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• 2013: Ministerie van OCW en Ministerie van EZK 
investeren in Centres of Expertise: publiek-private 
samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en 
werkveldpartners

Context Centres of Expertise

• Onderdeel topsectorenbeleid, 
om kennisuitwisseling tussen 
hogescholen en 
werkveldpartners te stimuleren
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• Domein leisure, toerisme en hospitality: onofficiële topsector
• Van toenemende economische waarde, belangrijk voor 

vestigingsklimaat en kwaliteit van leven:
• Wereldwijd grootste economische sector: 10% werkgelegenheid, 10% GDP
• Nederland: 7,5% werkgelegenheid, 4,3% GDP

• Katalysator op ontwikkeling van steden en gebieden
• Forse structurele groei

Perspectief van vandaag
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• Toenemende impact, in positieve en negatieve zin:
• Zware Co2-footprint

• (Te) zware sociale footprint: overtourism

• Druk op water(sport)gebieden

• Toenemende complexiteit gastvrijheidssector vraagt om 
bundeling expertises & experts, dus: netwerkvorming!

• Toenemende druk op gebieden vereist onderbouwing en data
• Toenemende impact en noodzaak tot verduurzaming vraagt om 

meer integrale aanpak

Perspectief van vandaag
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Perspectief van vandaag

Adapted from 
Koens, K., Melissen, 
F., Aall, C., & Mayer, 
Igor. (Under 
Review). The Smart 
City Hospitality 
Framework: creating 
a foundation for 
collaborative 
reflections on 
overtourism that 
support destination 
design. Journal of 
Destination 
Marketing & 
Management. 
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Waarom monitoren?
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Waarom monitoren?
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Anekdotisch bewijs à Meer ‘feitelijk’ bewijs

Waarom monitoren?
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“TOERISME VERSTOORT RUSTENDE ZEEHONDEN” (TROUW)

“Verstoring wadvogels amper aan de orde” (Leeuwarder Courant) 

“Veel vogelsoorten van de Waddenzee worden met uitsterven bedreigd” (Farmlandsbirds.net)

“Ministerie verbiedt zeehondenkijken bij twee zandbanken” (Leeuwarder Courant)

“Enorme toename zeehonden, dus meer recreatie mogelijk” (bndestem.nl)

Waarom monitoren?
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Spreiden toeristen?
Uitbreiden?
Verstoringen?
Inspringen op groeimarkten?
Verkeersituatie aanpassen?

Actuele en betrouwbare data/inzichten zijn noodzakelijk

Waarom monitoren?
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CELTH en data-ontwikkeling

• Internationaal
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CELTH en data-ontwikkeling

• Nationaal:
• Landelijke Data Alliantie

• Data & Development Lab
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CELTH en data-ontwikkeling

• Provinciaal/regionaal
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CELTH en data-ontwikkeling

• Provinciaal/regionaal



Key take aways

www.celth.nl

http://www.celth.nl/


Bedankt!

www.celth.nl

http://www.celth.nl/

