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Excelleren en groeien  
in Noordwest-Friesland 

Visie & uitvoeringsplan recreatie en toerisme 2018-2021 
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Stichting Toeristisch Platform Bestemming Noardwest 2018  

Stichting recreatie en toerisme platform Bestemming Noardwest (kort: Bestemming Noardwest) is sinds 2015 een samenwerkingsverband van 
toeristische ondernemersgroepen, organisaties en andere initiatieven uit de gemeenten: Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradiel, 
Menaldumadeel, Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel en Leeuwarden. Per 2018 zijn dit Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen en het noordelijk deel 
Súdwest-Friesland. 

De Stichting heeft ten doel: “Toerisme en recreatie in haar werkingsgebied te stimuleren, door algemene marketing en gastheerschap activiteiten in 
haar werkingsgebied te bevorderen, daartoe beleid te formuleren, gelden bijeen te brengen en voorts bij al hetgeen met een en ander rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” 

www.bestemmingnoardwest.nl  

www.oudezee.nl  

Foto voorkant: Stinzenflora bij Martenastate Koarnjum credits: Klaas Koopmans 
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Wandelaars op het knooppuntennetwerk,  
Griene Dyk Minnertsga  
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 Wandelaars op het knooppuntennetwerk, Griene Dyk Minnertsga 

Fotocredits ommezijde Jeroen Adema 
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0. SAMENVATTING 
Lang had de recreatie- en toerismesector in Noordwest-Friesland wind tegen. Een verschijnsel dat (letterlijk) ook past bij de regio. Tegenwind hoort 
bij een kuststreek. Maar bewoners trappen dan net wat harder omdat ze vooruit willen komen.  
 

Van zaaien naar oogsten 
Deze vergelijking sluit goed aan bij de recente ontwikkeling van de gastvrijheid sector in de huidige 
gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen en de delen van Ferwerderadiel (Uytland) en 
Súdwest-Fryslân (Greidhoeke). Door hard te werken, met bezieling en enthousiasme samen te 
werken, te verbinden ontstaat progressie. Worden resultaten behaald en zijn er kansen, zodat er 
vooruit wordt gekeken. In de jaren 2014-2018 is er hier sprake van geweest.  
Groei en excellentie zijn de komende jaren logische vervolg stappen. 

 

Koploper positie 
Zogezegd is het niet meer gepast om beelden over een kansarme regio met weinig initiatief aan te 
halen. Kortom: de hoogste tijd om dat juk af te doen en misschien wel voorop te lopen in de 
recreatief-toeristische ontwikkeling. Omdat het onderscheidende aanbod van Noordwest-Friesland 
goed aansluit bij trends en behoeften in de markt. 

 

               
Kansrijke lijnen 

De komende vier jaar, van 2018-2021, zien we een kansrijke ontwikkeling van de sector langs de 
volgende twee lijnen: 

 Toerisme en recreatie rond donkerte en nachtbeleving, als onderdeel van Werelderfgoed de 
Waddenzee 

 Cultuurtoerisme, waar naast de Friese blockbusters (zoals: Oerol, Fries Museum) behoefte is 
aan ‘ontdekken’ & ‘persoonlijke verhalen en eigenaarschap’. 

Hierbij is het concept ‘kustbewoners die geïnspireerd zijn door een oude zee’ een startpunt. 
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Hoger segment 
Doelgroepen die hierbij horen noemen we ook wel: rustzoekers en cultuursnuivers. Gasten die kiezen 
voor een verantwoordelijke bestemming, die te maken hebben met een druk en vaak stressvol 
bestaan en sociaal-economisch in een hoger segment zitten. 

 

Verbinden, betrekken de basis voor toeristische producten 

Het op orde hebben van informatie, routes, arrangementen en boekbare pakketten blijft voor de 
komende jaren een mooie en tegelijk haalbare kaart. Net als het verbinden en betrekken van 
ondernemers en organisaties in de recreatie & toerisme sector. Daarbij is een eigen bijdrage aan 
ontwikkeling van de sector steeds meer een natuurlijk gegeven.  

 

Onderwijs, Ondernemers en Overheden in Noardwest 

 Om deze ontwikkeling te faciliteren is een toeristisch platform dat samenwerkt binnen de tripple 
helix (overheid, ondernemers en onderwijs) de gewoonste zaak van de wereld. Voor nieuwe 
mensen/ partijen te binden, met name jongeren omdat de sector vergrijst en de regio ontgroent.  

Vertrouwen en rust als voorwaarden voor excellentie en groei 

De grootste uitdaging ligt in het gegeven dat het Toeristisch Platform in 2018 nog niet door 
iedereen gezien wordt als motor onder recreatief-toeristische samenwerking. Tot de winter van 
2018 werd ieder jaar een (tussen) evaluatie opgeleverd, nieuwe offertes en begrotingen verstuurd.  
Conform de uitgangspunten van Schmeink & De Bruin (2016) is het platform doorgegroeid naar een 
open en transparante organisatie, met actief bijdragende ondernemers.  

Een ontwikkeling die continue aandacht en begeleiding vraagt. Om voor de lange termijn deze ingezette lijn door te trekken is rust en 
vertrouwen nodig, hierbij een meerjarenvisie inclusief begroting. 



7 
 

1. INDELING 
Lang had de recreatie- en toerismesector in Noordwest-Friesland wind tegen. Een verschijnsel dat (praktisch) ook past bij de streek. Tegenwind hoort 
bij een kuststreek. Maar bewoners trappen dan net wat harder omdat ze vooruit willen.  
 
0. Samenvatting 

1. Indeling 

2. De sector in cijfers 

3. De regiomarketing in Noordwest-Friesland 

4. Het gastheerschap in Noordwest-Friesland 

5.  De samenwerking in Noordwest-Friesland 
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2. DE SECTOR IN CIJFERS 
De optelsom van alle recreatie- en toerisme ondernemers in het werkgebied is de r&t-sector. Onderzoekers Schmeink & De Bruin (2016) noemen de 
volgende cijfers over banen in het toerisme in Noordwest Friesland ( incl. Leeuwarden) : 837 (1805) fulltime banen en  532 (1239) parttime banen. 

2.1. AANTAL BANEN EN MARKETING BUDGET 

In Noordwest Friesland is de sector recreatie en toerisme met ruim 1102 banen goed voor een omzet van 1.102 x € 75.000 = € 82,6 
mln.  Gemiddeld wordt circa 5% van de omzet besteed aan marketing en promotie. Dit zou betekenen dat in Noordwest de 
ondernemers gezamenlijk ruim 4,1 miljoen investeren in marketing,  promotie en informatievoorziening. Een deel hiervan betreft 
bedrijfsoverstijgende informatie om de gast een aangenaam verblijf te bezorgen. 

2.2 AARD EN SCHAAL 

De schaal van de r&t-sector in het werkgebied, Leeuwarden uitgezonderd, is met name klein. Ondernemingen zijn veelal 
familiebedrijven en/ of een tweede tak voor eigenaren, naast de aanwezigheid van een andere baan.Brancheorganisaties in de r&t-
sector zoals de RECRON en HISWA hebben nauwelijks leden in het werkgebied, bij de Koninklijke Horeca Friesland zijn er in 
Leeuwarden 144 leden en in Harlingen 34. 

Het meest recente overzicht van r&t-ondernemers per type en per gemeente (peildatum december 2016): 

Aantal ondernemers Eten/ Drinken Overnachten Actief/ Cultuur*  
Gemeente 

totalen 

Harlingen 26 13 24 63 

Franeker -stad 20 11 14 45 

Franekeradeel-buiten 6 15 6 27 

Menameradiel 12 9 9 30 

Het Bildt 10 13 5 28 
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Leeuwarderadeel 17 8 7 32 

Littenseradeel 19 25  25 69 

Leeuwarden ** 121 42 94 257 

Grou 15 9 36 60 

Totalen: 246 145 220 611 

* Actief/ Cultureel: mix van culturele instellingen, watersport, maneges, fietsverhuur, archeologische steunpunten, etc. 
** Incl Wergea, Warten e.o. 

 
2.3 BEZOEKERS EN BEHOEFTEN 

Uit eigen onderzoek (voorjaar 2017) weten we meer over waar onze gasten vandaan komen en wat ze doen. Meer hierover in 3.5. Het 
verschil in aantallen ondernemers (611 in 2016 en 700 in 2017) heeft te maken met het beter ik kaart hebben van de r&t-ondernemer. 
Zo is bekend hoe het toeristische product eruit ziet in de regio, maar ook per type wie de afnemers zijn. Hieronder een voorbeeld en 
een overzicht. 
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3. DE REGIOMARKETING IN NOORDWEST-FRIESLAND 
In Friesland is er sprake van getrapte marketing. De provinciale marketingorganisatie Merk Fryslân voor de doelgroepen die te kenmerken zijn in de 
termen ‘RECRON aqua, rood en paars. Voor Noordwest-Friesland en haar routes, arrangementen en belevenissen is er een overlap (aqua, paars), 
maar is het nodig om ook de vergeten groep bezoekers (groen) mee te nemen. 

3.1. DOELSTELLINGEN IN 2021 

* Twintig routes (fiets, vaar, wandel) om de voor Noordwest-Friesland interessante doelgroepen te laten beleven, op basis van 
wervend gastheerschap 
* Integratie met de bestaande e-marketing in de regio Noordwest-Friesland, zoals de nieuwsbrieven en externe contacten van lokale 
ondernemersverenigingen en partijen die te maken hebben met leefbaarheid, wonen en onderwijs (fusing) 
* Het halen & brengen van content, routes, arrangementen met bovenregionale partijen zoals Merk Fryslân vormt een soepel proces 
* Uitbouw van het regiomagazine tot een inspiratieblad met aandacht voor de hele regio Noordwest-Friesland 
* Het regioverhaal - het merk ‘oude zee’ - neemt per jaar een meetbare groei van 10% conversie aan 

3.3  VISIE ONTWIKKELING REGIOMARKETING 2018-2021 

De regio Noordwest-Friesland ontwikkelt zich tot een toeristische bestemming die interessant en waardevol blijft voor de eigen 
Friezen ( ongeveer 40% van de afnemers van het toeristisch product) maar zet in op nieuwe – kansrijke- doelgroepen, de RECRON-
kleuren groen, aqua en paars. Nachtbeleving en cultuurtoerisme, met name de kleinschalige en verrassende belevenissen, worden met 
ondernemers ontwikkeld en in de markt gezet. Hierbij zijn uitgangspunten: verantwoord, slow tourism, erfgoed en persoonlijke 
storytelling. In de productontwikkeling is de toets ‘verdieping’ en ‘verhaalrijk’. Voor een deel is Merk Fryslân belangrijk als afzetkanaal, 
voor een groot deel gebruiken we de eigen mediakanalen die passen bij de merkpropositie: ‘oude zee’.  
Noordwest-Friesland wordt steeds meer een bestemming voor mensen in een hoger sociaal-economisch segment, die vanuit een 
drukke en verantwoordelijk professie vrije tijd en vakantie zoeken waar rust, verrijking en ‘opladen’ uitgangspunten zijn. We blijven 
naast online marketing inzetten op offline (print), omdat de ervaring in 2018 is dat bezoekers hier nog altijd content mee zijn. 
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3.4 HET VERHAAL VAN NOORDWEST-FRIESLAND  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 VAN ANALYSE NAAR METHODE  

De methode die gekozen wordt komt vooruit de volgende punten: 
 
a) doelgroep analyse  

b) trends in de markt  

c) productontwikkeling  en 

d) keuze voor een mediamix. 

 

Noordwest-Friesland. Je zal er maar wonen. Ooit liep de regio twee keer per dag onder water. Een 
kustgebied waar eeuwenlang eb en vloed vrij mee kon spelen, met vruchtbare grond zodat eerdere 
bewoners het aandurfden langs de open zee te leven. Een plek als geen ander. 

De Romeinen konden tweeduizend jaar terug hun ogen niet geloven. Friezen die vasthielden aan de 
essentie van water, aarde en lucht, die vernuftig terpen en dijkjes bouwden. Toen in de middeleeuwen 
de zee was bedwongen groeide de welvaart. Snel volgden kerken, staten en stinzen, en groeiden 
nederzettingen uit tot steden en de eerste dorpen. Ze brachten het landschap en zichzelf standvastig in 
cultuur. Waarna vernieuwers als Eise Eisinga, Menno Simons, Pieter Jelles Troelstra, Mata Hari en Anna 
Maria van Schurman opgroeiden. Friezen die verder keken dan de grenzen van een bekende wereld en 
met het DNA van waterbedwingers autonoom nadachten wat er echt toe doet. Een regio die in de 
21ste eeuw nog steeds bol staat van cultuur, creatieve en autonome geesten. Een rijk 
kwelderlandschap waar mensen met warm gastheerschap wonen op de bodem van een voormalige zee. 
Daarmee geeft het merk ‘oude zee’ uiting aan Friezen die een onuitputtelijke bron van inspiratie halen 
uit de plek waar ze wonen. Het Friesland dat is geïnspireerd door een oude zee. 
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A1) Doelgroep analyse - kwalitatief 
Een marketing advieswerkgroep onderzocht in 2017 de kansrijke doelgroepen voor de regio Noordwest-Friesland, een optelsom 
van steden en platteland.  

Hieruit kwamen twee belangrijke doelgroepen naar voren: 
 

1) Friezen/ lokale bevolking (ongeveer 40%) 
* Een grote groep (massa) 
* Veel gaan met een (eigen) fiets de weg op en/of met (eigen) boot het water op 
* Evenementen en horecabezoek 
* Doelgroepen in RECRON-perspectief/ Leisure style1: Gezellig Lime 

 

 
2) Rustzoekers, landschapspioniers en cultuursnuivers (in Nederland: 43 %) 
* Officiële naam: Kosmopoliet2 en de Postmaterialist3. 
* Een aanwezige kleinere groep, maar er zit potentiele groei in 
* Past meer bij strategische keuze Merk Fryslân (grote overlap) 
* Kritisch, hoger opgeleid en met een gemiddeld hoog bestedingsniveau 
* Leeft verantwoord en bewust 
* Doelgroepen in RECRON-perspectief/ Leisure style4: Ingetogen Aqua, Ondernemend Paars, 
Rustig Groen 

                                                            
1 https://www.recron.nl/leisure-leefstijlen-%28kleurensegmentatie%29/wat-zijn-de-leisure-leefstijlen 
2 https://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus/de-kosmopolieten 
3 https://www.motivaction.nl/mentality/de-acht-mentality-milieus/postmaterialisten 
4 https://www.recron.nl/leisure-leefstijlen-%28kleurensegmentatie%29/wat-zijn-de-leisure-leefstijlen 
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A2) Doelgroep analyse – geolocaties 

De marketingadvies werkgroep heeft ook onderzocht waar 
de gasten vandaan komen. Het leidde tot deze uitkomsten: 
  

 

 

 

 

 

 

Als we gaan clusteren en Friesland als een afkomst locatie zien, net als Nederland & België:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuele verhoudingen afkomst gasten 
Bron: Bestemming Noardwest 2017 
 
1) locatie 1: NW Friesland                                23% 
2) locatie 4: Zeeland, Limburg, Brabant & België 20% 
3) locatie 2: rest Friesland                                17% 
4) locatie 3: Nederland, boven de rivieren   17% 
5) locatie 5: Duitsland                                              13% 
6) locatie 6: Overige landen                                10% 
                                                                                       

Friesland
40%

Nederland & 
België
37%

Duitsland
13%

Overige landen
10%

Percentuele verhoudingen afkomst gasten 
Bron: Bestemming Noardwest 2017 
 
1) Friesland                             40% 
2) Nederland & België                 37% 
3) Duitsland                             13% 
4) Overige landen               10% 
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B) Trends in de markt  

Verschillende bronnen wijzen naar trends in de toeristische markt. We zetten de voor de regio interessante op een rijtje (bron-trend-
aanbod Noordwest-Friesland). 

 

BRON TREND AANBOD NOORDWEST-FRIESLAND 

Het Trendrapport toerisme, 
recreatie en vrije tijd 2017 
2017 - CBS 

De helft van alle vrijetijdsactiviteiten ondernemen 
Nederlanders in hun eigen woongemeente 

- Routes (zoals pontjesroute, theetuinen, 
Bildtse Strúnroete, etc.) 
- Winkelstraten, winkelcentra steden en 
grote kernen 
- Horecagelegenheden 
- Natuur en landschap: zeedijk, strand, 
vogelreservaten, recreatiepark, etc. 

Phocuswright 2017 - Online 
reistrends 

Twee op de vijf boekingen gaat via mobiel, dus zo’n 40 
procent van de boekingen verloopt via de mobiele 

telefoon. 

- Een groeiende groep heeft al 
boekingsmodules in de bedrijfswebsite.  

Phocuswright 2017 - Online 
reistrends 

Millennials (geboren na 1985) worden graag 
geïnspireerd over een bestemming, de oudere 
generatie weet vaak al waar ze naartoe willen. 
Millennials worden beïnvloed door hun eigen  

peers (vrienden, gelijkgestemden) en (social) netwerk. 

- festivals (Leeuwarden), pop-up 
activiteiten, cultuur-/ kunstroutes. 

www.reishonger.nl  Actief in natuur en cultuur 
Duurzaam en slow travel 

-Pelgrimspad, Elfstedenarrangementen, 
natuurcampings, excursies, nachttochten 
(w.o. Natuurmonumenten, It Fryske Gea) 

Cherry Picker-  
https://tessaaandestegge.com 

1) Safe travels, het home away from home gevoel 
2) De ‘fix-trend’ biedt tevens een antwoord op het 

verlangen naar zingeving 
3) Naar buiten gaan, actief bezig zijn, hedonisme en 

‘ontspullen’.  

- Lokaal, warm en eigen gastheerschap 
-Aanbod met ‘slow’ karakter: geen massa 
-Open, weids, puur en oprecht landschap 
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C) Productontwikkeling   

Met productontwikkeling bedoelen we het maken van – inspiratiekaarten – routekaarten – arrangementen en – overige artikelen. We 
zetten in op offline producten, die als inhoud online te vinden zijn. Ook het jaarlijkse magazine hoort hierbij. 

De achterliggende doelen van deze producten zijn meerledig: 
- Het biedt de gast een inspirerend handvat voor een bezoek in de regio 
- Het biedt de gast adequate informatie over openingstijden en adresgegevens 
- Dankzij de participatie van ondernemers is er sprake van co-financiëring in de regiomarketing van Noordwest-Friesland 
- Samenwerkende producten zorgen voor het opheffen van versnippering 
- Het profiel van de streek krijgt ‘lading’ : er wordt bewijs geleverd om de regio te beleven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van offline naar online: De Kening fan ‘e Greide route is op kaart (papier) ontstaan, kwam daarna online op www.friesland.nl 
en zit inmiddels in de provinciale routeapp. Volgende stappen zijn het aanbieden van de route in landelijke media (websites en apps). 

D) Keuze voor een mediamix 

Figuur 1 Regiomagazine Figuur 1 Fietsroute 'Kening fan 'e Greide' Figuur 3  Inspiratiekaarten met verzameleden gastheren 
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Noordwest-Friesland positioneren we als ‘Het Friesland dat is geïnspireerd door een oude zee’, daarmee wordt de essentie5 van de 
streek onderscheidend, wervend en nieuwsgierig in de markt gezet. Enkele opmerkingen zijn hierbij nodig. Het gaat namelijk om de 
som van alle deelbestemmingen. Het vermarkten van afzonderlijke bestemmingen (bv. Franeker, De Greidhoeke, Grou, etc.) is voor 
rekening van de lokale besturen, organisaties.  
Een andere opmerking is dat de dorpen/ bestemmingen Grou, Warten, Wergea op waarden- en belevingsniveau minder passen bij de 
merkpropositie ‘oude zee.’ Met hun posities als ‘poorten naar Nationaal Park de Alde Feanen’ is hun (regio) marketing goed 
gewaarborgd, in productontwikkeling, mediakanalen en marketingacties. Op het gebied van gastheerschap trekken we samen op. 

D1) Koppeling met de visitor journey 

Om rollen en verantwoordelijkheden te duiden en te onderscheiden hanteren we het model van de ‘visitor journey’ als een uitleg van 
de zogenaamde ‘sales funnel’. Het geeft antwoord op de vraag: “wie doet wat, waar, wanner en hoe?” De gast is hierin het 
uitgangspunt. Als de visitor journey goed is geoutilleerd, kan de bezoeker zijn bezoek het beste waarderen.  
Wat leidt tot uitgaven en bestedingen. In een schema6: 

 

 

 

 

 

 

 

D2) Invullen van de producten en de media 
 

                                                            
5 http://www.verbeelder.nl/wordpress/waddenland-van-overvloed-een-succes/ (2011) 
6 Onderzoek en advies: ‘Bestemming Noardwest  Gedragen Doorontwikkeld – Schmeink & De Bruin (2016) 

Vijf fasen 

1. Besluiten en plannen door bericht media, brochure, vrienden/familie, 
eigen ervaringen.   

2. Zoeken en boeken; gemak, eenvoud, aantrekkelijk   

3. Reizen en arriveren; indruk, bewegwijzering, ‘reviews’, welkom?   

4. Bezoeken en beleven; indrukken sfeer, gastvrijheid, dienstverlening   

5. Herinneren en vertellen; souvenirs, verhalen, attenties, kaartje of mailtje. 
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# FASE GEWENSTE ACTIE WELKE MEDIA/ 
PRODUCTEN 

WIE & HOE 

1 I : Besluiten en Plannen 
Prikkelen, verleiden & inspireren 

doelgroep: landelijk en 
internationaal 

RECRON: PAARS EN AQUA 

Online 
campagnes, 
beursbezoek 

Magazine, 
inspiratiekaarten 

Merk Fryslân.  
Bestemming Noardwest haakt aan 

waar het kan (bv. beursbezoek, 
aanleveren belevenissen, etc) 

2 I : Besluiten en Plannen 
Prikkelen, verleiden & inspireren 

doelgroep: landelijk en 
internationaal - 

RECRON: GROEN 

Online 
campagnes, 

beursbezoek. 
Magazine, 

inspiratiekaarten 

Bestemming Noardwest i.s.m. 
andere regio’s. 

bv. met specifieke 
campingbeurzen, reisbloggers, etc. 

3 I : Besluiten en Plannen 
Prikkelen, verleiden & inspireren 

Social Media 
‘Oude Zee’ 

Bestemming Noardwest 
Met behulp van mooie foto’s en 

filmpjes  
4 II: Zoeken en Boeken 

Informeren en boekbaar 
aanbieden van arrangementen, 

routes, evenementen 
VVV’s & TIP’s 

De eigen besturen van de 
deelbestemmingen. Met als 

achtervang, hulp/ stimulans de 
regiomarketeer. 

5 II: Zoeken en Boeken Informeren en boekbaar 
aanbieden van arrangementen, 

routes, evenementen 

www.oudezee.nl 
en andere sites 

Bestemming Noardwest i.s.m. de 
regiomarketeer 

6 III: Reizen en Arriveren Zo weinig mogelijke weerstand 
in het fysieke en publieke 

domein 

Informatie op 
straatniveau 

Overheden, w.o. Wetterskip 
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# FASE GEWENSTE ACTIE WELKE MEDIA/ 
PRODUCTEN 

WIE & HOE 

7 III: Reizen en Arriveren 
Informeren en 

ontvangstpakketten 

Tasjes voor 
watersporters, 

Ontvangst op de 
werkvloer, etc. 

Ondernemers, VVV’s en TIP’s 
i.s.m. Bestemming Noardwest. 

Ondersteuning door de 
regiomarketeer. 

8 IV: Bezoeken en Beleven 
Uitmuntend gastheerschap, 

aanbod passend bij behoefte 

Routes, 
arrangementen, 
pakketten, etc. 

Ondernemers, VVV’s en TIP’s 
i.s.m. Bestemming Noardwest. 

Ondersteuning door de 
regiomarketeer. 

9 VI: Herinneren en Vertellen Verzamelen van e-
mailadressen, oproep tot delen 

belevenissen social media, 
aanzetten tot volgen op social 

media 

Herinneringsoproepen. 
Afscheidsmemo’s 

Acties via Social Media 

Merk Fryslân, Bestemming 
Noardwest i.s.m. andere regio’s. 

 
In een jaar gezet: 
januari-maart  - Oplevering magazine en inspiratiekaarten    landelijke en internationale beurzen  
    - Aanhaken en/of initiëren campagnes voor nieuw seizoen  www.friesland.nl & www.oudezee.nl  
    - Uitwisseling van ideeën en (particuliere) folders   foldermarkt  
    - Evenementenlijst delen en updaten     Database VVV’s & Merk Fryslân 
    - Beursbezoeken        Merk Fryslân en andere regio’s 

april-juni  - VVV’s en TIP’s vullen met de juiste informatie    distributiesysteem Bestemming Noardwest 
   - Bekendmaking/ lancering nieuwe routes    Bestemming Noardwest i.s.m. ondernemers 
         - Voorbereiding welkomstpakketten       Bestemming Noardwest i.s.m. VVV’s & TIP’s 
 
juli-september - Faciliteren distributiesysteem en welkomstpakketten   Bestemming Noardwest i.s.m. VVV’s & TIP’s 
oktober-december - Aanhaken en/of initiëren campagnes voor nieuw seizoen  www.friesland.nl & www.oudezee.nl  
    - maakproces magazine       Bestemming Noardwest i.s.m. VVV’s & TIP’s 
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Festival van een Oude Zee – 
foldermarkt 2018 Weidum 
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Festival van een Oude Zee – foldermarkt 2018 Weidum 

Fotocredits ommezijde Piet Douma  
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4. HET GASTHEERSCHAP IN NOORDWEST-FRIESLAND 
Uit de jaarlijkse beoordelingen van sites, zoals booking.com, blijken b&b’s en horeca gelegenheden, hoog te scoren. Naar gemiddelden rond de 9. 
Onderliggende argumenten voor de positieve reacties7 van bezoekers zijn: persoonlijke aandacht, oprechtheid, kleinschaligheid, positief verrast, 
overtreffen van verwachtingsniveau. We stimuleren elkaar om de hoge waardering te behouden en meer collega ondernemers hoog te laten scoren. 

4.1. DOELSTELLINGEN IN 2021 

* Een wervende en elkaar motiverend netwerk van recreatieve-toerisme ondernemers in Noordwest-Friesland 
* Gastheerschap in houding en product, aangepast op de doelgroepen: landschapspionier, cultuursnuiver en rustzoeker. 
* De VVV’s en TIP’s werken organisch samen, delen kennis en ervaringen en komen jaarlijks bijeen ter inspiratie en als netwerkfunctie. 
* Het aantal TIP’s wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van een eigen kwaliteitscode 
* De kernen Sint-Annaparochie, Stiens en Wommels openen een VVV-dependance 
* Warten krijgt als dorp een Toeristisch Informatie Punt 
* Alle (!) evenementen in de regio worden synchroon en centraal ingevoerd en ter beschikking gesteld voor wie dat wil 
* Een cultuurkompas is ontwikkeld om het grote aanbod van cultuur netjes te presenteren. 

4.2  VISIE ONTWIKKELING GASTHEERSCHAP 2018-2021 

Gastheerschap en dan met name hoogwaardig gastheerschap wordt gezien als een middel om (lokale) economie te ontwikkelen. Dit 
onderschrijven we. Naast de kwalitatieve invulling zetten we ook in op kwantitatief gastheerschap: niet alleen (nog) beter, maar ook 
meer hospitality en informatievoorziening. Met name nu in 2017 een sterke groei zichtbaar8 was in bezoekers aan Friesland. Met 
LF2018 is de verwachting dat dit doorzet na 2018. Het gastheerschap in de regio valt uit een in twee dimensies: het individueel 
gastheerschap, gedragen en ingevuld door particuliere ondernemers. En in een collectief gastheerschap, gebaseerd op samenwerking 
en netwerk. Bestemming Noardwest jaagt het particuliere gastheerschap aan en slaat een brug tussen aanbieders van cursussen en de 
vraag van de ondernemer. We hanteren hier het ‘fan ûnderen op’ principe, oftewel: vraag gestuurd. Voor het collectieve 
gastheerschap is het toeristisch platform een klankbord en heeft het, met de regio-aanjager- een regiefunctie. 

                                                            
7 Gebaseerd op ondernemerscontact – Bestemming Noardwest 2018 
8 http://www.lc.nl/friesland/Fries-toerisme-ziet-flinke-groei-in-2017-23056628.html 
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4.3 HET GASTHEERSCHAP VAN NOORDWEST-FRIESLAND 

We zetten in op zowel het aanjagen en faciliteren van goed gastheerschap op individueel ondernemersniveau en tegelijk op een 
collectief gastvrij Noordwest-Friesland. Hierbij hanteren we de stelregel dat gastheerschap méér is dan alleen een vriendelijke en 
gastvrije houding (hospitality). We hanteren de volgende fasen in goed gastheerschap: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gastheerschap

Aanjagen Initiëren

Individueel

I- Bewustzijn

II- Informeren

III-Kennis van 
de doelgroep

IV-Positief verrassen 
met arrangementen 
en doorvewijzingen

V-Ambassadeur 
van de omgeving

Collectief
van VVV-TIP

I- Ambassadeur 
van de omgeving

II - Coöperatief 
denken

III-Delen van 
aanbod en kennis

IV- Ontmoeten 
en kennen

V-Ontwikkelen en 
innoveren
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a) Goed gastheerschap 
Een invulling van gastheerschap gaat zogezegd niet alleen over attitude. Maar ook over -samenwerken -informeren en kennis 
delen – arrangementsontwikkeling – ambassadeurschap en – doorverwijzen. De grondhouding moet dan ook zijn: samenwerken. 
Dit is de relevantie van het toeristisch platform, waar iedere (toeristische) organisatie aan tafel zit. 
 

b) Rol van Bestemming Noardwest 
Als toeristisch platform willen we individueel gastheerschap aanjagen en collectief gastheerschap initiëren, met behulp van de 
VVV’s en de Toeristische Informatie Punten. 
Een doorkijkje: 

 2018 2019 2020 2021 
Collectief gastheerschap 

Stichting 
BNW i.s.m. 
VVV’s & TIP’s 

-Regiomagazine 
-Foldermarkt 
-Bustour 
-Evenementen-kalender regio 
-Inspiratiekaart NW 
- Keuzemenu op basis van 
behoeften 
- Aanjagen proces ondernemers/ 
organisaties (keuzemenu) 
- Uniforme uitstraling 
- Uniform basispakket 
- Eigenaren kennen de streek 

-Regiomagazine 
-Foldermarkt 
-Bustour 
-Evenementen-kalender regio 
- Keuzemenu op basis van 
behoeften 
- Aanjagen proces ondernemers/ 
organisaties 
- Uniforme uitstraling 
- Uniform basispakket 
- Promotie van de locatie/ plek 
- Eigenaren kennen de streek 

-Regiomagazine 
-Foldermarkt 
-Bustour 
-Evenementen-kalender regio 
- Keuzemenu op basis van 
behoeften 
- Aanjagen proces ondernemers/ 
organisaties 
- Promotie van de locatie/ plek 
- Actief zelf materiaal 
samenstellen 
- Eigenaren zijn storytellers 

-Regiomagazine 
-Foldermarkt 
-Bustour 
-Evenementen-kalender regio 
- Keuzemenu op basis van 
behoeften 
- Aanjagen proces ondernemers/ 
organisaties 
- Promotie van de locatie/ plek 
- Actief zelf materiaal 
samenstellen 
- Eigenaren zijn storytellers 

Individueel gastheerschap 
Ondernemers 
&  
Organisaties  
 
(aanklikfonds) 

- Ontvangst gasten 
-Websites internationaliseren 
- Routes uniform maken en delen 
- Dagarrangementen ontwikkelen 
- Kennissessies/ excursies 
streekmerken 
 

- Ontvangst gasten  
- Websites internationaliseren 
- Routes uniform maken en delen 
- Dagarrangementen ontwikkelen 
- Kennissessies/ excursies over 
het streekmerken 

- Ontvangst gasten 
- Kennissessies/ excursies over 
het streekmerken 
- Dagarrangementen ontwikkelen 
- Inspelen op trends 

- Ontvangst gasten 
- Kennissessies/ excursies over 
het streekmerken 
- Dagarrangementen ontwikkelen 
- Inspelen op trends 
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Harlingen – Terschelling 
roeirace op het Wad 
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Harlingen – Terschelling race 

Fotocredits ommezijde Dorus Breidenbach 
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5. DE SAMENWERKING IN NOORDWEST-FRIESLAND 
Het toeristisch platform bestaat sinds 2015, ontving de wind in de zeilen vanuit het advies Schmeink & de Bruin in 2016 en is anno 2018 een partij 
die verbindend en enthousiasmerend wil zijn. Of zoals de Leeuwarder Courant in april 2017 schreef9: ‘De uitdijende toerismevlek van Noardwest’. Om 
verder te gaan met woorden als: “De stichting Bestemming Noardwest Friesland is groeiende en slaagt er steeds beter in toeristische ondernemers 
bij elkaar te brengen.” 

5.1. DOELSTELLINGEN IN 2021 

* De ondernemersverenigingen van Stiens, Sint-Annaparochie, Berltsum/ Wier maken onderdeel uit van de agenda van Bestemming 
Noardwest 
* Ieder jaar is er een toeristische foldermarkt, met een groeiend aantal (nieuwe) organisaties c.q. ondernemers 
* Ondernemers en organisaties participeren meer in regiomarketing en gastheerschap: van € 56.000 in 2018, naar € 78.000 in 2021 
* Met het onderwijs is er een slag geslagen naar jongeren, jong volwassenen zien en erkennen de waarde en de kans van de sector in  
  Noordwest-Friesland 
* Het toeristisch platform wordt door overheden gezien als de officiële en logische partner op het gebied van regiomarketing,  
   gastheerschapsontwikkeling en samenwerking van recreatie en toerisme. En zit ‘vooraan’ in het proces. 

5.2  VISIE ONTWIKKELING SAMENWERKING 2018-2021 

De ingezette samenwerking tussen gemeenten en stichting Bestemming Noardwest zetten we door om te komen tot resultaten, zoals 
groei van de sector en excellentie in aanbod. Daarmee kan de regio Noordwest-Friesland van een – op het eerste oog – twijfelachtige10 
toeristische bestemming, uitgroeien tot een koploper. Met name voor de eerder aangehaalde doelgroepen van buiten de provincie 
(landschapspioniers, rustzoekers en cultuursnuivers). We spiegelen ons aan andere Europese kustregio’s waar cultuur en erfgoed 
(heritage) een belangrijke rol spelen in toeristische ontwikkeling. Daarbij is het noodzakelijk dat Bestemming Noardwest vooraan 
processen rond plattelandsbeleid en (provinciale) toeristische ontwikkeling komt te zitten. Daarmee is niet alleen draagvlak en 
participatie bij ondernemers gewaarborgd, ook innovatie, ideekracht en efficiency.  

                                                            
9 http://www.lc.nl/friesland/De-uitdijende-toerismevlek-van-Noordwest-22116614.html 
10 Onderzoek Fries Sociaal Planbureau, januari 2015 en januari 2016 
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Het onderwijs (zowel VO, als MBO en HBO/WO) gaat een (grotere) rol spelen. Met de inzet van nieuwe allianties, zoals 
ondernemersverenigingen en bv. woningcoöperaties, werken we aan een leefbare streek waar in organisch wordt samengewerkt in 
een heldere en herkenbare propositie.  

5.3  SAMENWERKING MERK FRYSLAN  

De provinciale marketing organisatie Merk Fryslân heeft in 2016 vanuit Gedeputeerde Staten 
een meerjarig fiat gekregen voor de promotie en marketing van het merk ‘Friesland’ en 
‘Wadden’. Voor de organisatie van campagnes, persreizen, etc. wordt periodiek input gevraagd 
vanuit de regio’s. Bestemming Noardwest biedt ook in 2018 de helpende hand om de 
zogenaamde ‘content’ (een verzameling van activiteiten/ evenementen, arrangementen, 
producten, etc.) vanuit de regio Noordwest-Friesland mee te geven aan de Frieslandpromotie. 
Een voorbeeld is dat wandel- en fietsroutes vanuit de eigen regio in kaartvorm digitaal worden 
verwerkt en gepromoot via www.friesland.nl dankzij Merk Fryslân. 

a) Ondanks dat Merk Fryslân, op basis van de meerjarige autonome positie, kan besluiten om 

voorgestelde content niet te plaatsen, pogen we ook in 2018 de rijpe en kwalitatief goede 

routes, foto’s, evenementen en verhalen vanuit Noordwest-Friesland zo goed mogelijk aan te 

reiken. Een praktische en positieve uiting van de samenwerking tussen de provinciale en de 

regionale marketingorganisatie is bijvoorbeeld de organisatie van (internationale) beurzen. 

 

b) De Stichting Bestemming Noardwest en Merk Fryslân willen de samenwerking 

onderling in 2018 versterken en optimaliseren, in het bijzonder wat betreft de volgende zaken: 

 Co-creatie aan de voorkant van beide kanten. 
 
 De Stichting BNW reserveert capaciteit voor bovenregionale ontwikkelingen in de werkzaamheden van de regiomarketeer, 

nadat er overeenstemming is met de initiatiefnemers over inzet en kosten inzet regiomarketeer.  
 

  Merk Fryslân en Stichting BNW stemmen af en zorgen voor uniformiteit in de (digitale) structuur en voor uniformiteit (één 
geluid), voor wat betreft de promotie buiten Fryslân. 
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Voor wat betreft de co-creatie houdt dit specifieker in: 
 

- Voor de promotie-uitingen van het merk ‘Friesland’ en ‘de Wadden’ is Merk Fryslân in de lead. Wat Merk Fryslân aan promotie 
wil gaan doen als het gaat om attracties en evenementen in de regio Noordwest, wordt aan de voorkant afgestemd met de 
stichting BNW, zodat er sprake is van co-creatie. De promotie blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van Merk Fryslân en zij 
zijn daarin beslissend. Hoe vervolgens de promotie wordt uitgevoerd is eveneens een verantwoordelijkheid van Merk Fryslân, 
waarbij de Regio marketeer aan de voorkant mee wordt genomen. 
 

- Voor productontwikkeling is de stichting BNW in de lead. Wat de stichting aan productontwikkeling wil gaan doen, wordt aan 
de voorkant afgestemd met Merk Fryslân, zodat er sprake is van co-creatie. De productontwikkeling blijft uiteindelijk de 
verantwoordelijkheid van stichting BNW en zij zijn daarin beslissend. Hoe vervolgens de promotie wordt uitgevoerd is eveneens 
een verantwoordelijkheid van stichting BNW, waarbij de Merk Fryslân aan de voorkant mee wordt genomen. 
 

De nadruk ligt met name om elkaar te informeren op het moment dat er processen op gang worden gebracht. Het helpt daarbij om 
gezamenlijke doelen vooraf te formuleren en samen input te geven over de invulling hiervan. 
 

5.4 INSPELEN OP TOERISTISCHE TRENDS 

Bestemming Noardwest wil op hoofdlijnen de komende jaren aan de slag met samenwerken en het vinden van (nieuwe) allianties. Dat 
betekent dat je als collectief per keer kan bekijken waar je de focus op legt. Hierin zie we wel een aantal ontwikkelingen waar we 
rekening mee houden en kansen willen pakken als dit kan, dit zijn: 
 
* De NBTC ‘Holland City’ lijnen en de drukte met toeristen in Amsterdam. 
(met Merk Fryslân is afgesproken dat we hier gezamenlijk in optrekken 
 
* Werelderfgoed de Waddenzee 
 
5.5 AFSTEMMING EN OPTREKKEN MET ANDERE REGIO’S 

De afgelopen jaren hebben prettig en nuttig samengewerkt met andere toeristische regio’s en hier gaan we graag mee door. 
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6. BEGROTING 2018-2021 
Om dit plan van aanpak uit te voeren komt deze begroting in beeld. Hierbij is uitgegaan van het advies van Scheink & De Bruin (2016). Waarbij de 
bijdrage van overheden terugloopt en de participatie in middelen vanuit ‘de markt’ toeneemt. 

 ADVIES* 2017 2018 2019 2020 2021 
ORGANISATIE- overheden       
Salariskosten Regiomarketeer(-s)   €             60.000,00   €             65.000,00   €             65.000,00   €             62.500,00   €             60.000,00   €             55.000,00  
Overige (bedrijfs)kosten*  €               2.500,00   €             10.000,00   €             10.000,00   €               9.000,00   €               8.000,00   €               6.000,00  
* o.a. btw             
              
BASISPAKKET- overheden             
Verbinden en samenwerking  €               7.500,00   €               5.000,00   €               5.000,00   €               5.000,00   €               5.000,00   €               5.000,00  
Informatie en Gastheerschap  €             10.000,00   €               8.000,00   €               8.000,00   €               7.000,00   €               7.000,00   €               6.500,00  
(E) Marketing  €               5.000,00   €             14.000,00   €             14.000,00   €             12.000,00   €             12.000,00   €             10.000,00  
Aanklikfonds  €             10.000,00   €             15.000,00   €             15.000,00   €             18.500,00   €             18.500,00   €             20.000,00  

Totalen bijdragen overheden:  €             95.000,00   €           117.000,00   €           117.000,00   €           114.000,00   €           110.500,00   €           102.500,00  

       
CAMPAGNES & FONDSEN - markt            
Ondernemersbijdragen via 
aanklikfonds  €             10.000,00   €             19.351,00   €             20.000,00   €             22.000,00   €             24.000,00   €             24.000,00  
Ondernemersbijdragen via 
campagnes  <0   €                            -     €               1.000,00   €               2.000,00   €               3.000,00   €               4.000,00  
Ondernemersbijdragen via 
acquisitie  <0   €             16.899,00   €             23.890,00   €             25.000,00   €             25.000,00   €             28.000,00  
Ondernemersbijdragen via 
samenwerkingsverb.  <0   €               7.950,00   €             10.950,00   €             14.000,00   €             17.500,00   €             20.000,00  
Ondernemersbijdragen- overig  <0   €                            -     €                   500,00   €               1.000,00   €               1.500,00   €               2.000,00  
Projectgelden en fondsen  < 2500   €               1.452,00   €               2.000,00   €               3.000,00   €               5.000,00   €             10.000,00  

Totalen bijdragen markt:  €             12.500,00   €             45.652,00   €             58.340,00   €             67.000,00   €             76.000,00   €             88.000,00  

TOTALEN  €  117.500,00   €  162.652,00   €  175.340,00   €  181.000,00   €  186.500,00   €  190.500,00  
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6.1  ACHTERGRONDEN EN TOELICHTING 

A) Basispakket 
* Verbinden en samenwerking: vertrouwen opbouwen, goede ideeën verder brengen, netwerkbijeenkomsten, cursusontwikkeling, 
projectgelden werven.  
* (E)- Marketing: Uitwerken marketingplan, opstellen werkplan 2017, uitvoering via bestaande marketingorganisaties en nieuwe 
initiatieven.  
* Aanhaken op kansrijke thema's van onder meer Merk Fryslân en CH2018. Informatie en gastheerschap: regio-brede activiteiten; 
jaarlijkse magazine Noardwest, online eventkalender (i.s.m. VVV en/of lokale promotie organisaties)  

B) Aanklikmodel aanvullend op het basispakket  
Op initiatief van ondernemers(-groepen) zullen aanvullende concrete activiteiten 
voor marketing, informatie en  gastheerschap ontwikkeld en uitgevoerd worden met 
ondersteuning van tijd en middelen vanuit de regiomarketingorganisatie. Het 
toeristisch bedrijfsleven participeert voor 50% in de kosten.  

Een regiomarketeer met 'handgeld' voor uitvoering basispakket is essentieel om de 
huidige ontwikkelingen en dynamiek minimaal te prolongeren. Sterke nadruk ligt bij 
verbinden en samenwerking. De verwachting is dat met een stevig basispakket en 
dito aanklikmodel de regiomarketingorganisatie steviger als motor en vliegwiel in de 
sector gaat functioneren. 
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6.1  KORTE OMSCHRIJVING EN TABEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAMENVATTING 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Bijdrage overheden basispakket  €           117.000,00   €           117.000,00   €           114.000,00   €           110.500,00   €           102.500,00  
Ondernemersbijdragen - aanklikfonds  €             19.351,00   €             20.000,00   €             22.000,00   €             24.000,00   €             24.000,00  
Ondernemersbijdragen - anders  €             24.849,00   €             36.340,00   €             42.000,00   €             47.000,00   €             54.000,00  
Projectgelden en fondsen  €               1.452,00   €               2.000,00   €               3.000,00   €               5.000,00   €             10.000,00  

Totalen  €           162.652,00   €            175.340,00   €           181.000,00   €           186.500,00   €           190.500,00  
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Meerjarenoverzicht Bestemming Noardwest |2018- 2021| 
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Bijdrage overheden basispakket
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ONS VERHAAL 

 
In dit kerkje van Boer (net boven Franeker) startte op 16 maart 
2015 een nieuw toeristisch platform. Nog niet direct officieel. 
Maar in een mini-symposium waar gekeken werd naar een 
recent toeristisch onderzoek onder Friezen (“Noord-Friesland is 
niet leuk”) en aan de hand van een historicus (“De regio blonk 
ooit uit in rijkdom en inventiviteit!) kwamen er kriebels. De 
organisaties VVV Harlingen, Stadspromotie Ster van de 
Elfsteden en Uytland Recreatie Ondernemers starten een 
officieel samenwerkingsverband.  

 

Het doel? Van de regio Noordwest-Friesland een heuse 
toeristische bestemming maken! Niet veel later sloten ook 
Stichting Promotie de Greidhoeke, VVV Leeuwarden, Stichting 
Promotie Grou en Toeristisch Wergea aan. Een volwaardig 
toeristisch platform was geboren!  

Omdat ‘verbinden’ een van de drie speerpunten is, 
organiseerde het toeristisch platform verschillende activiteiten 
met dank aan een financiële bijdrage van de gemeenten in de 
regio. Er kwamen foldermarkten om elkaars flyers, magazines 
en folders te delen, bustours om meer te leren over de 
omgeving en workshops en trainingen. Naast verbinden is 
‘gastheerschap’ ook een belangrijk speerpunt.  

 

 

 
Noordwest-Friesland is duidelijk een plattelandsregio. Toch 
kent het de Elfsteden Harlingen, Franeker en Leeuwarden. 
Dankzij routes en verhalen worden stad & omgeving 
verbonden. 
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Ieder jaar wordt er gezamenlijk gewerkt aan een 
regiomagazine, als aanvulling op de gidsen uit Leeuwarden en 
Grou. 

 

Inmiddels is het toeristisch platform een gegeven. En werken er 
dagelijks vele vrijwilligers in werkgroepen en besturen en een 
professionele regio-marketeer aan een toeristische 
bestemming. Geprikkeld en geïnspireerd door de plek waar ze 
wonen. Een voormalig kwelderlandschap waar de zee twee keer 
per dag binnenstroomde. Waar de gastheren, ondernemers en 

organisaties maar wat graag over willen vertellen. Een land van 
een lage horizon, zilte lucht, boordevol cultuur historie en 
streekproducten. Waar de inwoners creatief en eigenzinnig 
invulling geven aan het dagelijkse leven. Het derde speerpunt is 
de promotie en vermarkting van de regio. Dat wordt gedaan 
met het verhaal van ‘een oude zee’. Het unieke landschap waar 
de zee eeuwenlang mee speelde en waar de bewoners die 
cultuur dragen. 

 

Een bestemming om te ontdekken! 
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