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1 Inleiding 
 
De aanleiding 
In 2013 is de samenwerking met de ANWB en VVV beëindigd en is de 
financiering aan de VVV-Drachten afgebouwd en stopgezet. De 
provinciale promotie en marketing loopt inmiddels via Merk Fryslân. 
Voor de regio Zuidoost Fryslân, waaronder gemeente Smallingerland, 
wordt de marketing verzorgt door de Stichting Toeristisch Netwerk De 
Friese Wouden (TNFW). Wat betreft de ontvangst en informatie-
voorziening aan gasten in de gemeente Smallingerland is nog sprake 
van een leemte. In het centrum van Drachten is veel geïnvesteerd. 
Deze investeringen, in combinatie met het Stijljaar en Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad 2018 bieden kansen voor het aantrekken van 
meer bezoekers. Daarmee is de behoefte aan een goede invulling van 
deze functie groot.  
 
Mede ondersteund door verschillende studentenonderzoeken, heeft 
ROC Friese Poort / CityLab met ondersteuning van de gemeente het 
initiatief genomen tot de oprichting van een toeristisch informatiepunt 
in Drachten, gemeente Smallingerland.  
 
 

CityLab 
CityLab ambieert ondernemers te ondersteunen om in te spelen op de 
huidige veranderingen binnen onze economie. De missie van CityLab is 
uiteindelijk om Drachten weer op de kaart te zetten, in het belang van 
de ondernemers, gemeente, inwoners en scholen. CityLab biedt 
ondersteuning om het winkelen aantrekkelijker te maken. Dit gebeurt 
onder andere door marktonderzoeken uit te voeren en na te gaan wat 
consumenten willen. Behoeften en wensen van het winkelend publiek 
worden onderzocht en ondernemers geholpen bij het efficiënt inzetten 
van social media (www. citylabdrachten.nl) 
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De opgave 
In opdracht van de gemeente Smallingerland is een haalbaarheids-
studie uitgevoerd. De opgave voor de haalbaarheidsstudie luidt: 
‘Onderzoek nut en noodzaak en haalbaarheid van een basis-
voorziening Toeristisch informatiepunt (TIP) in Smallingerland’. Tevens 
zal in deze haalbaarheidsstudie de mogelijk-heden verkent worden 
voor organisatie van de toeristisch-recreatieve sector en 
samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs. 
 
Zoals in het volgend hoofdstuk uitgebreider wordt beschreven, ligt de 
prioriteit van een goede informatieverstrekking in de fasen van ‘desire’ 
en ‘action’ uit de Sales Funnel (zie afbeelding pagina 6). Een onmisbare 
schakel in de toeristisch-recreatieve keten, niet alleen voor gasten van 
‘buiten’ maar ook voor de eigen bevolking die ook graag op de hoogte 
is van alles wat er gebeurt in de stad en gemeente. Goede informatie-
verstrekking is bovendien van belang voor nagenoeg alle ondernemers 
die iets aan de man willen brengen, te beginnen bij de burgers in de 
gemeente.  
 
Voor het verrichten van de haalbaarheidsstudie opereren we in de 
voornoemde fasen van de Sales Funnel. Primair richt deze studie zich 
op de functie van de informatieverstrekking. Hierbij wordt de context 
van de marketing en het gastheerschap in de gemeente Smallinger-
land en de regio Zuidoost Friesland, wel meegenomen. Het is immers 
een logische en belangrijke paraplu voor een goed functionerend TIP. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Werkwijze 
– Lokale scan Deskresearch, nagaan van de voornaamste 

doelgroepen, omvang, informatievraag en -
behoeften. 

– Benchmark Verkenning naar referentie beelden, dito 
organisaties, TIP en lokale economie, werkgebied 

– Groeps-
gesprekken 

Stakeholders zijn uitgenodigd voor vier ronde tafel 
groepsgesprekken. (ondernemers buitengebied, 
cultuur, CityLab/TNFW, centrum ondernemers) 

– Locatie 
analyse 

Criteria op hoofdlijnen, bezichtiging en 
beoordeling 

– Analyse  Haalbaarheidsanalyse n.a.v. gegevens uit 
inventarisatie 

– Verdiepende 
Interviews  

Verschillende gesprekken voor verdieping, 
verifiëren opzet en denkrichting. 

– Bespreking 
stakeholders 

A.h.v. discussienotitie voornaamste punten 
bespreken met stakeholders in groepsgesprek 

– Rapportage Alle informatie wordt gebundeld, geconcludeerd 
en weergegeven in eindrapport. 
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Leeswijzer 
De rapportage start met een toelichting op de aanleiding en opgave 
van deze haalbaarheidsstudie. Het tweede hoofdstuk geeft de 
uitgangspunten weer voor goede informatieverstrekking en 
gastheerschap en (leer)ervaringen van TIP's en VVV's elders. 
Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk ingezoomd op de praktijk in 
de Drachten en de wensen en behoeften van diverse stakeholders. Op 
basis van deze verkenningen staan in hoofdstuk vier de bevindingen 
ten aanzien van de nut en noodzaak van een TIP in Drachten. Het 
vijfde hoofdstuk beschrijft aan de hand van een Business Canvas 
Model het businessmodel voor een TIP. Het laatste hoofdstuk geeft 
conclusies en concrete aanbevelingen voor het TIP in Smallingerland.   
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2 Uitgangspunten, trends en ontwikkelingen 
 
In dit hoofdstuk worden uitgangspunten voor de functie van informatie-
verstrekking als belangrijke schakel in de hele toeristische keten, het  
toeristisch informatiepunt en de praktijk van elders kort en bondig 
beschreven. Meer informatie is in de bijlagen van dit rapport opgenomen.  
 
Uitgangspunten functioneren complete speelveld  
– Belangrijkste doel is het verblijf zó goed laten zijn dat gasten 

terugkomen en/of via mond tot mond reclame anderen overhalen naar 

Smallingerland te komen. (Peak End rule) 

– Het benaderen van de toerist gaat via schaalniveaus, waarbij geldt: de 

som is bekender dan de delen: land --> provincie --> regio/streek --> 

stad of dorp --> ondernemer  

o Marketing op grote schaal is van belang voor kleine schaal. 

o Schaalniveaus overlappen (zie afbeelding volgende pagina) 

o Het aansluiten en verbinden van de verschillende schaalniveaus is 

essentieel om de toeristische marketingketen sluitend te krijgen 

– Marketing en informatieverstrekking en gastheerschap zijn onmisbaar 

in algemene 'sales funnel' van verleiden -> interesseren -> kopen -> 

loyaliteit en in de 'Visitor’s journey'. 

– Gastheerschap en informatieverstrekking zijn enkele pijlers in het 

managen van de visitor’s journey en voor een aangenaam verblijf in 

Smallingerland. 

‘Vis itor Journey’s ’ fasen  
In de ervaring van de bezoeker voor, tijdens en na het bezoek zijn vijf 
momenten waarop een toerist met een bestemming in contact komt.  
1. Besluiten en plannen door bericht media, brochure, 

vrienden/familie, eigen ervaringen.  

2. Zoeken en boeken (van het aanbod); gemak, eenvoud, aantrekkelijk  

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

4. Bezoeken en beleven van het aanbod; indrukken sfeer, gastvrijheid, 

kwaliteit van dienstverlening (‘Peak End Rule’)  

5. Herinneren en vertellen; souvenirs, verhalen, attenties, kaartje of 

mailtje. 
Tijdens deze contactmomenten kan de bestemming een indruk achter 
laten bij de bezoeker en tezamen vormen ze het totaalbeeld over de 
bestemming. Bij een goede indruk komt de bezoeker wellicht nog een 
keer terug en vertelt hij anderen positief over de regio. Bij een 
negatieve ervaring moet de bestemming weer extra moeite doen om 
het beeld om te buigen. 

Bron: Er gaat niets boven citymarketing (Hospers, 2011) 
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− Behoeften aan info van de bezoeker/gast zijn leidend in de 
organisatie van de informatieverstrekking. 

 
Uitgangspunten toerist ische informatieverstrekking:  
– Informatie beschikbaar op het moment dat de bezoeker erom vraagt. 

Dit is met name in de ‘Sales Funnel’ fasen van ‘desire’ en ‘action’. 

– Informatieverstrekking gaat over veel schijven en locaties:  

o ‘thuis’ via digitale en analoge media,  

o onderweg via mobiel/tablet 

o Aan de balie van een logiesaccommodatie/jachthaven 

o infobalie van de bestemming. 

– Goede actuele relevante toeristische informatie  
– Duidelijk overzicht van evenementen en activiteiten 
 
Uitgangspunten locatie toerist ische informatievoorziening  
– Welkom, kwalitatieve ontvangstruimte 
– Open en transparant; makkelijk binnen te gaan 
– ‘In de loop’; daar waar bezoekers aankomen en een concentratie van 

bezoek is.  
– Makkelijk bereikbaar 
– Parkeergelegenheid op loopafstand. 
 
Uitgangspunten organisatie van toerist ische 
informatieverstrekking 
– Bundelen van de informatieverstrekking door deze goed te faciliteren. 

– Continuïteit waarborgen. 

awareness

interest

desireac!on

loyalty
Sales

Funnel

Gastheerschap

Informa!everstrekking

regiomarke!ng

provinciale marke!ng

1. 
Besluiten
en plannen

2. 
Zoeken
en boeken

3. 
Reizen en
aankomen

4. 
Bezoeken 
en beleven

5. 
Herinneren
en vertellen

visitor’s
journey

Afbeelding 2.1 Overzicht Sales Funnel, Visitor’s Journey en verschillende 
functies in toeristische keten, gehanteerd in Noord- en Zuidwest Fryslân 
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– Goede front- en backoffice Personeel in de vorm van frisse 

aansprekende mensen met kennis van zaken; weet waar je het over 

hebt 

– Goede verbinding met en tussen diverse belanghebbende 

ondernemers en organisaties. 

– Goede verbinding en koppeling met city-en/of 

regiomarketingorganisatie. 

– Organiseren vanuit belangen; veranker verantwoordelijkheid en 

zeggenschap daar waar het directe belang zit. Daar waar belangen 

samen komen, samen beslissen. 

– Een goede vertegenwoordiging van de verschillende 

ondernemersgroepen moet - als principe - gegarandeerd zijn 

– Deelname is  ‘altijd namens een achterban’   

– Transparante open communicatie. 

– Kwaliteit in besluitvorming. Hierbij is het van belang dat argumenten 

van een ieder gekend worden en niet alleen een meerderheid van 

stemmen bepalend is voor het besluit. 

 
Ontwikkeling informatievraag - Vraag en behoefte van de 
toerist is leidend 
Een veel gebezigde uitspraak is: 'de gast komt via Google Maps en wil hier 
een kaart'. Dit illustreert dat toeristen en recreanten anno 2017 een mix 
zoeken van digitale en analoge informatie: 'zowel een inspiratiekaart als 
een aansprekende app met meer informatie'.  
 
Een belangrijk uitgangspunt bij informatievestrekking is dat de behoefte 
van de bezoeker leidend is. De behoefte aan informatie is groot op het 
moment dat de bezoeker zijn eerste contact met de bestemming heeft.  

 

Peak end Rule 
Aangename herinneringen aan en positief waarderen van een vakantie 
gaat niet vanzelf maar verloopt via de zogenaamde ‘peak-end rule’. Dit 
is een psychologisch fenomeen, ontdekt door nobelprijs winnaar en 
psycholoog Daniel Kahneman. Als mensen terugdenken aan een 
ervaring denken ze niet aan het totaal van de ervaring. De herinnering 
van de ervaring is op basis van bepaalde details: ‘de piek’ en het 
afscheid. Zo wordt bijvoorbeeld een vakantie van één week met een 
paar geweldige momenten én een geweldig einde, positiever 
beoordeeld dan een geweldige vakantie van drie weken zonder echt 
hoogtepunt die eindigde met een tegenvaller. Het is dus van belang 
positieve ‘piek’ momenten en een goed eind van een verblijf en in de 
visitor’s journey te bewerkstelligen. Goede informatieverstrekking 
draagt bij aan goede piek-ervaringen in de gemeente. 
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Voor de dagrecreant is dat in de stad of zelfs al bij de parkeerplaats, voor 
de waterrecreant in de haven, voor de verblijfstoerist bij zijn 
accommodatie. Het is van belang daar in de informatiebehoefte te 
voorzien. Ondanks de toename aan digitale informatie blijven toeristen 
behoefte houden aan een vorm van op maat informatie als ook een 
persoonlijk welkom. Bij de verblijfsrecreatie is de ondernemer de gastheer 
of vrouw en in de stad zijn dat eveneens de winkel- en horeca-
ondernemers. Echter daar waar een concentratie van bezoekers is, blijft 
een behoefte aan een fysiek bemand punt. De behoefte is enerzijds een 
inspirerende start voor het bezoek aan de stad of regio; warm welkom 
beleving en sfeer staat centraal. Anderzijds zoekt de bezoeker hele 
gerichte praktische informatie; welke evenementen, welke thema- of 
fiets/wandelroutes etc.  
 
Het smartphone gebruik neemt nog steeds toe in het algemeen en in het 
bijzonder onder 45 plussers. Maakte in 2012 41% van de 45-64 jarige 
gebruik van mobiel internet, in 2015 was dit gestegen naar 71%.  
 
Ontwikkelingen aanbod informatie 
Informatie werd van oudsher aangeboden via fysieke informatiepunten; 
kantoor, infoborden en -zuilen, displays, etc.. De komst van de sociale 
media, de smartphone in het bijzonder, heeft geheel nieuwe kanalen voor 
verstrekking van informatie gecreëerd. Deels geschiedt dit vraag gestuurd 
(zie hiervoor), deels via social media maar deels kan er met SMS, iBeacons 
en QR codes actief informatie worden gestuurd (push-berichten) 
waarmee latente behoeften worden geprikkeld dan wel gedrag wordt 
gestuurd. 

 

VVV Nederland van formule naar l icentie 
VVV Nederland is de landelijke organisatie die zich richt op gastheer-
schap/hospitality in de regio. VVV is van oudsher een sterk merk. Uit 
onderzoek blijkt dat veel Nederlanders het VVV merk kennen (99%!) en 
het merk een sterk vertrouwen geeft. Daarnaast blijkt dat een bezoek 
aan VVV zorgt voor meer bestedingen. VVV Nederland hanteerde in het 
verleden vrij strenge regels omtrent het gebruik van de VVV formule. 
Sinds 2016 heeft de VVV haar strategie verandert: de bestemming staat 
centraal het VVV merk is ondersteund. Daarvoor hanteert de VVV 
verschillende licentie mogelijkheden voor Citymarketing- (CMO) en 
Destinatiemarketing (DMO) organisaties. Onder de koepel van een CMO 
of DMO kunnen met de licentie naar eigen inzicht VVV's en VVV 
informatiepunten geopend worden. Bij een VVV is het hoofddoel 
inspiratie en informatie over de bestemming. Bij een VVV informatiepunt 
is een andere hoofdactiviteit bijvoorbeeld een museum, horeca of (dag) 
attractie en is er aanvullende informatie over wat er te doen en zien is in 
de omgeving. Binnen de licentie kan een CMO of DMO naar keuze 
producten en diensten inkopen als een website, app of informatiezuil. 
 
De gemeente Smallingerland betaald jaarlijks € 1250,- voor gebruik van 
het VVV merk via de licentie van VVV Leeuwarden. Ook bijvoorbeeld VVV 
Heerenveen heeft een licentie via VVV Leeuwarden.  
 
In Drachten zijn sinds de beëindiging van het contract met de landelijke 
VVV koepel de activiteiten vanuit de VVV-Drachten beëindigd. De 
organisatie VVV-Drachten is in ruste maar formeel nog niet opgeheven. 
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In de praktijk staan VVV kantoren en Informatie punten onder druk. Met 
name kleinere kantoren hebben moeite met personele bezetting, goede  
en professionele informatievoorziening en aansluiting daarvan op de 
wens en behoefte van de bezoeker en het sluitend krijgen van de 
begroting. Mede na het stopzetten van de landelijke samenwerking 
tussen ANWB en VVV, zijn in veel plaatsen de VVV kantoren verdwenen en 
zijn er veelal digitale alternatieven of infozuilen voor in de plaats gekomen. 
Echter op meerdere (met name grotere) locaties zie je toch de bemande 
informatiepunten terugkeren. Best practises van deze informatiepunten 
zijn vooral te vinden op een plek waar de consument al komt voor een 
andere activiteit en waar bij voorkeur enige schaalgrootte gecreëerd kan 
worden.  
 

Conclusies 
– Gastheerschap en informatieverstrekking vormen een essentieel 

onderdeel van de 'sales funnel' en 'visitor’s journey' en voor een 

aangenaam verblijf in Smallingerland. 

– Informatieverstrekking volgt de behoeften van de bezoekers en 
vindt plaats op de plaatsen van entree, oriëntatie en eerste contact 
met de ‘bestemming’.  

– Bij een concentratie van bezoekers is behoefte aan een bemand 
informatiepunt voor informatieverstrekking maar tevens het bieden 
van een warm welkom 

– Veel steden/gemeenten koppelen informatieverstrekking c.q. VVV-
kantoor aan een ‘logisch’, fysiek druk punt als een 
winkel/museum/dagattractie of anderszins zodat enige 
schaalgrootte te realiseren is. 

– Informatieverstrekking is bij voorkeur organisatorisch gekoppeld 
aan (city- of regio-)marketingorganisatie. 

– Toerisme is - als geen andere sector - er een van menselijke 
interactie. 1-op-1 Informatieverstrekking is daar een belangrijke 
schakel in en vraagt een goede organisatie. 

– Verstrekken van informatie geschiedt actief (push; ibeacons, 
infozuilen en -borden, etc.) en passief (websites, folders, brochures). 
De mobiele telefoon neemt hier een steeds grotere rol in. 

Digita le informatie  op stoom 
Digitale toeristische informatie via de smartphone wordt voor zowel 
aanbieders als gebruiker steeds gebruiksvriendelijker en uitgebreider. 
De app izi.TRAVEL die culturele storytelling levert op locatie is inmiddels 
2 miljoen keer gedownload. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor 
de content en de routes in de app zijn gratis. De app heeft een 
toenemend aanbod van auditours in Fryslân. 
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Tabel 3.1 Kengetal len R&T Small ingerland (hierbij  is gebruik gemaakt van ci j fers en gegevens voorhanden) 
Eigen bevolking 55.470 inwoners Smallingerland (CBS, 2016 in  Toeristisch informatiepunt Drachten - CityLab 2016)  

Drachten met 45.000 inwoners qua inwonertal 2e plaats van Fryslân 
Gasten toeristische verblijfsaccommodatie 160.000 zakelijke en toeristische overnachtingen op jaarbasis 

2360 beddencapaciteit (Friesland databank in Toeristisch informatiepunt Drachten - CityLab 2016) 
bezoekersaantallen attracties en 
evenementen 

Naturij 150.000 per jaar; Museum Drachten 17.000 (Toerdata Noord 2012 en mondelinge actualisatie), Simmerdeis 
31.000 (Monitoringsrapportage Friese Gastvrijheidseconomie 2016) 

Kenmerken recreatieve bezoeker 
Sociodemografische kenmerken hoger opgeleid, in gezelschap van partner zonder kinderen, gemiddelde leeftijd 48 jaar, vnl afkomstig uit Fryslân. 
Belangrijkste bezoekmotieven Voor dagtoeristen: recreatief winkelen, centrum bezoek. Voor verblijfstoeristen natuur en het landschap en fietsen 
Belangrijkste verblijfsaccommodatie familie/vrienden, camping/stacaravan en hotel/pension 
Belangrijkste informatiebron dagrecreanten: eerder ervaringen. verblijfsrecreanten: eerdere ervaringen en via familie/vrienden en internet 

(Belevingsonderzoek Smallingerland Grondmij/vanderTuuk. November 2009) 
Bestedingen 
Gemiddelde uitgaven vakantiegangers  Nederlandse vakantiegangers in Fryslân geven gemiddeld € 40,-- per persoon per dag uit.  

(Monitoringsrapportage Friese Gastvrijheidseconomie 2016)  
Werkgelegenheid R&T Small ingerland 
Algemeen 702 full time en 512 part time  In Smallingerland 5,5% van de werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector 

(werkgelegenheidsonderzoek Fryslân 2014) 
Detailhandel in Drachten centrum 387 winkels, gemiddelde bestedingen in centrum 155-165 miljoen euro. De kwaliteit van de winkels en horeca aanbod 

wordt het meest gewaardeerd. De gezelligheid, sfeer en inrichting van het winkelgebied krijgen lage waarderingen. 
Aanbeveling uit koopstromenonderzoek. Horeca, leisure, dienstverlening en mixfuncties (blurring concepten) 
versterken de positie van het centrum en dienen integraal onderdeel uit te maken van het voor de consument 
verrassende en bruisende warenhuis Drachten. (Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân Drachten Centrum en 
Woonboulevard MLK-singel Gemeente Smallingerland. Broekhuis Rijs Advisering april 2017) 

Gastheerschap en informatievoorziening 
Analoge informatieverstrekking  Toeristische ondernemers, gemeentehuis Smallingerland, Museum Drachten, Bibliotheek, Schouwburg Lawei, Hotel 

van der Valk en Smelne's Erfskip (wel infoverstrekking geen eigen uitgiftepunt) 
Online informatie over Drachten Drachtenwiljemeemaken.nl; Uitindrachten.nl; VVV App; www.friesland.nl 
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3 Uitkomsten lokale scan 
 
Navolgend volgt een bondige beschouwing op de uitkomsten van zowel 
desk research als de (groeps-)gesprekken die hebben plaatsgevonden. In 
de eerste bijlage staat weergegeven wie allemaal hebben deelgenomen. 
Omwille van de leesbaarheid zijn in hiernaast afgebeelde tabel 3.1 alleen 
de belangrijkste feiten en cijfers uit eerdere onderzoeken en publicaties 
overgenomen. Meer achtergrond informatie is te vinden via de publicaties 
vermeld in de bronnenlijst.  
 
Doelgroepen voor toerist isch-recreatieve 
informatieverstrekking 
- eigen inwoners 
- gasten verblijfsaccommodatie 
- waterrecreanten 
- dagjesmensen; winkel- en museumbezoekers 
 
Informatieverstrekking in Small ingerland 
In 2013 is het VVV kantoor gesloten. De ervaring leert dat in het 
hoogseizoen nog steeds een behoorlijk aantal bezoekers naar de ANWB-
winkel gaan (oude VVV kantoor) in de veronderstelling nog informatie te 
kunnen vinden. Na opening in 2017 van de tijdelijke TIP op het 
Museumplein beginnen toeristen en eigen inwoners, langzaam maar 
zeker hun weg naar het TIP te vinden. 

15 mei 2017, pag. 26
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Op dit moment wordt zowel in Drachten als heel Smallingerland de 
toeristische informatie zeer versnipperd aangeboden. Naast verstrekking 
via TIP Drachten, sinds 2017, wordt mondelinge informatie en enkele 
folders en brochures via onderstaande kanalen aangeboden: 
– Toeristische ondernemers 
– Gemeentehuis Smallingerland 
– Museum Drachten 
– Bibliotheek  
– Schouwburg Lawei 
Online via: 
– Drachtenwiljemeemaken.nl 
– Uitindrachten.nl 
– VVV app  

 
Uit eerder onderzoek blijkt dat verschillende ondernemingen zoals 
Museum Dr8888, ANWB winkel, Gemeente Smallingerland, Schouwburg 
de Lawei en Hotel van der Valk aangeven dat toeristen naar hen 
toekomen voor of vragen naar toeristische informatie. Deze is vervolgens 
lastig te verstrekken want de ondernemingen beschikken niet over de 
juiste middelen en tijd om deze ‘breed’ te verzamelen en vervolgens de 
toeristen van informatie te voorzien. 
 
Informatiepunt als onderdeel bredere toerist ische informatie 
in Drachten 
Een fysiek toeristisch informatiepunt vormt één aspect van een gastvrij en 
warm welkom voor gasten. Bij een goede ontvangst horen eveneens een 
goede website en -ruimtelijk - aantrekkelijke entrees en goede 
bewegwijzering zodat bezoekers goed wegwijs gemaakt kunnen worden in 
de stad en de gemeente. Deze behoefte is ook nadrukkelijk naar voren 
gekomen bij de inventarisatie van het Waterfront Drachten. 

 

Ambities Drachten gestart met 100 jaar STIJL 
In 2017 is 100 jaar STIJL herdacht met verschillende tentoonstellingen 
en evenementen. Deze zijn door het NBTC gevat in ‘Mondrian-to-Dutch-
Design metrolijn' om buitenlandse gasten te verleiden tot een bezoek 
buiten Amsterdam. Drachten is onderdeel van de metrolijn en met 
speciale exposities rond de STIJL trekt het Museum Drachten bezoekers 
naar Drachten. Ondernemers haken hier steeds in toenemende mate 
op in met producten en arrangementen. 
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Informatiepunt in Drachten in relatie tot regionale en 
provinciale marketing 
Voor de regionale marketing participeert de Gemeente Smallingerland in 
het Toeristisch Netwerk Friese Wouden (TNFW). In het bestuur van de 
stichting zit een toeristische ondernemer uit Smallingerland. Het TNFW 
heeft een regiomarketeer die verbinder en aanjager in de regio is als ook 
schakel tussen toeristische ondernemers en Merk Fryslân. De regio-
aanjager mist een duidelijk platform/aanspreekpunt onder de toeristische 
ondernemers in de gemeente Smallingerland. 
 
Behoeften stakeholders m.b.t .  toerist isch informatiepunt 
De verschillende ondernemersgroepen en culturele instellingen zijn 
belanghebbend als ook mede ‘uitvoerders’ van de informatieverstrekking 
aan hun gasten. De stakeholders zijn globaal te benoemen als  
– Toeristische ondernemers 
– Culturele instellingen en dagattracties 
– Binnenstadondernemers waaronder de horeca en retail 
 
In tabel 3.2 op de volgende pagina staat een overzicht van de 
belangrijkste bevindingen uit de (groeps-)gesprekken. De verschillende 
categorieën stakeholders hebben duidelijk eigen belangen en behoeften. 
Echter gedeeld is de behoefte aan een warm welkom en het goed 
informeren van de klant/gast in Smallingerland. 
 

Enkele  resultaten onderzoek Toerist isch informat iepunt 
onder toeristische ondernemers en organisaties  
- 67,7% is voor een bemand toeristisch informatiepunt in Drachten 
- 91,2% is voor één overzichtelijke digitale website over toerisme in 

Smallingerland  
- Voor TIP zijn drie verdienmodellen beschouwd   

o handelsmodel - verkopen product of dienst aan eindgebruiker  
o abonnementsmodel - jaarlijks lidmaatschap 
o advertentiemodel -verkoop van advertenties in t/r informatie  

(CityLab Drachten 2016) 
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Tabel 3.2 Overzicht lokale scan naar ondernemersgroepen    
 toerist isch-

recreatieve 
sector 

centrum 
ondernemers 

cultuur 
sector 

Behoeften    
– Gastvrije welkom in Smallingerland en Drachten  X X X 
– Analoge en digitale infoverstrekking aan gasten en eigen inwoners X X X 
– Bezoekers informeren bij aankomst X X  
– Faciliteren bij goede invulling van informatieverstrekking en gastheerschapsrol X   
– Een centraal platform waar alle info samenkomt en  van waaruit wordt gecoördineerd en geregisseerd. X X X 
– Verbinden, ontmoeten en samen doen X X X 
– Onderling uitwisselen van informatie en kennis X  X 
– Extra handen bij uitvoering als invoeren data/bijhouden evenementenkalender X   
– Vermarkten van Drachten  X X X 
Kansen    
– TIP kan plaats worden van waaruit evenementen georganiseerd worden X X X 
– TIP kan ontmoetingsplaats worden van waaruit gezamenlijk aan projecten gewerkt wordt  X  X 
– TIP bij CityLab brengt met studenten nieuwe kennis, creativiteit en innovatie X  X 
– TIP bij CityLab is niet gekoppeld aan gemeentelijke overheid, één vereniging of een deelgroep stakeholders X X X 
– TIP bij CityLab geeft mogelijkheid tot samenbrengen meerdere organisaties en multifunctioneel gebruik.   X 
– TIP geeft mogelijkheid tot koppelen vrijwilligers X  X 

Eisen en wensen tav organisatie en functioneren TIP    
– Continuïteit in tijd, beleid, bestuur en uitvoering  X X X 
– Professionaliteit en kwaliteit van dienstverlening X X X 
– Openingstijden passend bij ritme van de vrije tijd X X X 
Randvoorwaarden    
– Samenwerking aangaan op basis van gedeeld belang (daarbij weet en onderkennen van ieders belang) X X X 
– Openheid, vertrouwen en bereidheid investeren en delen stakeholders X X X 
– Goede regisseur /coördinator X X X 
– Heel Smallingerland is onderwerp van TIP en de inzet ervan X   
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Conclusies 
– Op dit moment wordt zowel in Drachten als heel Smallingerland de 

toeristische informatie zeer versnipperd digitaal en analoog 
aangeboden.  

– Door CityLab is met ondersteuning van de gemeente een 
voorlopige TIP Drachten in de benen gebracht. 

– Drachten heeft substantieel aantal bezoekers dat naar verwachting 
nog toeneemt met ambities rond STIJL en CH2018 

– Uit de groepsgesprekken met belanghebbenden is veel naar voren 
gebracht (zie tabel 3.2). De volgende wensen zijn het meest 
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht: 
1. gast welkom heten en informeren 
2. platform voor verbinden en samenwerken 
3. extra ondersteuning in faciliteren bij gastheerschap 
4. vermarkten van Drachten 

– Draagvlak is groot en er is bereidheid mee te betalen aan de 
toeristische informatieverstrekking mits toegevoegde waarde 
duidelijk is en iedereen zijn/haar bijdrage levert. 
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4 Nut en noodzaak 
 
Op basis van de inventarisatie (theorie en de lokale scan) kunnen nut en 
noodzaak voor een TIP worden benoemd.  
 
Nut: 
– Daar waar bezoekers en gasten aankomen, is er behoefte aan 

oriëntatie en het vergaren van informatie. Dit geldt voor zowel de 
verblijfsaccommodaties, de dagattracties als ook het centrum van 
Drachten. 

– Een concentratie van bezoekers vertaalt zich in een behoefte aan een 
bemand informatie punt die naast informatieoverdracht een 
gastheerschapsfunctie vervult en de bezoeker een warm welkom 
biedt.  

– Consumenten hebben behoefte aan zowel digitale en analoge 
informatieverstrekking (folders, kaarten, etc.)  

– Inwoners, gasten en ondernemers (binnen en buiten centrum 
Drachten) hebben behoefte aan een fysiek informatie- en 
ontmoetingspunt in centrum Drachten. 

– Informatieverstrekking is een essentieel onderdeel en functionaliteit 
in de economisch-toeristische keten en ‘sales-funnel’. Als onderdeel 
van de keten draagt deze functie bij aan de lokale economie. 

– Goed geïnformeerde burgers die weten wat er in de gemeente te 
doen is, vergroten de leefbaarheid van hun woonplaats. 
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Noodzaak 
– Informatieverstrekking in Smallingerland geschiedt veelal op ‘eigen 

houtje’ door actoren; ondernemers, culturele instellingen en 
winkeliers. Coördineren, verzamelen en verspreiden en organisatie 
daarvan is een must.  

– Toeristen en eigen inwoners weten onvoldoende duidelijk wat er te 
zien en doen is. Als dit inzicht beter wordt gefaciliteerd, komen meer 
bezoekers en nemen bestedingen toe.  

– De grootte en toeristische ontwikkelingen en ambities in 
Smallingerland vraagt en legitimeert een fysiek informatiepunt. 

 
Platform prioriteit  
De belangrijkste noodzaak betreft feitelijk de regie, samenwerking en 
afstemming op het volledige terrein van gastheerschap en informatie-
voorziening. Het realiseren van een TIP is een belangrijk onderdeel, maar 
omvat eigenlijk slechts een onderdeel van het op orde brengen van 
gastheerschap en informatievoorziening in Drachten. Het betreft ook de 
gast die aankomt bij een dagattractie of verblijfsaccommodatie buiten het 
centrum, welkom heten en van informatie voorzien. De ondernemers 
spelen daar zelf een grote rol in maar om die rol goed in te vullen, zullen 
zij over actuele en goede informatie moeten beschikken. Dit vraagt om 
een bredere informatie- en kennisuitwisseling en onderlinge verbinding 
van ondernemers. De noodzaak betreft een breder platform voor 
gastheerschap en informatie-voorziening waarbinnen het TIP een 
verbindende schakelrol kan vervullen. 
 
 

Screenshot www.dwjm.nl 
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5 Organisatie- en businessmodel 
 
In het overzicht aan het einde van dit hoofdstuk is de vergaarde 
informatie omgezet in een businessmodel voor en de organisatie van de 
toeristische informatieverstrekking. Aan de basis voor de 
informatieverstrekking staat de noodzaak om de verschillende 
doelgroepen te voorzien in hun informatiebehoefte op het moment dat 
die zich aandient. Dit betekent vooral het organiseren van die functie in 
de vorm van een Platform Welkom binnen de gemeente. Het ‘info-punt’ 
als locatie is daarvan feitelijk slechts een onderdeel. 
 
Vanuit bovenstaande gedachte zijn de volgende onderwerpen kort 
beschreven. 
 
Waardenproposit ies 
Voornaamste waarden zijn een gastvrije ontvangst van bezoekers, het 
verstrekken van goede informatie in en over de gemeente Smallingerland 
en een goede organisatie van beide functies. Op alle locaties waar de 
bezoeker zich wenst te oriënteren, zal deze waarde van gastvrijheid 
geëtaleerd dienen te worden. Dat vraagt een goede afstemming en 
ondersteuning c.q. toelevering van informatie en van de mede-
werkers/vrijwilligers een professionele en hoogwaardige dienstverlening. 
Uiteraard dient de informatieverstrekking en dus de openingstijden het 
ritme van de bezoeker te volgen. 

Kernactiviteiten 
Het coördineren en feitelijk verstrekken en distribueren van de informatie 
vormen de kernactiviteiten van het TIP. Dit behelst: 
– Pro-actief verzamelen van gegevens over het gehele recreatief-

toeristische aanbod in de gemeente Smallingerland en omstreken en 
alle activiteiten en evenementen die worden georganiseerd. 

– Opslaan in een R&T database 
– Publiceren op een website/evenementenkalender 
– Organiseren van een foldermarkt annex netwerkbijeenkomst voor 

ondernemers (al dan niet samen met TNFW) 
 
Bij de kernactiviteiten horen natuurlijk ook het bieden van fysieke 
ontmoetingen met de bezoekers bij. Tot slot is de verbindende functie 
een belangrijke activiteit van het TIP. Cruciaal is dat deze functie zich 
voltrekt in en over de gehele gemeente.  
 
Strategische partners 
Met de partners zoals genoemd in het overzicht op de volgende pagina, 
wordt in 2017 van start gegaan in een platform ‘Welkom’; voor 
gastheerschap en informatieverstrekking met als taken: 
– Uitwisseling van informatie 
– Delen van kennis
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– Nadenken over de wijze waarop dit verder georganiseerd kan worden. 
– Aansturing van de informatieverstrekking door TIP 
– Innovaties van het gastheerschap (cursussen, gastvrijheidsprijs) 
 
In onderling overleg wordt afgesproken wie namens welke groepen 
deelneemt aan het platform. Van belang is om niemand uit te sluiten. Dit 
betekent niet dat iedereen vanaf het begin MOET deelnemen maar dit 
simpelweg kan doen. Suggestie vanuit de toeristische ondernemers is om 
vanuit de dorpen een 'vertegenwoordiger' te vragen deel te nemen in het 
platform.  
 
Afhankelijk van de wens van de deelnemers kan er gekozen worden voor 
een onafhankelijk voorzitter. 
 
Naar de toekomst toe wordt er gewerkt aan een bestendiging van de 
organisatie met een getrapte vertegenwoordiging en een duurzame 
financiering van de activiteiten (zie streefbeeld, hiernaast). Het is denkbaar 
dat de gemeente Smallingerland dan een positie aan de zijlijn inneemt om 
toe te zien op een goed functionerende sector zonder zelf aan het stuur 
te zitten.  
 
Klantsegmenten 
Verschillende klantensegmenten c.q. doelgroepen voor de toeristische 
informatieverstrekking kunnen worden benoemd, te weten: 
– Inwoners van Smallingerland 
– Bezoekers van de stad Drachten 
– Gasten van logiesverstrekkers  
– Watersporters  
– Evenementbezoekers.  
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Ieder segment van klanten heeft een eigen wijze waarop aan informatie 
wordt gekomen.  
 
Ontwikkeling van een nieuw TIP in 2017 maakt dat optimaal kan worden 
meegedaan in het evenement CH2018, een extra impuls voor meer 
bezoekers. 
 
(Distr ibutie)kanalen 
Naast de gebruikelijke sociale media die de nodige tijdsinzet vragen om 
actueel te blijven, wordt er één hoofdbalie ingericht, te weten die van het 
fysieke TIP. Daaromheen - als kleine satellieten - zijn er de balies van 
logiesaccommodaties, culturele instellingen en jachthavens waar de 
nodige interacties met bezoekers plaatsvinden waaronder uitwisseling 
van informatie. Het is denkbaar om deze kleinere balies te ondersteunen 
in hun taken door een goede uitwisseling van informatie via onder meer 
foldermarkten maar ook door een netwerk van displays waarop de 
actuele informatie kan worden afgelezen.  
 
Klantrelaties 
De relatie met de bezoekers loopt via direct contact; face-to-face en 
indirect via websites, sociale media en anderszins selfservice 
mogelijkheden.  
 
Mens- en middelen 
Voor een goede informatieverstrekking in de gemeente Smallingerland 
zijn er verschillende zaken van belang. Het allerbelangrijkste zijn de 
gastvrije medewerkers en balievrijwilligers, vaardig, met de benodigde 
kennis en een professionele inzet. Uiteraard dient er - zoals reeds gemeld 
- een fysiek punt c.q. balie te zijn waar deze informatie overgedragen 
wordt.  

 

Screenshot Instagram op trefwoord ‘Small ingerland’  
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Om goede informatie te verstrekken, is het nodig om over alle informatie 
van toeristisch-recreatieve en culturele activiteiten te beschikken, actueel 
en up-to-date. Deze wordt opgeslagen in een database. 
 
Tot slot vraagt het verzamelen, distribueren en overdragen van informatie 
om een goed regisseur; iemand die de verschillende stromen 
voortdurend monitort, verbindt en waar nodig van extra energie voorziet 
om waar gewenst de koers enigszins te verleggen.  
 
Een belangrijke rol wordt vervuld door de individuele ondernemer en 
zijn/haar team. In de groepsgesprekken en terugkoppeling daarvan is het 
idee geopperd om in enkele dorpen een coördinator in het leven te 
roepen om de informatie-distributie verder te faciliteren. 
 
Kostenstructuur 
Op vergelijkbare wijze is een raming gegeven van de onkosten voor de 
organisatie van de informatieverstrekking en het runnen van een 
toeristisch infopunt.  
 
Verschillende kostenposten zijn uiteraard sterk afhankelijk van de wijze 
waarop invulling wordt gegeven aan het TIP en de personele bezetting van 
de verschillende functies. In principe zijn voor een minimale (basis)variant 
een parttime (HBO-)beroepskracht aangevuld met vrijwilligers 
noodzakelijk. Mochten er naast informatieverstrekking andere taken bij 
komen, dan heeft dit direct invloed op het financiële plaatje.  
 

Screenshot Instagram op trefwoord ‘Drachten’ 
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Inkomstenstromen 
Bij benadering kent het TIP de volgende inkomsten c.q. bijdragen in haar 
functioneren (zie overzicht hiernaast). 
 
Toeristische informatieverstrekking is een ondersteunend onderdeel van 
de gehele toeristische keten maar geen rendabele functie. Voor de  
financiering van deze collectieve inzet zal altijd een publiek-private 
financiering nodig zijn, bij voorkeur collectief gedragen door alle 
belanghebbenden waaronder de gemeente en de ondernemers. Voor 
specifieke diensten en projecten kan separaat middelen worden 
geworven. In het onderzoek uitgevoerd door CityLab komt ook naar voren 
dat ondernemers bereid zijn een financiële bijdrage te leveren. In nauw 
overleg met elkaar zal de beste modus daarvoor bepaald moeten worden. 
 
Synergie TIP & CityLab 
De samenwerking tussen TIP en CityLab/ROC De Friese Poort kent grote 
voordelen bij de hiernaast weergegeven kosten en inkomsten: 
– Balie-inzet door studenten; geschatte inzet ca 1,5 fte; toegevoegde 

waarde 50.000 euro 
– Gezamenlijk gebruik van ruimten en voordeel  ‘voordeur delen’; 50% 

huur/gas/water/licht; 10.000 euro 
– Projectmatige inzet studenten voor bijvoorbeeld video-campagnes, 

mede-organisatie evenementen, (mede-)beheer informatiestromen 
en social media, ondersteuning bij organisatie netwerkbijeenkomsten. 
Toegevoegde waarde (waaronder bijdrage docent) naar schatting 
50.0001 euro. 

 
 

                                                        
1	Inschatting van kosten mede gebaseerd op concept financieel overzicht TIP / Living Lab	

 

Kostenpost  
– Personeel  € 50.000 
– Huur accommodatie € 10.000 
– Multimediale activiteiten € 10.000 
– Scholing € 10.000 
– Afschrijving inrichting (totaal ca. € 35.000, afschrijving 7 

jaar) 
€ 5.000 

– Overhead en onvoorzien (5% totaal) € 5.000 
– Totaal € 100.000 
  
Inkomstenbron  
– Gemeente Smallingerland (structureel) € 50.000 
– Structurele bijdrage ondernemers Pm 
– Bijdrage ondernemers projecten/producten € 15.000 
– Vergoeding incidentele projecten/activiteiten € 25.000 
– Verkoop informatieproducten (folders en kaarten) € 10.000 
Totaal € 100.000 

VVV- l icentie 
Het nieuwe TIP dient op een zo efficiënt mogelijke wijze de bezoekers 
van informatie te voorzien als ook informatie door te sluizen naar de 
deelnemende ondernemers. Een VVV licentie kan daarbij handig en 
behulpzaam zijn, al dan niet in combinatie met andere steden c.q. 
licentiehouders. Het is straks aan het TIP-organisatie en/of platform om 
daarover een besluit te nemen. Dit is vooral een bedrijfseconomische 
afweging wat een VVV licentie biedt en of dit meerwaarde heeft voor het 
takenpakket wat het TIP gaat uitvoeren op voordracht van het platform.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 
Conclusies  
Informatieverstrekking is een onderdeel van de toeristische keten en kent 
vele uitvoerders, te weten alle ondernemers en instellingen die bezoekers 
ontvangen waaronder de stad Drachten. Het inrichten van één fysiek 
informatiepunt is een deel van de oplossing, de organisatie van deze 
functie in de gehele gemeente is de grootste uitdaging. De behoefte en 
daarmee het draagvlak onder stakeholders is groot en de tijd is meer dan 
rijp dit op te pakken en concreet uit te voeren. Gemeten naar deze 
behoefte is het TIP zonder meer haalbaar. Het vraagt wel een 
gezamenlijke inspanning om deze te realiseren.  
 
Het resultaat van alle werkzaamheden en de daaraan verbonden 
inkomsten en uitgaven zal ongeveer break-even zijn. Het is geen vetpot en 
zal bij een tegenvallend jaar ook in de rode cijfers belanden. Een van de 
uitdagingen is dan ook om in de komende jaren een structurele 
financiering onder deze functie te leggen. 
 
Aanbevelingen 
1. CityLab & TIP 
De bijzondere situatie doet zich voor in Smallingerland dat het initiatief tot 
het opzetten van een fysiek toeristisch punt van informatie-verstrekking 
reeds is genomen vanuit CityLab/ROC Drachten. Een meer dan 
waardevolle ontwikkeling waarmee voor een belangrijk deel reeds 
invulling kan worden gegeven aan de organisatie van de 

informatieverstrekking. De combinatie met studenten biedt ook de 
mogelijkheid diverse multimediale diensten aan te bieden binnen de 
kaders van ROC-leerprojecten.  
 
Toetsend aan de uitgangspunten voor een goede TIP, zijn de volgende 
punten te benoemen: 
– Informatieverstrekking is bij voorkeur gekoppeld aan een toeristische 

doel of attractie. CityLab is zelf geen primaire toeristische bestemming 
maar de locatie op het museumplein is een centraal, natuurlijk en veel 
bezocht punt voor bezoekers van Drachten. De ligging in de loop naar 
het centrum, museum en bibliotheek maakt de locatie als het ware 
gekoppeld aan de 'bestemming Drachten'. 

– Een bemand informatiepunt wordt idealiter gerealiseerd in  
combinatie met een andere activiteit. CityLab biedt de mogelijkheid 
tot creëren van enige schaalgrootte en combineren van concepten . 

– CityLab vormt een grote pool van creatieve studenten die tijdelijke 
projecten kunnen uitvoeren. 

– Belangrijk aandachtspunt is de continuïteit en professionaliteit van de 
dienstverlening. 

 
2. Marketing 
Informatieverstrekking en gastheerschap zijn essentiële functies in de 
toeristische keten. Deze functies dragen bovendien bij aan het 
vermarkten van de gemeente Smallingerland c.q. de stad Drachten. Dat is 
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tijdens de groepsgesprekken ook aangedragen door verschillende 
deelnemers. Voor de gemeente en de betrokken stakeholders is het ook 
belangrijk om aan de (city-)marketing nader invulling aan te geven. 
 
3. Platform 
Zo mogelijk nog belangrijker dan het oprichten van een TIP, is de 
hernieuwde organisatie van de toeristisch-recreatieve sector in de 
gemeente Smallingerland. Voor een goed laten marcheren van de 
informatie-verstrekking dienen de ondernemers te verbinden en kennis 
en informatie uit te wisselen. Dit netwerken leidt tot structurele 
versterking en organisatie van de sector in de vorm van een platform en 
daarmee een meer ‘één-drachtig’  optreden ervan. Samenwerking breed 
draagt in zijn totaliteit bij aan een beter en breder beeld van de regio voor 
de toerist. Idealiter gaat het platform samenwerken met de 
ondernemersorganisaties in Drachten Poco en Ha & Ie en hun 
citymanager. 
 
4. Van start 
Het advies luidt ook om vooral van start te gaan met het organiseren van 
de ondersteuning van de informatieverstrekking en gastheerschap op de 
manier zoals hiernaast is aangegeven. Gewoon praktisch met die 
personen/-organisaties die mee willen doen en het CityLab als centrale 
coördinator er hierin, aangestuurd vanuit het platform Welkom. Het is van 
belang dat er ‘verbindende energie’ op komt die de gehele functie 
vitaliseert. Vanuit de gezamenlijke activiteiten en inzet kan het Platform als 
ook het fysieke toeristisch informatiepunt verder uitgebouwd worden.  
 
Voorstel is om geografische vertegenwoordigers te vragen in het 'platform 
Welkom' deel te nemen. Hierbij wordt gedacht aan recreatieve 
ondernemers uit de Veenhoop, Oudega en Rottevalle. Deze ondernemers 

verzorgen op informele wijze contacten met hun collega's. Deze informele 
werkwijze vormt een opmaat voor een stevige getrapte 
vertegenwoordiging in de toekomst.  Vanuit het platform kunnen een of 
twee vertegenwoordigers toetreden tot het Toeristisch Netwerk Friese 
Wouden. 
 
 



TIP Small ingerland Haalbaarheidsstudie     september 2017 28 

 

Bi j lage 1 Gesprekpartners  
 
TNFW Anneke Lukkes 
CityLab Drachten Klaas van der Meulen & Janneke 

Epema 
Ha en Ie  / Poco Gudo Amperse 
Horeca Annemieke Jozef Verloop 
Centrummanager Drachten Trea Westra 
Museum DR8888 Thamar Beckx 
Karmelklooster Heleen Hofstra 
Openbare Bibliotheek 
Smallingerland 

Marien Bos 

De Lawei Rigt Oostenbrug & Ellen de Weerd  
Smelnes Erfskip Lolke Schurer & Piet Modderman 
Stichting Kinderboerderij De Naturij Wi-Jo van de Wijgaard 
Stichting Doeke van Martena  Riemer de Graaf  
Camping De Stjelp Alina de Jong 
Camping de Veenhoop Marianne Schriemer 
Jachthaven de Drait Fam. Bloemhoff 
Van der Valk Hotel Marjan de Boer  
Fries Congrescentrum Drachten Johan Brandsma 
Herberg It Polderhûs Herma Sikkema 
Wellingbar  / Skippersseal Willy Okkema-Welling 
Het Spijshuys Isabella Lamsma 

Bêd&brochje t Stee van Anne P. Yvette Mulder 
St. Michael (rondvaart) Wietze Welling en Durk Veenstra 
Camping Goingahuizen Annette Altena 
De Karnhoeve Louis Oudshoorn 
LF 2018 Winfried Bruinsma 
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Bij lage 2: Uitkomsten (groeps)gesprekken 
 
Uit de gesprekken komen verschillende onderwerpen naar voren. Deze 
zijn hieronder volledig weergegeven en bevatten informatie/meningen 
over de informatieverstrekking als ook andere onderwerpen.  
 
Ten aanzien functioneren en rol en taken van TIP. 
– ‘Wat is er te doen?’ Noch de toerist, noch de eigen inwoner weet het.  
– Zowel behoefte aan digitaal als analoge infoverstrekking  
– Behoefte bij ondernemers om hun faciliteren bij een goede invulling 

van hun gastheerrol. O.a. weten wat regio te bieden heeft en wat er te 
doen is. 

– Bezoekers bij aankomst informeren. Betere sturing bij binnenkomst. 
Ook duidelijke info bij entrees. Kan taak van TIP zijn. 

– Centrale behoefte is 1 punt waar alles bij elkaar komt. 
– Grote behoefte aan verbinding / platformfunctie / bij elkaar komen 
– Uitwisseling van informatie en elkaar leren kennen.  
– Behoefte aan Platform Breed met een trekker, regisseur, coördinator 

die partijen en informatie bij elkaar brengt: cultuur, r&t en binnenstad. 
In Smallingerland is veel versnipperd zowel binnen het gemeentelijk 
apparaat, bij winkeliers en in het buitengebied. Is behoefte aan 1 
aanspreekpunt. 

– Behoefte aan een bestuurlijke organisatie /structuur. 
– Behoefte aan extra handen; bijvoorbeeld invoer van digitale 

platforms, bijhouden evenementenkalender.  
– Vermarkten: het lukt ons niet om onze activiteiten goed voor het 

voetlicht te brengen.  

– behoefte aan citymarketing en citymarketeer net als in Heerenveen 
en Sneek. (note: vraag is of dit een rol van CityLab is maar in ieder 
geval noemen en dat samenspel moet zijn met CityLab). 

– TIP als een soort kenniscentrum. Waar je bijvoorbeeld ook info kunt 
krijgen over ontwikkelingen bij CH2018 of rond subsidies.  

– TIP als ontmoetingsplek voor ondernemers en ambassadeurs van 
Smallingerland. 

– Samen nieuwe dingen bedenken. 
– Ontmoetingsplek voor toeristen waar warm welkom begint. 
– Behoefte aan doen: met elkaar contact en verbinding leggen en dan 

concrete zaken oppakken. 
– TIP moet faciliteren wat belangen van individuele organisatie 

overschrijft. 
– TIP is moederstation en levert soort basis infopakket dat op meerdere 

locaties neergelegd kan worden.  
– TIP moet een soort google voor Drachten worden: wat gaan we 

vanavond doen in Drachten? 
 
 
Kansen 
– TIP biedt ook aanknopingspunt voor multifunctioneel en mede-

gebruik van ruimtes door andere partijen. 
– Een onafhankelijk TIP is een pré. (niet direct gekoppeld aan overheid 

of één vereniging of groep stakeholders) 
– Studenten brengen ook nieuwe kennis, creativiteit en innovatie. 

Promofilmpjes voor bedrijven bijv. Dan moet je wel organiseren in een
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“ Ik zie af en toe door de bomen het bos niet meer. Is 
TNFW nu hetzelfde als dat bord DWJM?” 

“Giet tiid oerhinne, is niet met 1 bijeenkomst of 
vergadering beslecht.Is wisselwerking en je moet 
elkaar ook wat gunnen. Het is geven en nemen. 
Dat moet groeien.” 

“Ik wil best wat concreets gaan organiseren maar ik 
wil niet alles gaan coördineren. “ 

“Net zoiets als het Gastengilde hier organiseren. Dat 
werkt als een olievlek vanuit dezelfde belangen.” 

“Moet ook een beetje aansprekend zijn voor 
jonge mensen; een soort apple store. Geen 
kopieergedrag van andere infopunten.” 

“Lekker fris wat jongelui die je 
wegwijs maken..” 

“Ik vind bij elkaar komen wel erg waardevol. 
Aanhoren is toch anders dan in een 
blaadje lezen.” 

“Probeer eerste de Drachtsters zelf maar eens binnen te 
halen. We richten nu alles op bootjesmensen.”

“Op DWJM staat wel de uitvoering van de basisschool 
maar niet het Stijljaar?!” 

“Dan kom ik in de parkeerplaats en zie ik niets wat er 
te doen is vandaag.” “De toerist wegwijs maken is niet goed in 

Drachten. De Bethelkerk staat beter 
aangegeven dan de recreatieve 
voorzieningen.”

“Drachtenaren zijn niet trots op hun stad. 
Verbindende factor zit niet in een woord of een 
slogan maar in thema’s." 

“Cultuur is de pijler. Commercie is volgend.”

“Ik wil graag op de hoogte blijven. Mooi als centrale 
terugkoppeling komt dan kunnen we nog meer 
kennismaken en netwerken.”

“Er zit actie in de taxi. Zeker een verschil met vorig 
jaar.”

Een facebook pagina werkt al heel praktisch. Als ik vol 
zit en krijg nog een aanvraag zet ik die op de 
interne facebookpagina. Dat werkt prima over en 
weer.” 

““Wat een goed initiatief! We missen het bundelen 
van de krachten. Dit is een kans!” 

“Laten we beginnen met Drachten samen op 
de kaart te zetten. Samen voor dingen 
kiezen en elkaar versterken. Nu roeit 
iedereen voor zichzelf. “ 

“Echt leuk dat ik je nu een keer ontmoet. Ik zie allemaal 
interessante kansen. “

“Drachten is de bakermat van alle skûtsjes en dat 
weet niemand die hier komt.”

Memorabele opmerkingen gemaakt tijdens de groepsgesprekken 
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–  meer programmatische aanpak. Niet ad hoc losse projectjes en 
onderzoeken. 

– Koppelen van vrijwilligers 
– CityLab kan ook plek zijn om daar vanuit evenementen te organiseren 

bijv. culturele zondagen, al dan niet als studentenprojecten.  
– Ontmoetingsplek; Gelijkgestemden ontmoeten en samen in 

werkgroepen aan zaken werken. 
 
 
Zorgpunten en randvoorwaarden 
Verschillende randvoorwaarden voor een goed functioneren van TIP en 
de dienstverlening naar gasten toe, zijn naar voren gekomen: 
– Continuïteit van studenteninzet maar ook bestuur en aansturing van 

CityLab  
– Een goede backoffice die stagiaires begeleid. Continuïteit zit niet 

alleen in de poppetjes maar ook in de info overdracht. 
– Openingstijden weekenden en vakantie (dagen) Ritme van de vrijetijd 

aanwezig zijn, is een uitdaging met scholieren. 
– Nadeel dat altijd weer moet kloppen met onderwijs en modules. 
– Professionele kwaliteit dienstverlening, alleen een punt met folders is 

niet genoeg.  
– Professionele en welkome uitstraling. Een VVV of TIP in een 

historische pandje is toch prettiger binnenkomen.  
– Professionele uitstraling en welkom is een must en vraagt langdurig 

financieel commitment. 
– Continuïteit in bredere context. Gaat om lange adem. Niet weer 1 

jaartje.  
– Website DWJM en inhoud ervan. Wie houdt bij wie maakt keuzes? 
– Iedereen werkt vanuit eigen invalshoek. Hoe brengen we dat bij 

elkaar? We willen graag ons steentje bijdragen. 

– Drachten is wat gericht op centrum en vergeet nog wel eens de 
buitendorpen. 

– Suggestie in gesprek was T/R ondernemers niet toevoegen aan POCO 
maar parallel ontwikkelen in een eigen platform. 

 
 
Wat is nodig om te laten slagen? 
– Openheid en vertrouwen, bereidheid tot delen  
– Passie bij elkaar brengen 
– Organiseren op belangen en weten en onderkennen van elkaars 

belangen, dit levert begrip.  
– Samenwerking aangaan vanuit gedeeld belang niet vanuit afzetten. 
– Doel scherp houden 
– Werken vanuit consequent en consistent verhaal (herkenning) en 

langdurig. 
– Structurele ondersteuning van de gemeente   
– Duidelijk laten zien wat het oplevert, anders is een ondernemer niet 

bereid te investeren of mee te doen. 
– Een goede regisseur. 
– We moeten bij elkaar komen en vragen beantwoorden: 

o wat zijn we nu? 
o hoe willen we naar buiten? 
o hoe willen we dat organiseren? 
o hoe willen we onze gasten ontvangen en informeren? 
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Vragen / kwesties 
Door de verschillende ondernemers zijn verschillende onderwerpen 
benoemd die aandacht vragen bij een verdere ontwikkeling en invulling 
van TIP 
– Wie kan de kar trekken? 
– Facebook pagina opzetten, afgeschermd om praktische informatie te 

delen 
– Informatieverstrekking inbedden in citymarketing van Drachten 
– Wat is rol/functie en positie van DWJM? 
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Bij lage 3 VVV en TIP elders 
 
Benchmark naar VVV en informatiepunten; enkele 
inspirerende voorbeelden 
In Noordoost Fryslân is na de beeindiging van VVV Lauwersland door 
de ondernemers besloten geen zelfstandige toeristische 
informatiepunten te openen. De informatiepunten en gastheren in de 
regio zijn de ondernemers zelf. Via een foldermarkt en ondersteuning van 
regiomarketeers wordt informatie onderling uitgewisseld. In Dokkum waar 
een groter concentratie is van bezoekers en behoefte aan een fysiek punt 
wordt de gast welkom geheten in het Admiraliteitshuis.  
 
VVV De Friese Meren Gaasterland 
De gemeente De Fryske Marren ontvangt in de grotere kernen Joure, 
Langweer en Lemmer haar bezoekers in een winkel. Daarnaast heeft de 
gemeente in Balk, Gaasterland, Sint Nicolaasga, Sloten en Terherne 
agentschappen van diverse pluimage. Zo is in Sint Nicolaasga een 
folderpunt ingericht in de lokale supermarkt en Terherne is het 
agentschap gevestigd in het Botenstation. Dit is centraal gelegen in het 
dorp met een groot parkeerterrein en naast toeristische informatie 
kunnen bezoekers hier ook terecht voor Kameleonsouvenirs, koffie, thee 
en ijs. Het Botenstation fungeert ook als verzamel- en ontmoetingsplaats 
in Terherne. De gemeente draagt structureel bij aan de VVV en de  
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 ondernemers via lidmaatschappen en individuele bijdragen aan 
specifieke activiteiten en promotieuitingen.  
 
Amsterdam verwelkomt haar gasten in de ' I  Amsterdam store' . In de 
store wordt informatieverstrekking gecombineerd met boeken, ticket 
verkoop en verkoop van lokale producten 'made in A'dam' 
 
VVV Zeeland bouwt na een succesvolle pilot haar informatiepunten om 
naar 'inspiratiepunten'.  Daarbij wordt de VVV neergezet als startpunt 
voor inspiratie en beleving van de omgeving. Via het inspiratiepunt maak 
je kennis met de verhalen van de regio en geïnspireerd om verder te gaan 
ontdekken. De schappen zijn verdwenen en vervangen door interactieve 
toepassingen. De producten die verkocht sluiten aan bij de verhalen van 
de omgeving. 
 
Zaanstad heeft de toeristische informatie in de voorgaande jaren met 
name in digitale vorm verstrekt. Echter Zaanstad trekt steeds meer 
mensen. Om deze bezoekers van informatie te voorzien en bezoekers te 
verleiden langer te verblijven en meer te ondernemen heeft Zaanstad een 
VVV I point geopend op het Stadhuisplein van Zaandam. 
 
Het VVV is gevestigd in de winkel van Sugarstars; één van de groene 
huisjes op het Stadhuisplein, en is zeven dagen per week geopend. De 
vestiging begint als een zogeheten i Point en moet de komende tijd 
uitgroeien tot een volledig VVV-agentschap. Afstuderende ROC-studenten 
verzorgen de toeristische informatieverstrekking en dienstverlening. 
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Noordwijk Marketing besloot in  2016 haar Visitor Center te sluiten. In 
het hoogseizoen werden wel 50-60 bezoekers per dag ontvangen maar in 
het laagseizoen slecht twee tot drie wat een vast bemand infopunt niet 
meer haalbaar maakte.  
 
Als alternatief werden digitale informatiezuilen en een mobiel visitor 
center dat op drukke dagen en evenementen ingezet. Per 1 april 2017 is 
naast de infozuilen VVV Noordwijk ook weer te vinden in Museum 
Noordwijk. 
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Bij lage 4 Bronnenli jst 
 
§ Adviesrapport TIP Drachten -T. Flapper/CityLab Drachten, mei 2016. 
§ Belevingsonderzoek Smallingerland - Grondmij/vanderTuuk, november 2009. 
§ Monitoringsrapportage Gastvrijheidseconomie Fryslân 2016 - Provincie Fryslân, juli 2017. 
§ Toeristische informatiepunt Zuidoost Fryslân - B. Mollema/CityLab Drachten, januari 2017. 
§ Trendrapport toerisme, recreatie en vrijetijd 2016 - NRIT media, CBS, NBTC, CELTH, augustus 2016. 
§ VVV en destinatiemarketing 2017-2019, De nieuwe VVV licentie - VVV Nederland. 
§ VVV NL samenvatting onderzoek Erasmus - VVV Nederland. 
§ Koopstromenonderzoek Prv. Fryslân Drachten Centrum en Woonboulevard MLK-singel Gemeente Smallingerland - Broekhuis Rijs Advisering, april 2017. 
§ Werkgelegenheidscijfers Recreatie en Toerisme - Provincie Fryslân,  april 2014. 
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