Is uw bestemming klaar voor de nieuwe werkelijkheid?

Doe de ZKA-Leisure-Bootcamp

Tijd voor actie. Sta naast uw ondernemers, juist nu!
De eisen van de markt veranderen. Veranderen overheid en ondernemers mee?
Corona confronteert de sector met acute uitdagingen en kansen. Hoe gaat uw bestemming hier mee om?
Samenwerking leidt tot toegevoegde waarde voor gasten en verhoogt het resultaat van
bedrijven, maar hoe goed kennen partijen elkaar?
Waardevol toerisme krijgt steeds meer prioriteit, maar wat betekent dit nu concreet voor ons?
Daadkracht is vereist, hoe komen we tot uitvoering?

In één gezamenlijke bootcamp met uw sector naar resultaat
Type 1: Oog voor de
stakeholders

Type 2: Samen van idee
naar actie

Resultaat: Scherp beeld van
behoeften stakeholders en
onderlinge verhoudingen

Resultaat: Concrete to-do-list
voor ondernemer en gemeente

Wat zijn acute knelpunten en
waar liggen kansen? Aan de hand
van prikkelende vragen gaan we
het gesprek aan over het
samengesteld toeristischrecreatieve product van uw
bestemming.

Wat is de ideale situatie in 2023
en wat is nodig om dit te
bereiken? Door middel van een
inspirerende werkvorm selecteren
we samen met de sector de beste
ideeën. Deze vertalen we door
naar haalbare en concrete acties.

Bewoners

Type 3: (Her)prioritering
beleid

In hoeverre zijn de geldende
beleidsdoelen nog actueel en zijn
actiepunten behaald? Kunnen
acties eventueel naar voren
worden gehaald, voor meer
effect? We blikken samen met de
sector terug, maar ook vooral
vooruit.
Resultaat: Gedragen suggesties
voor aanpassingen actieplan

Bezoekers

Oog voor de toeristisch-recreatieve sector (ZKA, 2020)

Resultaat bootcamp(s):
Verbinding en gezamenlijke
focus met en
tussen ondernemers

Bondig en beeldend
verslag resultaat
werksessie

Resultaten scan
‘oog voor uw toeristischrecreatieve sector’

Afhankelijk van uw wensen
extra mogelijkheden tot
maatwerk (bijv. filmverslag)

Meer weten?
Wilt u ook gelijk in de actiemodus? Onze adviseurs Sanne Westerink (06 8684 8460) en Luc
van den Boogaart (06 8687 8551) gaan graag met u in gesprek.

