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Visie en ambitie

De Leisure Industry heeft met 1,1 miljard euro een belangrijke functie binnen 
onze provincie. Niet alleen het aantrekken van buitenlandse toeristen, maar 

de sociale impact van deze branche is minstens zo belangrijk. 

Rabobank staat net als organisaties uit de vrijetijdssector midden in de 
samenleving en ziet dat deze sociale toegevoegde waarde van groot belang 

is voor de leefbaarheid van Drenthe.

De Rabobanken in Drenthe hebben de ambitie om bij te dragen aan 
een duurzaam toekomstbestendige leisure sector



Export
ConsumptieInvesteringen

Economie

Economisch perspectief is goed: 

2,3%

+3,5%

+2,2% 2,5%
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- Retail met horeca

- Supermarkt wordt foodservice

- Funshopping v/s pretpark

- Zorg vs. Leisure

- Transparantie in foodchain

- Gezonder eten

- Verduurzaming vastgoed 

- Duurzaamheid wordt een 
hygiëne factor

De trends die de sector op zijn kop zetten

Blurring Verduurzaming

- Opkomst AirBnB

- Opkomst  en afhankelijkheid 
Online Travel Agency’s

- Cyber security (bedreiging)

Innovaties



6

A. Demografie: vergrijzing



7

B. Klimaat: Grenzen aan de aarde
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C. Demografie: meer mensen



9

D. Personeelstekort: remt groei
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E. Gast is verwend: verwacht meer



What’s
happening 
in Drenthe?



Stuurgroep: Leisure Valley:

• Provincie Drenthe Triple Helix tussen de 3O’s

• Marketing Drenthe

• Recreatieschap Drenthe

• Gastvrij Drenthe (Recron, KHN en SGAD)

• Onderwijs o.a. ROC en Stenden

• Drentse Rabobanken

Leisure Valley, geen nieuwe speler: 

bundeling van krachten en kennis



Leisure Valley

Leisure Valley stimuleert actief 

kennisdeling door samenwerking

tussen Overheid, Onderwijs en
Ondernemers.

Door gerichte acties deze partijen bij 

elkaar te brengen.

Door faciliteiten te bieden om kennis te 

delen.

Business versneller met als 

doel: waardecreatie op
de lange termijn



Investeren maar waarin?

Uitdagingen

1) Inspiratie/Innovatie

2) Duurzaamheid en circulariteit

3) Vitaal ondernemen

4) Promotie Drenthe



• Boomhut Battle (XXL)

• Koploperschap Duurzaamheid

• Vitale Vakantieparken

• #OerDrenthe



Kracht van samen

• Krachten bundelen
• Vake bi’j te bange
• Meten is weten
• Intelligente data
• Marktonderzoek (Hoe Lang blijft een Chinees en wat wil ie eigenlijk)

• Inspiratie door Innovatie (Wat kan ik leren van een andere branche)

• Laat u challengen door uw
adviseur/bankier/RET/brancheorganisatie



17



Overheid en onderwijs aan boord
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Drenthe, de Leisure Valley van 
Nederland, uw investering waard!
Bedankt voor uw aandacht


