Tijd

Plenair ochtendprogramma: 10.00-11.15 uur

09:00 uur

Zaal open: ontvangst, inloop en registratie

10:00 uur

Opening Congres
Welkomstwoord door dagvoorzitter Eric van Oosterhout, burgemeester
gemeente Emmen
Openingsfilm Vitale Vakantieparken ‘Rondje Nederland’
Introductie door Henk Brink, gedeputeerde provincie Drenthe

Gesprek met Tim Slager, vicevoorzitter HISWA-RECRON en
Anouk van Eekelen, director destination development NBTC
Impressie Vitale Logies Fryslân en gesprek met
Tonique Hollander, projectleider Vitale Logies Fryslân
Interview met Yvonne Kokkelkoren, programmamanager VVP Limburg en
Frank Verkoijen, vitaliteitsmanager Limburg over de saneringsopgave
Vakantiepark Roekenbosch

Chris Kuijpers, Directeur-Generaal ministerie van BZK
Uitleg deelsessies en korte introductie op het plenair middagprogramma
11.15 uur

Einde plenair ochtendprogramma > deelnemers gaan naar de deelsessies

Tijd

Deelsessies #1: 11.15-12.15 uur

11:15 uur

Deelsessies #1, u kunt kiezen uit de volgende thema’s:
Toeristisch Ondernemerschap:
1. Digitale Beleving:
Digitale innovaties en technologie kunnen helpen bij het bereiken, binden en boeien
van de juiste bezoekers. Britt de Bruin (programma-manager NBTC).
Transformatie:
2. Verevening: hoe laat je waardestijging na transformatie ten goede komen aan
toerisme en recreatie?
door Manfred Fokkema (Infense advocaten), met bijdragen vanuit de praktijk door
Roelof Veldhuis (gemeente Westerveld) en Sharon Duschka (gemeente Harderwijk).
Veilige Vakantieparken:
3. Aanpak ondermijning en criminaliteit op vakantieparken
Hoe creëren we meer bewustzijn bij bestuurders voor ongewenste ontwikkelingen en
activiteiten op vakantieparken? Arjan Stokreef (projectmanager Ariadne-project
provincie Gelderland), samen met Adriaan van den Hoorn, coördinator Toezicht.
Opinievorming:
4. Carré-debat: Bent u klaar voor de toekomst?
Deelnemers gaan op een bijzondere manier met elkaar in gesprek over de grote
vraagstukken waar de Nederlandse verblijfssector mee te maken heeft of krijgt, onder
de bezielende leiding van Merlijn Pietersma (ZKA leisure strategy).
Hackathon:

5. Draagvlak bij Transformatietrajecten
Interactieve sessie, waarin je samen met andere deelnemers actief op zoek gaat naar
de beste manieren om draagvlak te creëren bij transformatietrajecten. De hackathon
wordt begeleid door Annet Muller van LISAdvies.

Tijd

Netwerklunch + Deelsessies #2: 12.15-14.15 uur

12:15 uur

Netwerklunch in vakantiepark & festivalstijl (Plaza)

13.15 uur

Deelsessies #2, u kunt kiezen uit de volgende thema’s:
Toeristisch Ondernemerschap:
6. Vitaliseringsuitdagingen in de regio en nu?
Voor welke ambities en uitdagingen staat uw regio en hoe pakt u ze effectief aan?
Jan Jaap Thijs (Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd) en Jeffrey Belt (HISWA-RECRON).
Transformatie:
7. Financiën bij Transformatie
Nico Harkes (RVO) en bijdragen vanuit de praktijk door Erik Mosterman (gemeente
Noordenveld) en vertegenwoordiger van gemeente Hardenberg.
Veilige Vakantieparken:

8. Aanpak ondermijning, criminaliteit en sociale problematiek
Casus vanuit Coevorden door Rina Tuinstra (gemeente Coevorden) en Margriet Wiering
(Vitale Vakantieparken Drenthe).
Opinievorming:
9. Carré-debat: Bent u klaar voor de toekomst?
Deelnemers gaan op een bijzondere manier met elkaar in gesprek over de grote
vraagstukken waar de Nederlandse verblijfssector mee te maken heeft of krijgt, onder
de bezielende leiding van Merlijn Pietersma (ZKA leisure strategy).
Hackathon:
10. Vakantiepark van de toekomst (let op, deze sessie duurt 2 uur)
Interactieve sessie (tot 15.15 uur), waarin u samen met andere deelnemers op zoek
gaat naar de uitgangspunten en kenmerken van ‘het vakantiepark van de toekomst’,
onder begeleiding van Hanneke Brinkman van Vitale Vakantieparken Veluwe.

Tijd

Deelsessies #3: 14.15-15.15 uur

14:15 uur

Deelsessies #3, u kunt kiezen uit de volgende thema’s:

Toeristisch Ondernemerschap:
11. Wat hebben vitale ondernemers nodig?
Jan Jaap Thijs (Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd) en Jeffrey Belt (HISWA-RECRON).

Transformatie:
12. Revitaliseren: partners in revitaliseringsopgaven
Particuliere eigenaren, ondernemers en overheden kunnen niet zonder elkaar als het
gaat om het revitaliseren van vakantieparken.
Jeske van Gerven (projectleider Expertisecentrum VVP Overijssel) en Wander Groot
(projectleider Vitale Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord).
13. Transformeren naar een nieuwe bestemming: welke kant kan het op?
Sylvie Uenk (VVP Veluwe) en Gerben Rouwenhorst (VVP Drenthe) vertellen over
nieuwe functies en bestemmingen voor niet-vitale vakantieparken.

Opinievorming:
14. Carré-debat: Bent u klaar voor de toekomst?
Deelnemers gaan op een bijzondere manier met elkaar in gesprek over de grote
vraagstukken waar de Nederlandse verblijfssector mee te maken heeft of krijgt, onder
de bezielende leiding van Merlijn Pietersma (ZKA leisure strategy).

Tijd

Plenair middagprogramma: 15.15-16.15 uur

15:15 uur

Welkom terug!
Meten = Weten
Presentatie van relevante instrumenten die zijn ontwikkeld
Impressie VVP Veluwe
gesprek met voorzitter Stuurgroep Henk Lambooij
Impressie VVP Overijssel
gesprek met gedeputeerde Roy de Witte van provincie Overijssel
Impressie VVP Drenthe
gesprek met Henk van de Boer, voorzitter stuurgroep VVP Drenthe
Ondertekening Samenwerking Noord-Oost
door de drie voorzitters van de Stuurgroepen Veluwe, Overijssel en Drenthe,
respectievelijk Henk Lambooij, Hans Vroomen en Henk van de Boer
Plenaire afsluiting met alle workshopleiders
Slotbeeld, door cartoontekenaar Peter Koch
Slotwoord door gedeputeerde Henk Brink

16.15 uur

Netwerkborrel in vakantiepark & festivalstijl (Plaza)

17.00 uur

Einde

