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Context
Voor Fryslân zijn toerisme & recreatie een van de speerpunten waarop veel beleid zich richt.
Gezien de landschappelijke aantrekkelijkheid en culturele rijkheid staat Fryslân op de
toeristische kaart en weten bezoekers de provincie in toenemende mate te vinden en te
waarderen.
Echter, de wereld is continue in verandering en heeft invloed op toerisme & recreatie. Net als
vele bestemmingen ter wereld krijgt Fryslân als toeristische bestemmingen te maken met een
veranderende samenleving die telkens nieuwe eisen stelt en de concurrentie zit niet stil. Sterker
nog, bestemmingen zijn onderling verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd om de aandacht,
de tijd en het geld van de (potentiële) kritische bezoeker. Bestemmingen boksen continu tegen
elkaar op. Bovendien wordt er in Nederland groei verwacht van het aantal toeristen welke ook
regio’s zoals Fryslân zullen aan gaan doen, waardoor destination management steeds
relevanter wordt. Dit maakt dat bestemmingen altijd-in-ontwikkeling zijn en in zekere zin
adaptief zouden moeten zijn in haar zoektocht naar kwaliteitsverbetering om de
concurrentiestrijd aan te gaan en het liefst om de concurrentie voor te zijn.
Om Fryslân als toeristische bestemming interessant te houden is het van groot belang om deze
veranderingen inzichtelijk te maken. Door middel van een goed monitoringsysteem kunnen
bestuurders in staat worden gesteld goed gefundeerde besluiten te nemen op basis van data en
informatie.

Aanleiding
Op het gebied van data en informatie zijn er een aantal uitdagingen in Fryslân. Ten eerste zijn
er gemiste kansen waarbij beschikbare data wordt niet gebruikt, beschikbare data wordt niet
vertaald naar inzichten, inzichten worden niet gedeeld, dataverzameling wordt niet
afgestemd/gecoördineerd, beschikbare data wordt niet gekoppeld. Ten tweede is informatie
soms beperkt beschikbaar, ontbreken er data en inzichten op niveau van stad/streek/regio en
zijn er blinde vlekken. Ten derde zijn er nieuwe vraagstukken die nog maar beperkt beantwoord
kunnen worden binnen de huidige manier van monitoren. Ten vierde, zijn er talloze nieuwe
mogelijkheden op het gebied van data-analyse die nog onvoldoende worden benut. De
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bovengenoemde uitdagingen vormen de aanleiding voor het opstellen van dit programma
binnen DataFryslân rondom toerisme & recreatie.

Ambitie
Dit programma van DataFryslân heeft als ambitie om datagedreven werken op het gebied van
toerisme & recreatie in Fryslân flink te versterken. Waar er in de huidige situatie veelal
beschrijvende analyses (“descriptive”) worden gedaan, is het de ambitie om door te groeien (1-2
jaar) naar een situatie waar er meer voorspellend (“predictive’) te werk kan worden gegaan.
Vervolgens is de wens om in een later stadium (2-5 jaar) te komen tot een situatie waarin er op
een instruerende (“prescriptive”) manier gewerkt kan worden. De ambitie om te komen tot meer
data gedreven werken is hieronder visueel weergegeven. Binnen dit programma zal de ambitie
vooral liggen op de eerste stap, maar op langere termijn is het streven om Fryslân door te
ontwikkelen tot een slimme bestemming (“smart destination”) waar bestuurders besluiten maken
en beleid voeren op basis van data en informatie.
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Doelen
Op basis van de bovengenoemde visie en missie zijn doelen geformuleerd die met het
programma toerisme & recreatie behaald proberen te worden. Dit zijn de volgende doelen;
•

Beter in kaart brengen van de beschikbare data op het gebied van toerisme & recreatie
binnen de samenwerkingspartners in Fryslân.

•

Meer inzichtelijk maken in de personen die werken met data op het gebied van toerisme
& recreatie zowel tussen de samenwerkingspartners als binnen de organisaties zelf.

•

Het stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerking tussen de personen werkzaam
bij de samenwerkingspartners die te maken hebben met data op het gebied van
toerisme & recreatie.

•

Verbeteren van basisinzichten op het gebied van een toeristisch-recreatieve informatie.

•

Meer en betere diepgaande inzichten over toerisme en recreatie verkrijgen door het
combineren van bestaande en nieuwe databronnen.

•

Verhogen van de kennis rondom experimenten met nieuwe databronnen en
methodieken.

•

Meer bewustzijn creëren met betrekking tot ‘data volwassenheid’

Afbakening
Het programma beperkt zich in eerste instantie tot bestuurders en beleidsmakers (van de
samenwerkingspartners). Het programma dient hen te voorzien van inzichten over de huidige
staat van de sector en hen advies in de mogelijke gevolgen van beleidskeuzes
Dit programma beperkt zich inhoudelijk tot toerisme & recreatie, maar gezien de breedte van de
toeristisch-recreatieve sector is het waarschijnlijk dat er veel aanverwante zaken bij gehaald
kunnen worden. Op aanverwante thema’s die echter te ver buiten de scope van dit programma
zal de rol van DataFryslân zich beperken zich doorverwijzen en in contact brengen met de juiste
mensen voor het mogelijk beantwoorden van vragen.
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Data community in Fryslân
Bovenstaande ambities en doelstellingen kan DataFryslân natuurlijk niet autonoom waarmaken.
Om het programma en de inhoudelijke projecten hier binnen tot een succesvolle afronding te
brengen, zal er periodiek afstemming wordt gezocht met de leden van de stuurgroep van de
samenwerkingspartners over de voortgang en op het gebied van de inhoud van de projecten is
er een rol weggelegd voor de projectgroep. Daarnaast zullen de experts binnen de
samenwerkingspartners op het gebied van toerisme en/of data waar mogelijk en waar wenselijk
worden ingezet worden binnen de projecten. Ook via de podium functie wil DataFryslân de
samenwerkingspartners betrekken door bijvoorbeeld hen het podium te geven om interessante
uitkomsten, projecten of kennis te delen, maar ook door het organiseren van evenementen als
bijvoorbeeld een hackathon. Met deze manier van co-creatie wil DataFryslân bouwen aan een
community of het gebied van data.

Programmalijnen; bezoekers, bewoners en bedrijven
Binnen het toeristisch-recreatieve programma staan er drie pijlers centraal; bezoekers,
bedrijven en bewoners. Uiteraard zit er overlap tussen deze drie pijlers, maar deze dienen als
kapstok om structuur aan te brengen binnen het programma.
Bij ‘Bezoekers’ gaat het om inzichten te krijgen in huidige bezoekers, potentiele bezoekers,
ontwikkelingen in de tijd en ruimte, marktontwikkelingen. Voor ‘Bedrijven’ dient inzicht te worden
geboden in het totaalbeeld van het toeristisch-recreatieve aanbod in Fryslân, bedrijfsprestaties
en benchmarking ten opzichte van andere bedrijven. Bij de pijler ‘Bewoners’ gaat het om hoe
bewoners toerisme en recreatie ervaren en wordt er gekeken naar betrokkenheid bij, draagvlak
voor, draagkracht van en waarde creatie door toerisme. Daarnaast is er ook aandacht voor de
bewoners zelf als recreanten.

Inbedding en aansluiting
Dit programma is niet autonoom geschreven, maar bij de totstandkoming is zo veel mogelijk
geprobeerd aansluiting te vinden bij bestaande ideeën, wensen en initiatieven. Dit is van belang
om zaken niet dubbelop te doen en/ of elkaar niet te beconcurreren. Dit is gedaan op drie
manieren. Ten eerste zijn er gesprekken geweest met de samenwerkingspartner en andere
betrokkenen om te luisteren naar de tekortkomingen én kansen op het gebied van toerisme en

Programma Toerisme & Recreatie

Jasper H. Heslinga

data. Ten tweede is er gekeken naar recent verschenen documenten waarin toerisme en het
datavraagstuk worden aan bod komen, bijvoorbeeld het position paper Gastvrijheid FRL2030.
Ten derde bouwt dit document voort op eerdere analyses zoals de PoC (Proof of Concept). Op
deze manier zou dit programma goed ingebed moeten zijn bij de verwachtingen van de
samenwerkingspartners en aansluiting vinden bij al lopende trajecten en initiatieven.

Overzicht projecten
Om bij te dragen aan de ambities en doelen van dit programma zijn er een zestal projecten
geformuleerd waar de aankomende tijd aan gewerkt gaat worden. Hierbij is bewust gekozen
voor ruime diversiteit aan benaderingen; van basisinzichten op orde krijgen tot experimenteren
met nieuwe data (open) bronnen. Daarnaast is ervoor gekozen per project verschillende
coalities te maken van samenwerkingspartners binnen DataFryslân, afhankelijk van het
vraagstuk, beschikbaarheid van data, en expertise. Dit programma omvat de volgende
projecten:
•

Project 1: Wie, wat, waar (Basisinformatie toerisme en recreatie)

•

Project 2: Scraping & Tekst analyse

•

Project 3: Bewonerspanel over toerisme en recreatie

•

Project 4: Vitaliteit toeristisch-recreatieve sector in Fryslân

•

Project 5: Customer Journey van bezoekers aan Fryslân

•

Project 6: Beeldanalyse (Satelliet data)
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Tijdsplanning
Voor de realisatie van de bovengenoemde projecten is onderstaande planning opgenomen.

2019

2020

2021
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Project 1

Project 2

Project 3

Project 4

Project 5

Project 6

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

DataFryslân versterkt datagedreven werken in
Friesland. Wij doen dit door samenwerkingen te
organiseren die een katalysator zijn voor innovatief
gebruik van data in organisaties. De inzet van
kunstmatige intelligentie is daarbij essentieel. Door
onze kennis te delen krijgt Friesland inzicht en
voorsprong.

