk. Zij zullen er namelijk ook van kunnen profiteren mochten er meer
toeristen en recreanten komen.

9. Verwachte weerstanden van stakeholders
Tenslotte wordt er een inschatting gegeven van de verwachte weerstanden van de meest invloedrijke
stakeholders. Uit de stakeholderanalyse in hoofdstuk 5.2 is gebleken dat eigenaren van toeristische en
recreatieve faciliteiten, de BelangenVereniging, de inwoners van Wekerom, de overheid, provincie en
gemeente Ede de meest invloedrijke stakeholders zijn.
Eigenaren T&R faciliteiten: Als deze partijen niet willen samenwerken, kan dit nadelige gevolgen
hebben voor de oplossing van het vraagstuk. Meerdere partijen bereiken namelijk meer dan één. Zij
kunnen echter veel voordelen ondervinden van meer promotie en een verbeterde naamsbekendheid
voor Wekerom. Het aantal toeristen en recreanten zal stijgen en dit betekend meer omzet. De
verwachte weerstand wordt daarom niet erg hoog geschat.
BelangenVereniging: De BelangenVereniging komt op voor de belangen van het dorp en maakt plannen
om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Het vraagstuk om Wekerom te promoten onder toeristen
en recreanten komt van de BelangenVereniging en zij hebben een belangrijke rol in het realiseren van
de adviesopties. Zij zijn degene die zich inzetten voor het dorp en moeten de plannen overbrengen bij
de inwoners en bij overige partijen. Hiervan wordt geen weerstand verwacht.
Inwoners Wekerom: De inwoners van Wekerom staan niet snel open voor veranderingen. Wanneer het
dorp meer gepromoot wordt zullen zij waarschijnlijk eerst de kat uit de boom kijken en kan er weinig
medewerking verwacht worden. Het is mogelijk dat er weinig mensen zijn die zich in willen zetten voor
het toerisme in Wekerom en bijvoorbeeld een uitwerkgroep gaan oprichten. Wanneer er meer toeristen
naar Wekerom komen, kan dit bovendien tot onvrede resulteren bij de lokale bevolking. Maar het dorp
zal volgens de BelangenVereniging altijd op de eerste plek blijven staan dit dient duidelijk
gecommuniceerd te worden. Zo zullen de weerstanden laag blijven. Het is een inkomstenbron waarvan
veel mensen kunnen profiteren maar mag de cultuur van het dorp niet schaden.
Overheid, provincie en gemeente Ede: De overheid, provincie en gemeente Ede kunnen grote
weerstanden leveren. Het is mogelijk dat er nieuwe regels en wetten komen die van invloed zijn op het
toerisme en recreatie in Wekerom. Daarnaast kan de provincie Gelderland ook weerstanden bieden
door geen financiële middelen te verstrekken. Er zal dan naar andere partijen gezocht moeten worden.
De gemeente Ede kan weerstanden bieden door niet in te stemmen met uitbreidingswensen van
toeristische en recreatieve faciliteiten. Op deze stakeholders heeft Wekerom geen invloed en zal hierop
moeten inspelen.
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Bijlagen
Bijlage 1: Begrippenlijst
Onderstaande begrippenlijst is gemaakt in Toets 1: Analyse Managementvraagstuk (Stroet, 2014).


Wat is promotie?

Onder promotie wordt volgens Kotler (2006) het volgende verstaan: ‘Activiteiten om het product of de
dienst en de verdiensten over te brengen op de doelklanten en hen overreden tot kopen’.


Wat is een promotieplan?

Volgens business dictionary (2014) is een promotieplan een schets van de marketinginstrumenten,
strategieën en middelen die een bedrijf wil gebruiken om een product of dienst te promoten. Een
promotieplan wordt meestal beschouwd als een vitaal planningsinstrument door de meeste business
managers die helpt bijdragen aan de succesvolle lancering van een nieuw product of dienst of de
uitbreiding in een nieuwe markt.
Voor het ontwikkelen van een effectieve communicatie moet het volgende gebeuren: De doelgroep
vaststellen; beslissen welke reactie men beoogt; een boodschap kiezen; de media kiezen met welke
men de boodschap wil overbrengen; en feedback verzamelen om de resultaten van de promotie te
meten (Kotler, 2006).


Wat is promotiemateriaal?

Promotiemateriaal is materiaal ter ondersteuning van de verkoop (Encyclo, 2014).
De vijf belangrijkste promotie-instrumenten volgens het boek ‘principes van marketing’ zijn:


Reclame: Hieronder valt elke betaalde vorm van niet-persoonlijke presentatie en promotie van
ideeën, producten of diensten door een met name genoemde afzender



Persoonlijke verkoop: Dit zijn mondelinge presentaties door verkopers van de organisatie in
een gesprek met potentiële klanten met als doel te verkopen en relaties met klanten op te
bouwen.



Sales promotion ofwel promotionele acties: Kortetermijnstimulans om de koop of verkoop van
een goed of dienst te bevorderen.



Public relations: Het opbouwen van goede relaties met de doelgroep, het opbouwen van een
goed imago, het omgaan met of voorkomen van negatieve publiciteit



Direct marketing: rechtstreekse contacten met specifieke consumenten om zowel
onmiddellijke reactie te krijgen als langdurige relaties met klanten op te bouwen.

(Kotler, 2006)
In het boek wordt er onderscheid gemaakt tussen persoonlijke en niet-persoonlijke
communicatiekanalen. Via persoonlijke communicatie kanalen communiceren twee of meer mensen
rechtstreeks met elkaar. Niet-persoonlijke communicatiekanalen zijn media waardoor zonder
persoonlijk contact berichten worden doorgegeven.


Wat is recreatie?

Volgens Van Dale (2014) is recreatie: ‘het recreëren’. Recreëren betekend zijn vrije tijd besteden of zich
ontspannen. Recreatie valt onder de term vrijetijdsmarkt. De vrijetijdsmarkt zijn alle (dag) recreatieve
activiteiten die buitenshuis worden ondernomen en waarbij men langer dan 1 uur van huis is. De
activiteit(en) bevatten geen overnachting en activiteiten tijdens vakanties. Bezoek aan familie en
vrienden tellen niet mee (CVTO, 2012).
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Wat is toerisme?

Het CBS (2014) beschrijft toerisme als alle activiteiten van personen die reizen naar en verblijven op
plaatsen buiten hun normale omgeving, voor niet langer dan een (aaneengesloten) jaar, om redenen
van vrijetijdsbesteding, zaken en andere doeleinden die niet zijn verbonden met het uitoefenen van
activiteiten die worden beloond vanuit de plaats die wordt bezocht. Er kunnen eendaagse of
meerdaagse toeristen onderscheiden worden.


Wat zijn bezienswaardigheden?

Van Dale (2014) beschrijft een bezienswaardigheid als ‘iets dat waard is om te bezichtigen’.


Wat zijn faciliteiten?

Faciliteiten zijn dingen die het bestaan, het verblijf enz. vergemakkelijken (Van Dale, 2014). Onder
toeristische faciliteiten kunnen accommodaties, restaurants, cafés, bioscopen/theaters, musea,
historische gebouwen, winkelcentra en sportfaciliteiten zoals zwembaden, bowlingbanen etc. worden
verstaan.
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Bijlage II: Actiepuntenlijst
Actiepunten uit het dorpsplan met betrekking tot het onderwerp recreatie en PR zijn:


Promotiemateriaal van Wekerom maken



Promotiemateriaal op opvallende wijze aanbieden, o.a. bij winkels, recreatie terreinen,
Kulturhus



Het makkelijk kunnen downloaden van het promotie materiaal vanaf de website wekerom.com.



Nieuwjaarsbijeenkomst goed promoten



Mogelijkheid onderzoeken of er een dorpsevenement plaats kan vinden. Een alternatief zou
zijn om het elk jaar te wisselen met coöperatie De Valk



Bewegwijzering van alle recreatie- en ontspanningsmogelijkheden

(Werkgroep Wekerom Vitaal, 2010)
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Bijlage III: Concurrentieanalyse
Gemeente Ede bestaat uit Ede, Bennekom, Lunteren, Ederveen, De Klomp, Harskamp, Wekerom en
Otterlo.

Figuur 3.1: Aantal inwoners gemeente Ede (Gemeente Ede, 2014)

Voor de concurrentieanalyse worden deze dorpen onderzocht op de volgende criteria: T&R
faciliteiten/bezienswaardigheden, accommodaties, website, vvv-post en toeristische folder.
Tabel 3.1: Concurrentieanalyse

Wekerom

Bennekom

Ede

-Kulturhus
- Beek- en Bultpad
-Wekeromse Zand
-Klimbos Simia
-Hent uut ’t Zaand
-Park Berkenrhode
-Groepsaccomodatie de Eiken
Stek
-Kamperen bij de boer

-Kijk en Luistermuseum
-Kasteel Hoekelum
-Kaas- en kampeerboerderij
-Timmerdorp
-Camping de Dikkenberg
-Groepsaccommodatie
Natuurvriendenhuis de
Bosbeek

-Historisch Museum
-Natuurcentrum Veluwe
-Heideweek

Website

Ja, www.wekerom.com.
Weinig informatie over
toerisme en recreatie

Nee

VVV-post

Nee

Ja

T&R faciliteiten/
bezienswaardigheden

Accommodaties
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-B&B de Triangel
-B&B De TheeRoos
Recreatiepark Bospark Ede
-Recreatiepark ’t Gelloo
-Bungalows & Camping ’t
Hazendal
-Camping de Braamhorst
Ja, ‘www.ede.nl’ voor
gemeente Ede. Daarnaast
‘www.edestad.nl’. Hierop
staat weinig informatie over
toerisme en recreatie. Wel
activiteiten.
Ja
Website: ‘www.vvvede.nl’

Ederveen

- B&B Mamaloe

Nee

Nee

Harskamp

Lunteren

Otterlo

T&R faciliteiten/
bezienswaardigheden

- Harscamperpad
-De Lana Mariana

-Recreatiecentrum Heidekamp B.V.
-Nationale Park de Hoge Veluwe
-Museonder
-Tegelmuseum
-Kröller Muller Museum

Accommodaties

-B&B Harskamp

- Uitzichttoren/ natuurtheater
‘De Koepel;
-Rijksmonumenten zoals Molen
de Hoop
-Museum Oud-Lunteren
-Oud-Lunterse dag
-Sauna & Beauty de Veluwe
- Luntersche Buurtbosch
B&B RéChaRè
-B&B Huise van Elvi

-Camping De Harscamp
-Camping ’t Zandwater
-Camping Midden Veluwe
-Minicamping De
Tepelenburg
-Minicamping Het Laar
Recreatiepark De
Dikkenberg

-Landgoed de Schelenberg
(TopParken)
-Landgoed de Leperkoen
-Camping de Hucht
-Camping de Kijkvelder
-Camping Beukhof
-Camping de Rimboe
-Camping de Morgenster
-Camping de Zwerfkei
-Minicamping de Wuitekamp
-Stichting Jeugdkampeerterrein
Lunteren
-Recreatiepark de Goudsberg

-B&B de Vogelvlucht
-B&B de Houtkamp
-De Herberg in Otterlo
-B&B Fam. Rutten
-B&B Zwanenburg-Schut
-’t Achterhuis op de Veluwe
-Nieuw Beekdal
-Minicamping de Rusthoeve
-De Appelplanse Wetering
-Minicamping De Kwekerij
-De Ploeg
-De Bosrad
-De Damakker
-Minicamping “De Veluwe”
-De Nieuwe Hof
-´t Rakkertje
-Niesjeshof
-Camping ’t Kikkergat
-DroomPark de Zanding
-Stille Camping Beek en Hei
-Camping De Wije Werelt
-Camping ’t Lage Veld
-Vakantieoord het Lorkenbos
-Bungalowpark De Roek
-Bungalowverhuur fam. W. Schreuder
-Vakantiebungalow Noorderpark
-Het kleine huisje op de Veluwe
-Vakantiewoning “Boer & Bosch”
-Stoeterij Willemien
-Vakantiehuisje Het Witte Zwaantje
-Herenboerderij ‘De Houtkamp’

Website

Nee

Nee

VVV-post

Ja

Ja

Groepsaccommodaties:
-De Houtkamp
-De Heidewachter
-De Nieuwe Hof
-Het Mussennest
-De Boomstronk
-Peppelenburg
-De Woudegge
-Vakantieoord Het Lorkenbos
Ja, ‘www.otterlo.nl’. Veel informatie
over toerisme en recreatie.
Ja
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Bijlage IV: SWOT-Analyse

Sterktes
Zwaktes

-Natuur, landschap

-Weinig bekendheid in vergelijking
met omliggende dorpen

-Nieuw Kulturhus
-Klompenpad Beek- en Bultpad
-Wekeromse Zand waar ook de Celtic
Fields op zijn gehuisvest

-Onvoldoende gevuld programma
Kulturhus

-Goede saamhorigheid in het dorp

-Onoverzichtelijke website en geen
info over T&R

-Aanwezigheid van accommodaties

-Geen VVV-post

Kansen
Bedreigingen

- Verhogen naamsbekendheid

-Concurrentie omliggende dorpen

-Website www.wekerom.com om
Wekerom "wereldwijd" te promoten

-Weinig initiatief voor het
organiseren van activiteiten in het
Kulturhus

-Nieuwe VVV-post in het Kulturhus
-Meer dorpsevenementen in de
zomermaanden
-Eigen identiteit

Uitwerking SWOT-Analyse:
Sterktes


Natuur, landschap: Wekerom beschikt over een afwisselend landschap.



Nieuw Kulturhus: Op vrijdag 12 september is het nieuwe Kulturhus geopend. Hier is een
medisch cluster gevestigd, 2 sportenhallen, een bar met zithoek en er zijn verschillende zalen
die afgehuurd kunnen worden.



Klompenpad Beek- en Bultpad: Het Beek- en Bultpad loopt langs de Grote Valkse Beek,
Wicherumloo, de Wekeromse Bult, het Wekeromse Eng, het Wekeromse Zand en de Maten. Het
Kulturhus is het startpunt van de 8 km lange route.



Goede saamhorigheid in het dorp: Wekerom heeft een hechte gemeenschap.



Aanwezigheid van accommodaties: Toeristen kunnen verblijven bij verschillende campings en
recreatieparken zoals Camping Hent Uut ’t Zaand, Park Berkenrhode of Groepsaccommodatie
de Eiken Stek.

Zwaktes


Weinig bekendheid in vergelijking met omliggende dorpen: Wekerom doet weinig aan promotie
en is daardoor vrij onbekend bij toeristen en recreanten.
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Onvoldoende gevuld programma Kulturhus: Het Kulturhus zit in de opstartfase en er is
behoefte aan mensen die activiteiten willen organiseren.



Onoverzichtelijke website en geen informatie over toerisme en recreatie: Op de website is
alleen informatie te vinden over het Klompenpad, overige toeristische en recreatieve
faciliteiten/activiteiten worden niet vermeld.



Geen VVV-post: Er is geen VVV-post meer in Wekerom, toeristen en recreanten zijn
aangewezen op de VVV-posten in Harskamp, Otterlo of Ede.

Kansen


Vergroten naamsbekendheid: Volgens A. van Driesten heeft Wekerom vergeleken met
omliggende dorpen weinig naamsbekendheid. Hier bestaat dus een kans om de
naamsbekendheid te vergroten.



Website www.wekerom.com om Wekerom "wereldwijd" te promoten. Met een website kunnen
veel toeristen en recreanten aangetrokken worden. Op dit moment er is weinig informatie op
de website te vinden over de toerisme- en recreatiesector in Wekerom. Er bestaat dus een kans
om de website verder te ontwikkelen en dit als promotiemiddel te gebruiken om meer
toeristen en recreanten aan te trekken.



Nieuwe VVV-post in het Kulturhus: Er is geen VVV-post in Wekerom. Wanneer er een VVV post
in Wekerom gevestigd wordt biedt dit kansen voor het toerisme en recreatie in het dorp.



Ontwikkelen toerisme en recreatie door recreatienetwerk: Sinds het voorjaar van 2014 is de
Rabobank Woudenberg-Lunteren bezig met het opzetten van een recreatienetwerk voor de
Veluwe. Als ondernemers uit Wekerom zich aansluiten bij het recreatienetwerk, kan het dorp
meeprofiteren van de acties die hieruit voortvloeien en kan Wekerom de samenwerking met de
andere aanwezige T&R ondernemers bevorderen.



Meer dorpsevenementen in de zomermaanden: Er vinden weinig dorpsevenementen plaats in
Wekerom. Door het organiseren van evenementen kan de naamsbekendheid vergroot worden
en het imago verbeterd worden.



Ontwikkelen eigen identiteit: Door promotie kan Wekerom een eigen identiteit ontwikkelen
waarvoor toeristen en recreanten een bezoek aan het dorp willen brengen.

Bedreigingen


Concurrentie omliggende dorpen: Volgens A. van Driesten hebben de omliggende dorpen
allemaal hun ‘eigen’ bekendheid.



Weinig initiatief voor het organiseren van activiteiten in het Kulturhus: Knelpunt kan zijn dat er
weinig mensen aangetrokken kunnen worden die activiteiten in het Kulturhus willen
organiseren.



‘Kat uit de boom kijken’: Er zal niet meteen enthousiast gereageerd worden op vernieuwingen
of veranderingen, daar zijn de inwoners van Wekerom wat terughoudender mee.
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Bijlage V: Interviewguide
Interviewguide die gebruikt is bij interviews van eigenaren van toeristische/recreatieve faciliteiten.
Inleiding (algemeen)
- Jezelf voorstellen
- Vertellen dat je aantekeningen maakt en een recorder gebruikt
- Duur van het interview aangeven
- Functie + werkzaamheden respondent
- Doel van het onderzoek
Tabel 5.1: Interviewguide

Topic

Subtopic

Vraag

Bezoekersprofiel/
Algemeen

Bezoekersgroepen
Leeftijd
Hoofd- en laagseizoen
Verblijfsduur faciliteit
Aantrekkingskracht

-Kunt u de huidige bezoekersgroepen beschrijven?
-Wat zijn de leeftijden van de bezoekers?
-Is er een verschil te ontdekken in hoofd- en laagseizoen?
-Hoe lang verblijven de toeristen bij uw faciliteit?
-Waarvoor komen bezoekers naar uw T&R faciliteit?
-Waarvoor komen de bezoekers naar Wekerom volgens u?
-Is er volgens u genoeg te doen voor dagrecreanten?
-Is er volgens u genoeg te doen voor toeristen?
-Wat missen de bezoekers in Wekerom?
-Wat zijn volgens u de Unique Selling Points/kwaliteiten van
Wekerom met betrekking tot T&R?
-Wat zijn volgens u de zwakke punten van Wekerom met
betrekking tot T&R?
-Bestaan er samenwerkingsverbanden met eigenaren van
andere toeristische faciliteiten/gemeentes etc.?
-Hoe lang bestaan deze al?
-Wat levert het op?/wat zijn voordelen van deze
samenwerkingsverbanden?
-Ondervindt u ook nadelen van deze
samenwerkingsverbanden?

Aanvulling

Sterktes/zwaktes

Sterke punten
Zwakke punten

Samenwerkingsverbanden

Huidige samenwerkingsverbanden

Nieuwe samenwerkingsverbanden:

Promotie

Eigen T&R faciliteit

Trends

Wekerom
Lokaal is trendy
Smartphone app (In een smartphone
app staan bijvoorbeeld de
verschillende activiteiten,
openingstijden en prijzen beschreven)
Social Media (Social media kan gebruikt
worden om bijvoorbeeld nieuwtjes en
acties aan te kondigen)
Gepersonaliseerde marketing (Het is
steeds meer van belang dat er een
imago gecreëerd wordt waarmee
toeristen en recreanten zich kunnen
identificeren)

Afronding
-Bedanken, contactgegevens verstrekken
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- Heeft u behoefte aan nieuwe samenwerkingsverbanden
met andere eigenaren van toeristische/recreatieve
faciliteiten uit Wekerom?
-Denkt u dat nieuwe samenwerkingsverbanden wat op
kunnen leveren voor de promotie van Wekerom?
-Zo ja, wat dan?
-Zo nee, waarom denkt u dat?
- Op welke manier wordt uw faciliteit gepromoot?
-In hoeverre is het van belang dat uw T&R faciliteit
gepromoot wordt?
-Op welke manier zou u het dorp promoten?
In hoeverre vindt u het aanbod van streekproducten van
belang?
In hoeverre heeft u behoefte aan een smartphone app
waarin alle T&R activiteiten van Wekerom beschreven
staan?
In hoeverre vindt u het van belang dat T&R faciliteiten
gebruik maken van social media (Facebook/Twitter)
-In hoeverre vind u dit van toepassing op Wekerom?
-Wat vind u het imago van Wekerom?
-Komt volgens u het imago van Wekerom voldoende naar
voren?

Bijlage VI: Enquête

Geachte heer/mevrouw,
In 2010 is het dorpsplan Wekerom opgesteld in samenwerking met de Verenigde Kleine Kernen
Gelderland. Hierin staan wensen en ideeën van de inwoners van Wekerom beschreven om de
leefbaarheid te verbeteren. Twee wensen worden hier uitgelicht:
 de wens om Wekerom te promoten onder toeristen en recreanten.
 de aantrekkingskracht op toeristen en recreanten vergroten.
De opening van het Kulturhus op vrijdag 12 september 2014 is voor de werkgroep Wekerom Vitaal
aanleiding om bij de promotie van het dorp ook het Kulturhus te betrekken.
Momenteel ben ik, Malou Stroet, vierdejaars student van de opleiding Hoger Toeristisch en
Recreatief Onderwijs van het Saxion in Deventer, bezig met mijn stage bij de VKK Gelderland. Ik voer
een onderzoek voor Wekerom over het onderwerp ‘recreatie en PR’.
Door middel van deze enquête wil ik meer te weten komen over uw mening over recreatie en
toerisme in Wekerom en de promotie hiervan. Het invullen van deze enquête zal ca. tien minuten
van uw tijd in beslag nemen.
Ik verzoek u het hokje bij het antwoord dat het beste past bij uw mening in te kleuren of het
antwoord op de stippellijn in te vullen. Het onderzoek blijft anoniem. De gegevens worden verzameld
en verwerkt en daaruit wordt een adviesrapport opgesteld voor Wekerom. Ik stel uw medewerking
ten zeerste op prijs.

INWONERSPROFIEL
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Leeftijd: ……………………
Geslacht: man/vrouw
Ik wil op de hoogte blijven van het onderzoek en de uitwerkingen:
Ja

Nee

Emailadres: ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
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RECREATIE IN WEKEROM
Voor het in kaart brengen van de recreatie in het dorp zijn onderstaande vragen opgesteld. Onder
recreatie wordt verblijf korter dan 24 uur verstaan.
1.Wat doet u om te recreëren? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Activiteiten in het Kulturhus

Uiteten in Wekerom

Klompenpad lopen

Overige fiets- en wandelroutes

Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Waar gaat u heen om te recreëren? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Wekerom

Elders in Nederland

Omliggende dorpen

Buitenland

Anders, namelijk: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Zijn er volgens u genoeg recreatiemogelijkheden in Wekerom?
Ja

Nee

Eventuele toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
4. Worden er volgens u voldoende evenementen georganiseerd in het dorp?
Ja

Nee

Eventuele toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
5.Vindt u dat de toeristische en recreatieve faciliteiten moeten worden uitgebreid?
Ja

Nee

Eventuele toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
6. Hoe vaak maakt u gebruik van de activiteiten die georganiseerd worden in het Kulturhus?
Meerdere keren per week

Wekelijks één keer

Maandelijks één keer

Zelden

Nooit, want…………………………………………………………………………………………………………………………
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7. Vinden er volgens u voldoende activiteiten plaats in het Kulturhus?
Ja

Nee

Eventuele toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..
8. Zou u activiteiten in het Kulturhus willen organiseren?
Ja

Nee

Eventuele toelichting:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..
9. Er zijn plannen voor ‘HOOGTE50’: een uitkijktoren op de Wekeromse Bult. Wat vindt u hiervan?
Leuk initiatief, ik hoop dat dit er komt
Liever niet, dat hoeft er voor mij niet te komen
Geen mening
10. Wat zijn volgens u sterke punten van Wekerom op toeristisch en recreatief gebied?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
11. Wat zijn volgens u zwakke punten van Wekerom op toeristisch en recreatief gebied?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..
12. Zijn er toeristische en recreatieve faciliteiten die u elders bent tegengekomen welke ook goed in
Wekerom zouden passen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..

PROMOTIE TOERISME EN RECREATIE IN WEKEROM
Er is een duidelijk beeld gewenst over uw visie ten opzichte van de promotie van Wekerom en de
huidige promotie van het dorp. Hiervoor zijn onderstaande vragen opgesteld.
13. Met welke woorden zou u Wekerom omschrijven?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..
14. Vindt u dat er genoeg promotiemateriaal van Wekerom beschikbaar is voor toeristen en recreanten?
Ja

Nee
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15. Welk promotiemiddel vindt u het meest geschikt voor de promotie van Wekerom voor toeristen en
recreanten (Meerdere antwoorden mogelijk)
Folder waarin alle toeristische en recreatieve faciliteiten beschreven staan
Toeristische plattegrond van Wekerom
Website waarop alle toeristische en recreatieve mogelijkheden staan
Facebook/Twitterpagina over toerisme en recreatie in Wekerom
App waarin alle toeristische en recreatieve mogelijkheden staan
Wekerom hoeft niet beter gepromoot te worden
Anders, namelijk: …………………………………………………………………………..……….…………………………………………
Welk imago wilt u dat Wekerom NIET krijgt?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..

PROMOTIE-WEBSITE
16. Bent u bekend met de
website
‘www.wekerom.com’?

Ja, ik kijk er geregeld op (wekelijks)
Ja, ik kijk er af en toe op (maandelijks)
Nee, hier ben ik niet mee bekend

17. In hoeverre wordt er aan
uw informatiebehoefte
voldaan op de website?

Er staat voldoende informatie op
Er staat te weinig informatie op
Niet van toepassing

18. Op welke manier kan de
website volgens u verbeterd
worden?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

PROMOTIE-KULTURHUS
19. Bent u bekend met de
activiteiten in het Kulturhus?
20. Hoe bent u hiermee in
aanraking gekomen?

Ja

Nee

Mond-tot-mond reclame

Facebook pagina

Folder Kulturhus

Welkomstscherm in het
Kulturhus

Website Kulturhus
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Uitkomsten enquête:
Uitkomsten vraag 1: Wat doet u om te recreëren?
$recreatiewek1samen Frequencies
Responses
N
Percent
recreawek1A
4
23,5%
recreawek1B
2
11,8%
a
$recreatiewek1samen
recreawek1C
2
11,8%
recreawek1D
4
23,5%
recreawek1E
5
29,4%
Total
17
100,0%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.

Percent of Cases
33,3%
16,7%
16,7%
33,3%
41,7%
141,7%

1A: Activiteiten Kulturhus
1B: Klompenpad
1C: Uiteten
1D: Overige fiets- en wandelroutes
1E: Anders
De meeste ondervraagden maken gebruik van activiteiten in het Kulturhus, overige fiets- en
wandelroutes en anders.
Uitkomsten vraag 2: Waar gaat u heen om te recreëren?
$waarrecreeren Frequencies
Responses
N
Percent
recreawek2A
7
29,2%
recreawek2B
6
25,0%
a
$waarrecreeren
recreawek2C
6
25,0%
recreawek2D
5
20,8%
Total
24
100,0%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.

Percent of Cases
58,3%
50,0%
50,0%
41,7%
200,0%

2A: Wekerom
2B: Omliggende dorpen
2C: Elders in Nederland
2D: Buitenland
De uitkomsten zijn redelijk verdeeld, er wordt zowel in Wekerom gerecreëerd als in omliggende
dorpen, elders in Nederland of in het buitenland. Het meest wordt er met 58,3 % van de ondervraagden
in Wekerom gerecreëerd.
Uitkomsten vraag 3: Zijn er volgens u genoeg recreatiemogelijkheden in Wekerom?
recreawek3
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
ja
8
66,7
66,7
66,7
nee
4
33,3
33,3
100,0
Valid
Total

12

100,0

100,0

Tweederde heeft ‘ja’ geantwoord.
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Uitkomsten vraag 4: Worden er volgens u voldoende evenementen georganiseerd?

Valid

Frequency

recreawek4
Percent
Valid Percent

ja
nee

8
4

66,7
33,3

66,7
33,3

Total

12

100,0

100,0

Cumulative
Percent
66,7
100,0

Tweederde heeft ‘ja’ geantwoord.

Uitkomsten vraag 5: Vindt u dat de T&R faciliteiten moeten worden uitgebreid?

Valid

Frequency

Recreawek5
Percent
Valid Percent

ja
nee

3
9

25,0
75,0

25,0
75,0

Total

12

100,0

100,0

Cumulative
Percent
25,0
100,0

75% van de ondervraagden vind dat de T&R faciliteiten niet moeten worden uitgebreid.

Uitkomsten vraag 6: Hoe vaak maakt u gebruik van de activiteiten in het Kulturhus?

Valid

Frequency

Percent

wekelijks één keer

2

16,7

maandelijks één keer

2

16,7

zelden

7

58,3

nooit

1

8,3

Total

12

100,0

58,3% van de ondervraagden maakt zelden gebruik van het Kulthurhus.
Uitkomsten vraag 7: Vinden er volgens u voldoende activiteiten plaats in het Kulturhus?
recreawek7
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

ja

9

75,0

75,0

75,0

nee

3

25,0

25,0

100,0

Total

12

100,0

100,0

75% van de ondervraagden vind dat er voldoende activiteiten plaatsvinden in het Kulturhus.
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Uitkomsten vraag 8: Zou u activiteiten in het Kulturhus willen organiseren?
recreawek8
Valid

nee

Frequency

Percent

12

100,0

Geen van de ondervraagden zou activiteiten in het Kulturhus willen organiseren.

Uitkomsten vraag 9: Er zijn plannen voor ‘HOOGTE50’: een uitkijktoren op de Wekeromse Bult. Wat
vindt u hiervan?

Alle ondervraagden ( op één na met ‘geen mening’) vinden ‘HOOGTE50’ een leuk initiatief.

Uitkomsten vraag 10: Wat zijn volgens u sterke punten van Wekerom op toeristisch en recreatief
gebied?
Antwoorden zijn: Veel bosgebieden; Gezellig; Prachtige omgeving (Wekeromse Zand); Mooie omgeving;
Natuur; Wekeromse zand, klompenpad; Veel te doen in de omgeving.

Uitkomsten vraag 11: Wat zijn volgens u zwakke punten van Wekerom op toeristisch en recreatief
gebied?
Antwoorden zijn: Weinig te doen; Geen hotel; Weinig evenementen voor de jeugd; Niet bekend wat
toerisme betreft; Kleinschalig; Niet erg bekend.

Uitkomsten vraag 12: Zijn er T&R faciliteiten die u elders bent tegengekomen welke ook goed in
Wekerom zouden passen?
Antwoorden zijn: Meer feesten; Zwembad.
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Uitkomsten vraag 13: Met welke woorden zou u Wekerom omschrijven?
Antwoorden zijn: Saai; Alles is goed; Goed; Landelijk in een prachtige bosrijke omgeving; Mijn dorp;
Prima dorp; Voor toeristen saai; Mooi dorp; Plattelandsdorp; Rustig dorp; Prachtig gelegen dorp;
Geboortedorp.

Uitkomsten vraag 14: Vindt u dat er genoeg promotiemateriaal van Wekerom beschikbaar is voor
toeristen en recreanten?
promotenr14

Valid
Missing

Frequency

Percent

ja

5

41,7

nee

6

50,0

Total

11

91,7

999

1

8,3

12

100,0

Total

De meningen zijn verdeeld. 45,5% vindt dat er genoeg promotiemateriaal beschikbaar is en 54,5% vindt
van niet.

Uitkomsten vraag 15: Welk promotiemiddel vindt u het meest geschikt voor de promotie van Wekerom
onder toeristen en recreanten?

a

$Promomiddel

Total

$Promomiddel Frequencies
Responses
N
Percent
promotenr15A
9
34,6%
promotenr15B
3
11,5%
promotenr15C
8
30,8%
promotenr15D
3
11,5%
promotenr15E
1
3,8%
promotenr15F
2
7,7%
26
100,0%

A: folder
B: toeristische plattegrond
C: website
D: Facebook/Twitter
E: App
F: Niet beter promoten
Het meest geschikte promotiemiddel is volgende de ondervraagden een folder (34,6%) en een website
(30,8%) waarop alle toeristische en recreatieve mogelijkheden staan.
De vraag ’Welk imago wilt u dat Wekerom NIET krijgt?’, hebben maar 2 respondenten beantwoord. Zij
wilden niet dat Wekerom over zou lopen met toeristen en dat het een achter gebleven dorp zou zijn.
Dit lage aantal is opvallend, het is mogelijk geen vraag waar zij al eerder over nagedacht hebben.
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Uitkomsten vraag 16: Bent u bekend met de website ‘www.wekerom.com’?

Valid

promoweb16
Frequency
ja, af en toe
4
nee
8
Total
12

Percent
33,3
66,7
100,0

Tweederde van de respondenten is niet bekend met de website.

Uitkomsten vraag 17: In hoeverre wordt er aan uw informatiebehoefte voldaan op de website?

Valid

promoweb17
Frequency
voldoende
1
weinig
3
niet van toepassing
8
Total
12

Percent
8,3
25,0
66,7
100,0

Bij het overgrote deel van de ondervraagden is deze vraag niet van toepassing.

Uitkomsten vraag 18: Op welke manier kan de website volgens u verbeterd worden?
Antwoorden zijn: Elke week wat op de website zetten; Eventueel uitbreiden, ook bedrijven; Meer
informatie.

Uitkomsten vraag 19: Bent u bekend met de activiteiten in het Kulturhus?
Promokult19

Valid

Frequency

Percent

ja

6

50,0

nee

6

50,0

Total

12

100,0

De helft van de ondervraagden is niet bekend met de activiteiten in het Kulturhus.

Uitkomsten vraag 20: Hoe ben u hiermee in aanraking gekomen?
promokult20

Valid

Missing
Total

Frequency

Percent

mondtotmond

4

33,3

facebook

1

8,3

folder

1

8,3

Total

6

50,0

999

6

50,0

12

100,0

Bij de helft van de ondervraagden is deze vraag niet van toepassing. 33,3% komt via mond-tot-mond
reclame in aanraking met de activiteiten in het Kulturhus.
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Bijlage VII: Klompenpad

Figuur 7.1 Brochure Klompenpad App

Figuur 7.2 Brochure Klompenpad
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Figuur 7.3 Brochure Klompenpad
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Bijlage VIII: Trends
De belangrijkste promotietrends, zoals vermeld in Toets 1: Analyse Managementvraagstuk (Stroet,
2015) zijn:
Er zijn verschillende trends met betrekking tot promotie te onderscheiden (Horecasupport, 2014).


Communicatieplan: Het maken van een communicatieplan is een stevige basis voor een
organisatie en daarbij creëert het overzicht, meer effectiviteit en lagere kosten.



Gebruik van social media: Het is een manier om relatief makkelijk en goedkoop klanten te
bereiken.



Gebruik van zoekmachines die naar de website verwijzen: Er wordt veel gebruik gemaakt van
zoekmachines zoals Google en Yahoo. Een overzichtelijke website hebben is dus belangrijk.



Smartphone app: Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van een app waar klanten
geïnformeerd worden over het aanbod, prijzen, openingstijden etc. Volgens Horecasupport
(2014) is de app een uitermate belangrijk communicatiemiddel van de toekomst.



Tevreden klanten: Mond tot mondreclame is een belangrijk en betrouwbaar promotiemiddel.
Tegenwoordig kan dit plaatsvinden via veel verschillende kanalen zoals whatsapp, facebook,
twitter etc.

Volgens Schilders (2014) zijn trends op marketinggebied:


Meten is weten: Het effect meten van de marketinginspanningen en investeringen is van groot
belang.



Marketing wordt menselijker: De behoeftes van personen verschillen onderling.
Gepersonaliseerde marketing wordt ingezet en richt zich op specifieke producten/diensten
voor het individu. Data zijn hierbij erg belangrijk. Daarnaast ontwikkelen organisaties een
persoonlijkheid/ imago waarmee mensen zich mee kunnen identificeren.



Lokaal is trendy: De globaliseringtrend speelt nog steeds een belangrijke rol maar begrippen
zoals lokaal nieuws, lokale kunst, lokaal voedsel, lokaal toerisme etc. zijn in opkomst.



Integratie van online en offline: Integratie en samenwerking zijn belangrijke begrippen als het
gaat om online en offline kanalen. Door de komst van social media wordt de waarde van offline
media verhoogd. Een combinatie van offline winkels en online webshops is de toekomst voor
organisaties.



Storytelling krijgt de aandacht: Mensen willen zich kunnen identificeren met een
dienst/product. Door middel van verhalen vertellen wordt de beleving vergroot.



Echte sustainability: Het milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord werken blijkt vaak
‘greenwashing’ te zijn, een groen laagje. Dit gaat veranderen door de constante druk van
consumenten.

De belangrijkste T&R trends, zoals vermeld in Toets 1: Analyse Managementvraagstuk, zijn:
Volgens Monitor vrijetijd en toerisme (2014) zijn trends in toerisme en recreatie:


Vergrijzing: Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. In 2038 is naar verwachting 24% van
de bevolking 65 jaar of ouder. Voor toerisme en recreatie zijn ouderen daardoor een steeds
omvangrijkere doelgroep die van groot belang is aangezien zij relatief veel tijd en geld te
besteden hebben.



Groepsgevoel: Het aantal alleenstaanden in Nederland stijgt, mede door de toenemende
vergrijzing. De grootte van de huishoudens daalt naar verwachting van 2,3 personen in 2006
tot 2,1 personen in 2030. De individualisering lijkt echter op zijn einde te lopen en het
groepsgevoel komt weer terug.



Toename allochtonen: De allochtone bevolking zal naar verwachting van 3,1 miljoen in 2004
stijgen naar 4,2 miljoen in 2030. Er bestaat een verschil in het vrijetijdsgedrag van
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autochtonen en allochtonen. De allochtone bevolking recreëert vooral dichtbij huis en buiten in
parken. Familie en het groepsgevoel zijn hierbij belangrijk.


Digitalisering: De vraag naar recreatie wordt beïnvloed door de digitalisering. Door de komst
van nieuwe technologieën zijn er mogelijkheden voor het inspelen op de beleveniseconomie.
Recreanten willen steeds vaker zelf de vrije tijd indelen op basis van eigen voorkeuren. Om
hierop in te spelen is het dus van belang om recreanten via de digitale infrastructuur de
mogelijkheid te bieden om zelf een uitstapje samen te stellen.



Kwaliteit en authenticiteit: De beschikbare vrije tijd is schaars en daardoor stijgt de vraag naar
kwaliteit. Comfort en luxe worden steeds belangrijker, met name onder ouderen. Daarnaast
stijgt de behoefte aan rust en eenvoud. Er wordt een grote waarde gehecht aan de
authenticiteit.



Leefstijl: Recreanten hebben behoefte aan een ervaring die bij hun leefstijl past. Kwaliteit,
variatie, recreatie op maat en vernieuwing zullen steeds belangrijker worden. Het benaderen
van de doelgroep is hierbij van belang.
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Bijlage IX : Voorbeeld toeristische folder

Figuur 9.1 Voorbeeld toeristische folder

Figuur 9.2 Voorbeeld toeristische folder
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Bijlage X: Inzet mensen, middelen en informatie in tijd
Tabel 10.1 Inzet mensen, middelen en informatie in tijd
Adviesoptie

Concrete acties

Mensen

Middelen

Informatie in tijd

Ontwikkelen

1.Huidige situatie in kaart brengen

-1 persoon die zich

-Internet en computer

-2 weken voor ontwikkelen

website

2.Content zoeken en samenstellen

bezighouden met het

van de website

3.Content plaatsen

ontwikkelen en bijhouden

-1 keer per week reacties

van de website

controleren
-Wanneer nodig nieuwtjes
plaatsen

Uitwerkgroep

1.Mensen werven

-1 persoon die mensen

Vergaderlocatie

T&R

2.Uitwerkgroep opstarten

voor de uitwerkgroep

oprichten van de

3. Onderwerp bepalen

werft

werkgroep

4. Plan van aanpak maken

-Ca. 10 mensen voor in

- werkgroep komt 1 x per

5. Plan uitvoeren

de uitwerkgroep

Uitbreiden fiets-

1.Verantwoordelijke(n) zoeken

-Uitwerkgroep of

en wandelroutes

2.Route uitstippelen

vrijwilligers die

3.Contact zoeken met eigenaren

arrangementen

van toeristische en recreatieve

samenstellen

-Internet en computer

faciliteiten

- Eigenaren van T&R

-Folder

4.Arrangementen samenstellen

faciliteiten die onderdeel

5.Arrangementen te koop

zijn van de route

- 2 weken voor het

maand samen
-Financiële middelen

2 maanden

-Geschikte wegen
-T&R faciliteiten

aanbieden
Informatiewand

1.Geschikte plek in Kulturhus

-1 persoon die informatie

-Locatie in het

Kulturhus

zoeken

verzameld en een

Kulturhus

2.Informatie verzamelen

informatiewand maakt

-Folderrek,

3.Informatie plaatsen

2 weken

magneetbord etc.

Combinatie

1.Verantwoordelijke(n) zoeken

-Groep die zich

-Evenement locatie

evenementen en

2.Evenementen bedenken

bezighoudt met de

-Financiële middelen

1 jaar

Kulturhus

3. Plan van aanpak maken

organisatie en uitvoering

4. Plan uitvoeren

van het evenement

Kulturhus apart

1.Inhoud folder afstemmen

-1 persoon die de folder

-Internet en computer

5 werkdagen voor

promoten en in

2.Folder afdrukken

af laat drukken. Promotie

-Folder

afdrukken folder

folder

3. Folder verspreiden

Kulturhus wordt door

- Financiële middelen

4. Doorgaan met promotie van

beheerder voortgezet.

Kulturhus
Gegevens

1.Verantwoordelijke(n) zoeken

-1 persoon die zich

-Gegevens van T&R

-1 keer per jaar gegevens

bijhouden

2. Gegevens verzamelen

bezighoudt met het

faciliteiten

T&R faciliteiten opvragen

3. Onderzoek doen naar trends en

verzamelen van alle

-Trendrapporten etc.

- 2 keer per jaar

ontwikkelingen

informatie

Bevolking op de

1.Oprichten Facebookpagina

-2 beheerders die zich

hoogte houden

Wekerom

bezig houdt met het

en onder de aandacht

2. Facebookpagina onder de

oprichten, bijhouden en

brengen van de

aandacht brengen

monitoren van de

Facebookpagina

3.Nieuws delen

Facebookpagina

-Bij meldingen site

onderzoek naar trends en
ontwikkelingen
-Internet en computer

-1 week voor het oprichten

controleren. Er gaat vaak
tijd inzitten maar wel een
korte tijd.
Recreatienetwerk

1.Ondernemers werven

-1 persoon die

Geen middelen nodig.

2.Aansluiten bij het netwerk

ondernemers op de

-Bijeenkomsten
recreatienetwerk zijn ca. 1

hoogte stelt en werft

keer per maand.

-Zo veel mogelijk
ondernemers
Oprichten

1. Mensen werven

-Zo veel mogelijk partijen

bijeenkomsten

2. Locatie zoeken

die hier voordelen van

3. Bijeenkomsten organiseren

kunnen ondervinden
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Locatie bijeenkomsten

-1 keer per halfjaar

Bijlage XI: Actieplan Vrijetijdseconomie: Ruimte voor ondernemers in
de vrijetijdssector
Verdeling budget (Gelderland, 2015):
Wij gaan uit van een beschikbaar bedrag van ca. 2,5 miljoen per jaar voor de uitvoering van het
actieplan. Indicatief is de verdeling van de middelen over de verschillende activiteiten als volgt:
1. Subsidie voor bedrijfsleven voor het verbeteren van kwaliteit en meer opbrengst: 25.000
euro per regio per jaar:
dit is een subsidie voor regionale initiatieven van bedrijfsleven die aansluiten bij de specifieke
problematiek/ontwikkelingen in die regio. De activiteiten zijn aanvullend op het regiocontract. De
subsidies kunnen aangevraagd worden door het (toeristisch) bedrijfsleven. De initiatieven zijn
gericht op kwaliteitsverbetering, innovatie, verhoging economisch rendement en samenwerking.
Na een jaar zullen wij dit evalueren en besluiten over een vervolg.
2. Acquisitie: € 50.000 per jaar:
met deze subsidie wordt bijgedragen aan haalbaarheidsonderzoeken, en het actief zichtbaar
maken van de (ruimtelijke) mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid in Gelderland.. De nieuwe
bedrijvigheid draagt bij aan toeristische infrastructuur, past binnen de regionale identiteit, heeft
bovenregionale uitstraling en zorgt voor meer werkgelegenheid.
Voor ondersteuning van samenwerkingsprocessen in de regio op initiatief van regionale partijen
€ 15.000,- per jaar
3. Ro-consulent: € 250.000,- per jaar:
voor het ondersteunen van ro-procedures wordt een consulent aangesteld. Taak van deze
consulent is het breed ondersteunen van bedrijven en gemeenten bij ro-vraagstukken, Onderdeel
kan zijn in opdracht van de betreffende gemeente aanpassen van het bestemmingsplan.
Voorwaarden worden nog uitgewerkt. In 2012 wordt de consulent specifiek ingezet op de Veluwe
als onderdeel van de uitvoering van het beeldverhaal en volledig betaald door de provincie. Na
2012 zal de inzet geëvalueerd worden en afhankelijk van de resultaten zal de uitvoering na 2012
plaatsvinden.
4. Subsidie voor wandelen, fietsen en varen, € 450.000 per jaar:
de initiatieven zijn gericht op kwaliteitsverbetering, verhoging van de beleving van routes en
aanhaken van het toeristisch bedrijfsleven. Uitgesloten zijn bebording en aanleg van nieuwe
routes uit tenzij er sprake is van aantoonbare lacunes in een gebied. Uitwerking gebeurt in overleg
met stakeholders zoals regio’s/gemeenten, recreatieschappen, RBT’’s en stichting Landschapsbeheer
Gelderland, Natuurmonumenten, Hoge Veluwe, BOVAG, ANWB, nationaal fiets- en
wandelplatform en toeristisch platform Gelderland. Financiering vindt plaats op subsidiebasis.
5. Voor marketing en promotie: € 500.000 per jaar:
dit subsidiebedrag is exclusief het geld dat beschikbaar is gesteld voor het Vrijetijdshuis
(244.000,- per jaar) voor productontwikkeling/innovatie en bovenregionale coördinatie.
Voorwaarde is dat de activiteiten onderdeel zijn van Gelderse en minimaal regionale schaal
hebben. Het gaat hierbij om promotie en marketing in de brede zin. Daaronder valt ook
gezamenlijke productontwikkeling.
6. Natuurplannen Natura 2000: € 200.000,-:
dit bedrag is bedoeld voor ondersteuning in de kosten van natuurplannen die door ondernemers
moeten worden opgesteld in het kader van Natura 2000-regelgeving. De voorwaarden en
werkwijze moeten nog worden uitgewerkt. Een staatssteun toets is onderdeel van deze uitwerking.

51

7. Het bevorderen van kennisontwikkeling middels onderwijs: € 20.000 per jaar:
de subsidie is bedoeld voor ondersteuning bedrijven en gemeenten door stages of andere
werkvormen. Het geld is beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen en bevordert de samenhang
van toeristisch onderwijs met aanpalende onderwijsrichtingen
8. Het organiseren van drie conferenties: € 20.000,- per jaar:
thema van de conferenties is sociaal economisch rendement van vrijetijdseconomie, gericht op
vernieuwing en innovatie.
9. Evenementen: € 400.000 per jaar:
voor uitvoering van dit onderdeel wordt na 2012 is een apart Actieplan ontwikkeld.
10. Voor kennisvouchers voor ondernemers: € 50.000,- per jaar:
hierbij gaat het om een bedrag van € 1.500 per bedrijf, op basis van 50% subsidie met een
maximum van 100 bedrijven van 2013 tot en met 2015.
11. Voor kennis en onderzoek: € 100.000,- per jaar.
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