
 

Verkenning Circulaire Gastvrijheidseconomie
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• Samenwerking om CE  
in Fryslân te versnellen

• 9 thema’s met transitie-
doe-agenda & 
aanjagers
- landbouw
- biomassa
- mobiliteit
- voeding
- bouw
- energie
- kunststof en afval
- water
- onderwijs

De Gastvrijheidssector
• Groeit en kent grote voetafdruk 
• Pluriform, versnippert en arbeidsintensief 
• Trendgevoelig  
• Sterke regeldruk 
• In relatie tot CE 

- afhankelijk van natuurlijk kapitaal 
- positie als afnemer; daarmee in staat eisen 

te stellen aan producten 
- dicht bij consument; experimenteren & 

ervaren

Diverse koppelkansen 
projecten en activiteiten 

VCF & GVE

CIRCULAIR
FRYSLÂN:

NIEUWE BANEN VOOR EEN VEERKRACHTIG
EN INNOVATIEF FRYSLÂN

2015

SAMEN SNELLER DUURZAAM

• Doelen
- 2025 Top 3 van ontwikkelregio’s
- 2020 aantal bedrijven dat verdient 

aan CE met 100% gestegen
- 2025 koopt Prv maximaal circulair in

• Samenwerken Triple Helix
• Doen, leren en vertellen in 

jaarplannen met concrete 
projecten en einddoelen

• 7 karakteristieken de richtlijn, 
verdienen en innovatie de rode 
draad en icoonprojecten de focus

• VCF uitvoerend & aanjagend

• Perspectief 2030 
- elke inwoner profijt van GVE
- GVE bijdrage aan prettige woon- en 

werkomgeving, behoud van natuur- en 
cultuurerfgoed en toekomstigbestendige 
banen

• 7 opgaves 
- Slimme groei; inzet kwaliteitstoerist
- Toekomstbestendige banen
- Destinatiemarketing
- Vitale waterrecreatie
- Vitale logiesaccommodaties
- Dagrecreatieve netwerken
- Toeristische data

De ondernemers
• In Frl. vooral veel kleinschalige bedrijven 
• Beperkte innovatieve slagkracht 
• In relatie tot CE 

- kleine groep koplopers 
- nog geen sterk urgentie gevoel, wel we 

moeten iets mee maar wat 
- beperkt tijd en middelen 
- in praktijk lastig concreet te maken en tot 

actie over te gaan 
- What’s in it for me leidend 

Gedreven koplopers & 
relevante thema’s

Energie 

Afval & Verpakkingen

Voeding

Natuurlijk kapitaalWater

Tour de Poep

Ervaardagen

Circulaire catalogus



Ga uit van waardecreatie in plaats van duurzaam. Duurzaam is minder. Waardecreatie is meer.

B
evindingen &

 conclusies 

GVE & CE natuurlijke partners
• GVE afhankelijk van omgeving en 

natuurlijk kapitaal. 
• GVE biedt kansen aan CE als afnemer 

van circulaire producten en inspiratie en 
informatiebron naar consumenten. 

• Belang is vertrekpunt. Ondernemer of 
regio vraagt andere aanpak

• Inbedden van sector in ambities van 
andere beleidssectoren een must voor 
impact

• Veel onderwerpen opgepakt door 
aanjagers VCF zijn ook relevant of 
toepasbaar in GVE. 

• Kwaliteitstoerist zoekt kwaliteitsproduct. 
Circulair is belangrijk aspect hierin.

• Recreanten en toeristen staan op vakantie 
meer open voor nieuwe ervaringen. 

• Vrijetijd goed moment voor ervaren,  
bewustwording en inzetten 
gedragsverandering. 

• Festivals zijn mooie proeftuin voor 
consumenten en producenten. 

De Consumenten
• Langzaam bewuster, ook op vakantie
• Gedrag verandert
• Zoekt kwaliteit en echt/puur
• Ervaringen op vakantie nemen ze mee 

naar huis
• Festivals vormen mooie proeftuin

Interesse en bewustzijn 
groeit

C
onsum

enten

Keurmerken
• Positief als inzet als 

inspiratiebron &  instrument 
om kwaliteitsslag te maken, 
is halen van het keurmerk het 
doel dan een harnas. 

• Beperkte naamsbekendheid, 
consument wel zekere mate 
behoefte aan gecontroleerd 
duurzaam

Meerwaarde provincie en VCF
• GVE omvat alle 7 karakteristieken. Maakt 

interessant vehikel om integraliteit binnen 
CE zichtbaar te maken en aan te pakken.

• Tijdelijke omstandigheid biedt 
mogelijkheid voor testen van innovatieve 
concepten of ervaringen op te doen. 

• Voor propositie van Fryslân als circulaire 
provincie is de sector belangrijk: sterk 
zichtbaar en imagobepalend.

• VCF en haar leden kunnen met bestaande 
producten een nieuwe doelgroep 
aanboren

• Sector bron vonieuwe VCF leden

Ondernemers hebben interesse:
• als wat oplevert; of besparing of meer 

gasten
• als direct toepasbaar is
• als ze meer gedaan krijgen bij overheden.
• Inhoudelijke aandacht voor:

- energieverbruik terugdringen
- omgaan met praktische vraagstukken 

als afvalvrijer horeca, duurzame 
terrasverwarming en lokaal voedsel 
toepassen

- hoe kwaliteitsgast beter bedienen. Wat 
zijn wensen en behoeften en hoe nut je 
beter uit. 

Ga uit van waardecreatie i.p.v duurzaam. 
Duurzaam is minder. Waardecreatie is 
meer.
Focus op
• energie
• afval
• voeding
• natuurlijk kapitaal
• water

Nodig & wenselijk
Integreren, informeren & inspireren
• brug slaan tussen thema’s en sector
• informatie en & kennis delen
• leren en ervaren op locatie
—> met extra aandacht en tijd de sector 
sterker integreren in bestaande thema’s en 
projecten van VCF

Maatwerk & aanpakken
• support & ondersteuning op bedrijfsniveau
• project/programmische aanpak voor 

thematische of gebiedsvraagstukken
—>  in samenwerking met bestaande 
initiatieven en organisaties gerichte 
ondersteuning naar circulaire 
bedrijfsvoering en pilot- of icoonproject 

Ervaren in de pratijk
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