
BUREAU VOOR RUIMTE EN VRIJE TIJD

Wij zijn het 
Bureau voor Ruimte
en Vrije Tijd.  
Wij werken aan de 
vitaliteit van de
dag- en verblijfs-
recreatiesector.   

Onze visie?
 
Wij dragen graag een steentje bij aan een gezonde vrijetijds-
economie met kennis en advies. Waarom? Omdat iedereen 
een plek verdient om te ontspannen.

Enthousiast, betrokken en deskundig, dat is wat wij vaak 
horen van onze opdrachtgevers. En daar zijn wij trots op! 

Hoe vitaal is uw bedrijf of regio? Is de kwaliteit op orde? 
Zijn er zorgen over het toekomstperspectief? Hoe gaan we 
om met het niet-vitale deel van de sector? En hoe verster-
ken we de al vitale bedrijven? Wij brengen het in kaart voor 
uw regio. 

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Lees snel 
verder! 
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Vitaliteitsonderzoek
verblijfsrecreatie
Met een vitaliteitsonderzoek brengen wij voor u in kaart 
hoe het ervoor staat met de verblijfsrecreatieve bedrijven 
in uw regio. We bedienen met onze online vitaliteitsscan 
alle sectoren in de markt: campings, bungalowparken, 
hotels, groepsaccommodaties, tweede huisjesparken 
(VvE’s) en jachthavens. 

Onze methodiek
Wij vinden het belangrijk dat we alle bedrijven die mee
werken aan het onderzoek ook daadwerkelijk bezocht 
hebben. Een 'diagnose' stellen we dan ook nooit vanaf ons 
bureau alleen. We beoordelen de vitaliteit van een bedrijf 
op basis van kwaliteit en toekomstperspectief. 

Bij kwaliteit bepalen we of het aanbod aansluit bij de 
wensen van de huidige gast. Onder toekomstperspectief 
brengen we in kaart of we verwachten dat het bedrijf ook 
in toekomst voldoende kwaliteit blijft bieden voor haar 
gasten. 

U krijgt hiermee inzicht in bedrijven die achterlopen, over 
welke bedrijven zorgen bestaan, over de groep midden
moters en welke bedrijven voorlopen in de markt. U krijgt 
concrete tools om de vitaliteit van de bedrijven te verbete
ren, zodat u verder kunt met uw aanpak. 

www.ruimteenvrijetijd.nl

De volgende regio’s gingen u o.a. al voor:
■ Noord-Holland Noord
■  De Achterhoek
■  Provincie Overijssel
■  Provincie Utrecht

Inzicht tot op bedrijfsniveau
We kunnen onze vitaliteitsonderzoeken anoniem uitvoe
ren: we onderzoeken de sector, maar vanwege de vertrou
welijkheid krijgt u als opdrachtgever niet te weten welke 
score welk bedrijf heeft gekregen, maar enkel het totaal.

Soms wil een opdrachtgever een stapje verder: per park of 
bedrijf een inzicht in de vitaliteitsscore. Dat vraagt altijd om 
zorgvuldigheid. Daarom hebben wij onze kansenkaarten 
ontwikkeld, , die ook altijd worden gedeeld en afgestemd 
met de ondernemer of parkvertegenwoordiger.

De volgende regio’s gingen u o.a. al voor:
■ Provincie Utrecht
■ Gemeente Barneveld
■ Noord-Holland Noord
■ Gemeente Rijssen-Holten

Vitaliteitsonderzoek in de 
dagrecreatie
Wij hebben onze vitaliteitsmethodiek doorontwikkeld naar 
de dagrecreatie. Zo kunnen we ook voor alle vormen van 
dagrecreatie de kwaliteit van het aanbod en het toekomst
perspectief in kaart brengen. Van pretpark tot museum, 
van bowlingbaan tot bioscoop. 

De volgende regio’s gingen u o.a. al voor:
■ Achterhoek
■ Provincie Overijssel
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Totaal Aantal
accommodaties

%
accommodaties

%
bedden

Voorloper 3 7% 13%

Midden moter 22 52% 58%

Zorgenkindje 8 19% 22%

Achter blijver 9 21% 6%

Totaal 42 100% 100%

Voorbeeld vitaliteitsmodel met scores op kwaliteit en 
perspectief, ingedeeld in groepen (aantal  accomo-
daties en naar capaciteit)

Legenda indeling groepen: donkergroene omlijning: de voorlopers | 

lichtgroene omlijning: de middenmoters | oranje omlijning: de zorgenkindjes | 

rode omleining: achterblijvers. Eén stip kan staan voor meerdere bedrijven.
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Verdiepende vitaliteitsscan
Een recreatiebedrijf die kampt met meerdere uitdagingen 
is vaak een complex vraagstuk. Om de juiste vervolgstap
pen te zetten, kan er meer informatie nodig zijn. 

In een verdiepende vitaliteitsscan geven we per parameter 
van ons model een uitgebreide beschrijving. Zo leggen 
we bloot waar de essentie van de uitdaging zit en wat het 
bedrijf nodig heeft om te (re)vitaliseren. Uiteraard geven 
we advies over concrete acties waar zowel u als de onder
nemer mee verder kunnen.

Deze verdiepende vitaliteitsscan hebben we reeds uitge
voerd bij diverse parken in het Rivierengebied en Overijssel. 

www.ruimteenvrijetijd.nl

Bent u geïnteresseerd?
Jan Jaap Thijs
06 5117 4193
thijs@ruimteenvrijetijd.nl

Annemiek Riefel
06 1564 0284 
riefel@ruimteenvrijetijd.nl

Maatwerk
Wij bieden altijd maatwerk. Daarom kunnen wij onze 
diensten aanpassen aan uw wensen.
Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Workshops & training
Wij willen graag een vitale sector en daarom delen wij 
onze methodiek graag met u. Wij verzorgen trainingen en 
workshops voor ambtenaren die graag zelf aan de slag 
gaan met onze methodiek. Wij maken u bekend met onze 
methodiek, onze parameters en laten zien hoe u er mee 
werkt. 

Op deze manier kunt u met uw eigen organisatie een 
onderbouwde indruk krijgen van de vitaliteit van de sector 
in uw regio. uitvoeren. Wilt u na onze training toch dat wij 
even meekijken met uw bevind  Ook dat kan: graag bren
gen wij onze landelijke ervaring in en bespreken wij met u 
de resultaten van uw bevindingen. Informeer vooral naar 
de mogelijkheden!

De volgende regio’s gingen u o.a. al voor:
■ De Veluwe
■ Gemeente Apeldoorn

Programma’s en beleid
Vitaliteitsopgaven zijn vaak complex en vragen om een 
regionale of provinciale aanpak. Wij begeleiden uw organi
satie in de volgende stappen, met één van onze kwartier
makers. Wij assisteren bij het schrijven van een programma 
of beleid en zorgen tegelijkertijd voor draagvlak bij de 
stakeholders.  

De volgende regio’s gingen u o.a. al voor:
■ Overijssel
■ Utrecht
■ Noord-Holland Noord
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