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1.1.

AYLIEN

Aylien is een stichting, een burgerinitiatief met vrijwilligers met een missie. Hoofddoel is om een
kleinschalig vakantiepark met vakantiewoningen te realiseren voor mensen met een geestelijke
en/of lichamelijke beperking.
1.2.

VRAAGSTELLING

Ten behoeve van dit vakantiepark is een pachtovereenkomst getekend met zorginstelling Prisma
voor een eigen deel van het terrein (van ca. 2 ha.) dat bekend staat als Landpark Assisië in
Biezenmortel (per 1-1-2021 onderdeel van de gemeente Tilburg).
Het plan is om er een aantal (ca.
30)
aangepaste
recreatiewoningen te bouwen. Ook zijn er
gebouwen die voorzien in de
noodzakelijke eigen faciliteiten
(receptie, entertainment, e.d.).
Het idee is om ook enkele
faciliteiten te delen met Prisma
(zoals het restaurant en/of de
keuken
en
de
inzet
van
zorgpersoneel).
De bungalows zullen gebouwd
worden
volgens
circulaire
principes.
De beoogde doelgroepen die
van
de
bungalows
en
voorzieningen gebruik kunnen maken, zijn:
● Mensen met een verstandelijke of fysieke beperking en hun mantelzorgers;
● Zorginstellingen die mensen met beperking huisvesten;
● Overige zorginstellingen als het gaat om shortstay (zorghotel).
De focus ligt op families met iemand met een handicap die, net als iedereen, ook graag op
vakantie gaan met elkaar. De bezetting wordt aangevuld met de overige twee marktsegmenten.
De haalbaarheid van het vakantiepark is een combinatie van duurzaamheid in al haar facetten:
een doelgroep met beperkingen, CO2-besparende gebouwen, het ontwerp van een aantrekkelijk
landschap, opzet van een integraal zorg- en servicesysteem.
Er is veel sympathie, maar ook behoefte aan een markt- en haalbaarheidsonderzoek, zodat
financieringsaanvragen een goede kans van slagen hebben.
Stichting Aylien doet hiervoor een beroep op Nico van den Heuvel en Erik van Nuland van Van
Nuland en Partners in Eindhoven. Dit bureau is gespecialiseerd in marktverkenningen en
haalbaarheidsstudies in de recreatiesector in Nederland. Er is offerte uitgebracht aan Stichting
Aylien voor het haalbaarheidsonderzoek op de locatie bij Prisma
6 mei 2021
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Van Nuland & Partners ziet de inzet voor dit project als een bijdrage in partnership. Het is meer dan
een ‘normale’ opdracht. Er is ook sprake van persoonlijke binding met deze markt.
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1.3.

WERKWIJZE

Ten behoeve van het onderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
● Diverse gesprekken met Stichting Aylien;
● Bezoek van de locatie bij Prisma en gesprekken met facilitair management;
● Bezoek locatie Bio Vakantieoord in Arnhem;
● Bestudering van de relevante concepten in binnen- en buitenland;
● Deskresearch naar marktgegevens en trends;
● Gesprekken met bestuurders van zorginstellingen;
● Inzet van een viertal studenten van Breda University of Applied Sciences (BUas) in Breda in
de periode september 2020-januari 2021 t.b.v. het marktonderzoek;
● Tweetal workshops (eenmaal life en eenmaal online) met bestuur van Aylien, studenten en
diverse stakeholders;
● Gesprekken met leveranciers van voorzieningen en materialen gericht op gehandicapten;
● Gesprekken met ontwikkelaars van bungalowparken.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een marktonderzoek met een nadere verdieping van de
doelgroepen en raming van de marktomvang.
In het haalbaarheidsonderzoek is een uitwerking gemaakt voor de locatie van Prisma en een
eerste aanzet gegeven voor een alternatief op een locatie tegen een bestaand of nog te
realiseren bungalowpark.
Het onderzoek was mogelijk door een ureninzet van velen. In de eerste plaats door de
bestuursleden van Stichting Aylien. Daarnaast door studenten en docent van Breda University of
Applied Sciences (BUas)en in de derde plaats de bereidheid door de inzet van vele deskundigen
en bestuurders van zorginstellingen. Deze inzet is als cofinanciering bij de subsidie van Midpoint
ingebracht.
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Stichting Aylien heeft een droom: een vakantiepark waar mensen met een geestelijke ne/of
lichamelijke beperking werkleijk zorgeloss kunnen genieten, samen met hun familie en/of
verzorgers.
De motivatie van het creëren van een dergelijk vakantiepark is onderbouwd door initiatiefnemer
Suat Kutlu, vader van zijn dochter Aylien die sinds haar geboorte kampt met zware beperkingen.
Suat heeft zijn hele vaderschap met deze dochter de wens gehad om haar in het gezinsleven mee
te nemen, ook op gebied van gemeenschappelijke vakanties. Dat bleek echter nagenoeg
onmogelijk door de beperkte zorgmogelijkheden en gebrek aan aanpassingen in de traditionele
vakantieverblijven. Andere families blijken met dezelfde soort problemen te kampen waardoor het
idee ontstond om van de noodzaak een deugd te maken en te kijken of een vakantiepark voor
deze doelgroep levensvatbaar is. Sinds 2015 is er gekeken door een enthousiast team om dit vorm
te geven, in het buitenland en in Nederland. Uiteindelijk is in Nederland een eerste basis gevonden
bij Landpark Assissië om plannen tot uitvoering te brengen. Als het in Nederland lukt dan is het de
intentie om het concept ook in andere landen tot ontwikkeling te brengen.
De visie, missie en kernwaarden van stichting Aylien laten zich als volgt omschrijven:

Intern

Visie

Aylien wil een toonaangevende
organisatie zijn voor vakantieen recreatiemogelijkheden voor
mensen met beperkingen en
hun mantelzorgers/familieleden.

Extern

Aylien wil nationaal en
internationaal de
mogelijkheden verbeteren voor
het recreëren en vakantie
vieren voor mensen met
(meervoudige) handicaps en
hun verzorgers.

Missie

Aylien ontwikkelt en exploiteert
zonder winstoogmerk
aangepaste vakantiewoningen
(parken) voor mantelzorgers en
hun verzorgden.

Aylien wil mensen met
(meervoudige) handicaps een
fijne vakantie, rust en recreatie
bieden.

Kernwaarden

Betrokkenheid
Samenwerking
Innovatief
Ambitie
Maatschappelijk

Klanttevredenheid
Familie
Gezondheid
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Prisma heeft stichting Aylien een optie gegeven op ca. 2 ha grond voor de realisatie van haar
plannen te komen. De looptijd was tot 1 april 2021.
Al 110 jaar vormt Landpark Assisië een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen, met name in de
zorg voor kwetsbare burgers uit de samenleving. In 1904 startte het toenmalige 'Huize Assisië' de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De Broeders Penitenten startte dit initiatief dat
zorgde voor landelijke bekendheid. Zij beschermden de samenleving tegen 'de idioten' en boden
deze mensen met een verstandelijke beperking met hart en ziel 24 uur per dag, 7 dagen in de
week, goede zorg.
Nog steeds wonen en werken hier ruim 200 mensen met een verstandelijke beperking. Er is echter
nog volop ruimte om nieuwe, bijzondere en duurzame initiatieven te ontwikkelen. Initiatieven die
aansluiten bij veranderende behoeften en vragen uit de samenleving. Het landpark biedt namelijk
door de rijke historie, de bewoners en ruimtelijke kwaliteiten een palet aan mogelijkheden om er
bijzondere dingen te ontwikkelen en te realiseren.
Landpark Assisië ligt ten zuidoosten van de kern van Biezenmortel aan de N65 (Den Bosch-Tilburg)
en daarmee uitstekend bereikbaar. Het bevindt zich in het weefgebied tussen stad en platteland,
tussen groen en rood, tussen versnelling en verstilling én aan een corridor van bezinning. Langs de
N65 zijn immers diverse instituten, conferentieoorden en bezinningsplekken gevestigd.
Landpark Assisië ligt tussen Nederlands bekende natuurgebieden, zoals de Loonse en Drunense
Duinen, de Kampina en de Leemkuilen. Het terrein heeft een gevarieerd karakter. Het bestaat uit
bos, weilanden, natuurgebied, water, parken en is 67 ha. groot. Hiervan is het bebouwd gebied 20
hectare met 42 gebouwencomplexen. Deze gebouwen rusten in een zee van groen, met steden
aan de horizon. Het kent 7 Rijksmonumenten.
Recreatief gezien bevindt de locatie zich in het Hart van Brabant met naast de natuur ook de
dagattractieparken als Efteling en Beekse Bergen in de nabijheid.
Op het terrein bevindt zich allerlei voorzieningen een bedrijvigheid (zie kaartje hieronder). De
grootste partner is zorginstelling Prisma. Deze organisatie helpt mensen met een beperking bij
wonen, werken en vrije tijd. Op Landpark Assisië bevinden zich 17 locaties van Prisma zoals
woonvoorzieningen, activiteitencentra, nachtopvang, kinderdagverblijf, maar ook horeca en een
dorpshuis.
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Op een perceel van 2 ha. binnen het Landpark is ruimte voor een vakantiepark.
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Ten behoeve van de marktanalyse en haalbaarheidsstudie is een verkenning uitgevoerd naar
vergelijkbare concepten in binnen- en buitenland. Deze parken hebben concepten die in het
verlengde van de ambitie van stichting Aylien liggen.
4.1 BIO VAKANTIEOORD
Met de directie van Bio Vakantieoord in Arnhem heeft een uitgebreid en openhartig gesprek met
bedrijfsbezoek plaatsgevonden. Het Bio Vakantieoord is gelegen in Arnhem in een bosrijke
omgeving. Het is opgezet in 1927 door de bioscopen. De geheel aan gebouwen is een
Rijksmonument. Het terrein heeft totaal 17 bungalows van 6-8 personen, die deels ook te schakelen
zijn voor grotere groepen.

Het vakantiepark is primair bedoeld voor gezinnen met een kind (of kinderen) met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking, hun ouders en broertjes en zusjes. Ook gezinnen met
kinderen met een ‘onzichtbare’ handicap, zoals autisme, zijn er welkom.
Bio Vakantieoord hanteert de volgende basiscriteria voor verblijf in de aangepaste bungalows:
● Gezin met minimaal 1 kind met een verstandelijke, lichamelijke of onzichtbare handicap;
● Tijdens schoolvakanties hebben gezinnen met jonge (schoolgaande) kinderen voorrang op
een boeking;
6 mei 2021
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●

Buiten de schoolvakanties zijn alle gasten met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking welkom. In de midweken vormen instellingen die komen met groepen inclusief
hun verzorgers een grote groep.
Tijdens schoolvakanties hanteert het Bio Vakantieoord voor verhuur een leeftijdsgrens van 25 jaar
van het kind met de beperking, maar weet ook dat zijn/haar kalenderleeftijd niet altijd leidend is.
Het aantal medewerkers bij Bio Vakantieoord is 22 FTE’s. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief.
Markt
● De bezetting op jaarbasis is, mede dankzij extra marketingactiviteiten, in 2019 63%
accommodatiebezetting;
● Weekenden en vakanties zijn goed bezet;
● Doordeweeks en buiten de vakanties komen er instellingen met eigen verzorging en/of
ouders, die met kinderen uit een instelling op vakantie gaan;
● Criterium voor een gehandicapte om naar BIO Vakantieoord te komen is niet direct aan
een zorgprofiel of indicatie te koppelen. Belangrijk criterium blijkt in de praktijk of de
persoon/het kind nog te tillen is. Bij Bio Vakantieoord komen gasten die niet meer naar
regulier vakantiepark kunnen/willen;
● Er is meer vraag naar vakanties dan BIO-vakanties aan kan;
● 8% van de gasten zijn buitenlanders (Duitsers, Belgen en Engelsen);
● Het herhalingsbezoek is 90%.
Dienstverlening, voorzieningen
● De bungalows zijn basic, kleurrijk, hebben eigen namen en kamernummers en bieden veel
ruimte. Er zijn hoog-laagbedden, Oslobedden. Elke bungalow heeft iets bijzonders: een
snoezelapparaat, waterstoel, lampen. Dit maakt het onderscheidend en heeft ook als
effect een mindere druk op het centrumgebouw;
● Het terrein is autovrij. Op wisseldagen zijn de accommodaties bereikbaar op maandag en
vrijdag. In de vakantieperiode alleen op vrijdag;
● Essentieel is dat er ook veel ruimte in de omgeving is om te wandelen. Er zijn speeltoestellen
in de buitenlucht;
● Belangrijke voorziening is het overdekte zwembad. Dit wordt verhuurd per uur voor
privégebruik. Het water is 33 graden en het zwembad heeft een beweegbare bodem;
● Op het terrein bevindt zich een manege, dat draait op regio (o.a. met lesgeven). Het
gebruik via verblijfsgasten is beperkt;
● Op het terrein bevindt zich ook een kinderboerderij;
● Bijzonder is de aanwezigheid van een kleine, echt ingerichte bioscoopzaal;
● Animatie wordt alleen aangeboden in vakantieperiode. Dan zijn er 4 mensen per week
nodig, 7 dagen per week. Allemaal vrijwilligers. Zij wonen dan op het terrein en zijn ’savonds vrij. Lastige is om hier continuïteit te behouden;
● Zorg voor de gasten kan worden ingehuurd via een externe organisatie. Ouders regelen
huren dit rechtstreeks in.
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Exploitatie
● Het jaarlijks verlies is (de afgelopen jaren) gemiddeld € 400.000,-;
● Bio Vakantieoord is afhankelijk van donaties en substantiële inkomsten uit een 2-jaarlijks
evenement;
● Bio Vakantieoord zoekt verbreding van de exploitatie met partners die op het terrein
gebouwen huren: dagbesteding, school gericht op doelgroep.

Marketing
● In 2019 is een nieuwe marketingmedewerker aangetrokken;
● Er wordt samengewerkt met veel serviceclubs die een dagje meehelpen: in 2019 40! (kost
ook veel tijd met presentaties en ontvangst);
● Samenstelling bestuur met relatie naar de gehandicaptensector;
● Op zoek naar bekende ambassadeurs op nationaal niveau;
● Veel contact met partijen in de markt, lokale en regionale bestuurders;
● Veel aandacht via free publicity (artikelen in kranten en bladen).
Meerjarenbeleidsplan 2018-2023
● Uitbreiding aantal bungalows van 17 naar 21;
● Uitbreiding door realisatie van hotelkamers en appartementen voor één-ouder-gezinnen;
● Uitbreiding door realisatie van ca. 5 kampeerplekken voor gezinnen;
● De ontwikkeling van nieuwe, uitdagende activiteiten en speeltoestellen;
● Meer therapeutische en recreatieve lessen in de manege;
● Er wordt een marktonderzoek uitgevoerd dat met name gericht is op het laagseizoen,
groepen en gezinnen met niet-leerplichtige kinderen, teneinde de omzet te kunnen
verhogen;
● De gemiddelde besteding van gasten wordt verhoogd door uitbreiding van de horeca en
de detailhandel;
● De faciliteiten zoals het zwembad, de gymzaal en de bioscoop worden met name in het
laagseizoen onvoldoende benut. Daarom worden deze in de toekomst in die periode
verhuurd aan derden.
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4.2 ANDERE CONCEPTEN
De hieronder genoemde organisaties in Nederland zijn verschillend van aard: aanbieders van
vakanties, bemiddelaars/tussenpersonen van aangepaste accommodaties van derden en
organisaties met eigen accommodaties.

Stichting Wigwam organiseert sinds 1997 zogenaamde ‘Wigwamvakanties’. Deze bestaan uit
Gezinsvakanties en Jongerenvakanties en worden gecoördineerd vanuit het landelijk kantoor in
Valkenburg a/d Geul. Het team aldaar bestaat uit 5 parttime medewerkers. De voorbereiding en
uitvoering van de Wigwamvakanties zijn verder in handen van vele projectleiders, assistentprojectleiders en honderden vrijwilligers. Wigwamvakanties zijn vakanties voor (gezinnen met)
kinderen of jongeren met een (ernstige) beperking. Tijdens deze vakanties wordt een
activiteitenprogramma georganiseerd waar alle kinderen van het gezin, met en zonder beperking,
aan kunnen deelnemen. Elk kind met een beperking krijgt gedurende het activiteitenprogramma
individuele zorg en begeleiding. In Nederland worden in 2021 Wigwamvakanties georganiseerd in
Arnhem, ’s-Gravenzande, Diessen, Heel, Heusden, Nieuwveen en Valkenburg a/d Geul. Jaarlijks
nemen er ruim 200 gezinnen deel aan een Wigwamvakantie. Deze accommodaties maken
onderdeel uit van reguliere recreatieparken die (enkele) accommodaties hebben aangepast.
Stichting Avavieren biedt kinderen en volwassenen met een beperking de mogelijkheid om op
korte afstand van het strand te verblijven in aangepaste en rolstoelvriendelijke vakantiebungalows
op Strandpark Vlugtenburg in ’s-Gravenzande, zodat iedereen kan genieten van de zon, zee en
het strand.
Villa Pardoes biedt Nederlandse gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind
tussen de 4 en 12 jaar, een onvergetelijke, unieke vakantiebeleving aan. Voor broertjes, zusjes,
papa's, mama's, opa's en oma's die dromen van een onbezorgde week samen.
Ronald McDonald Kinderfonds heeft een drietal aangepaste vakantiehuizen waar zorgintensieve
kinderen en jongeren t/m 25 jaar terecht kunnen, samen met hun familie, vrienden en zorghulp of
in groepsverband.
6 mei 2021
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L’accolade is een Nederlands initiatief op het Franse eiland Ile d’Olero. Het park beschikt over
acht bungalows: vijf bungalows voor 2-4 pers en drie bungalows voor 5-8 pers. Daarnaast zijn er vijf
zogenaamde Accobanes geschikt tot 5 pers. Tot slot is er een groepsgebouw geschikt voor
rolstoelers met eenvoudige units voor 2 pers. De voorzieningen op l' Accolade zijn allemaal
aangepast aan de behoeften van gasten die gebruik maken van een rolstoel. Er is een verwarmd
buitenzwembad. Er zijn verschillende speeltoestellen. Omdat het park in de duinen staat, is er
hoogteverschil. Daarom is er een lift aangelegd die een hoogteverschil van acht meter overbrugt.
De paden kronkelen en golven zich een weg over het park. Buiten spelen voor kinderen, met of
zonder handicap, is nog nooit zo'n feest geweest. Omdat het park is omheind is dit een veilige plek.
De Lake District Calvert Trust in Engeland verwelkomt al meer dan 40 jaren gasten met handicaps.
Het ligt aan een meer. Het is met name gericht op het aanbieden van outdoor-activiteiten.
Voorzieningen zijn o.a. een watercentrum en manege. Wat betreft verblijf is er een gebouw met
tweepersoons appartementen en een groepshuis.
De oorsprong van Vakantiehuis Fabiola ligt in 1965, in het kader van het softenon-drama. Het
begon als een kleinschalig vakantieverblijf met een hart voor kinderen met een beperking. Nu is
Vakantiehuis Fabiola uitgegroeid tot een modern, knus en veelzijdig vakantiecentrum met een
totale capaciteit van 346 bedden. Het domein in Maasmechelen bestaat momenteel uit 9
verblijfsaccommodaties en meerdere recreatieve voorzieningen zoals een aangepast subtropisch
zwembad, sporthal, sportvelden, diverse speelhoeken, (aangepaste én elektrische) fietsen, gocarts
en 11 ha. speelbos.
Gezinnen met een kind of familielid in een zorgsituatie kunnen sinds enkele jaren afzonderlijk op
vakantie komen in één van de zorgbungalows van ‘t Mechels Bos of Thomasbos:
● ‘t Mechels Bos is in 2009 geopend en bestaat uit 10 aangepaste zorgflats met diverse
gemeenschappelijke zit- en eetruimtes. De inrichting van de huisjes is gerieflijk, praktisch en
kleurrijk. Het geheel bestaat uit 2 vleugels van 5 geschakelde vakantiezorgflats. Deze zijn
verbonden door een centraal gebouw met gemeenschappelijke eet- en ontspanningsruimtes. Elke flat beschikt over 6 bedden, waarvan 2 zorgbedden, en over een extra
logeerbedje voor bezoekers;
● Het Thomasbos bestaat uit 4 aaneengeschakelde, moderne en prikkelarme vakantiehuisjes.
Hiermee biedt Vakantiehuis Fabiola 18 slaapplaatsen, verspreid over 3 gelijkvloerse huisjes
voor 4 personen, en 1 huisje voor 6 personen. Ieder huisje is volledig rolstoeltoegankelijk en
standaard (op alle kamers) voorzien van hoog-laagbedden. In de volledig ingerichte
keukens is zelfkook mogelijk.
Stichting Opkikker organiseert elk jaar een activiteit, genaamd Opkikkerdag, voor zo’n 2.000
gezinnen met een ziek kind. Het is hun passie die ervoor zorgt dat ze doorgaan tot ze een verschil
kunnen maken in het leven van alle gezinnen in Nederland met een langdurig ziek kind. Ze worden
daarbij ondersteund door een hecht team en honderden vrijwilligers.
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5.1 ALGEMENE TRENDS EN MARKTONTWIKKELINGEN
In bijlage 1 is een uitgebreide omschrijving opgenomen van relevante trends en
marktontwikkelingen. Samengevat ziet het er positief uit voor de binnenlandse vakantiemarkt. We
gaan nog vaker op vakantie; de seniorenmarkt groeit; de nieuwe media en reviews blijven
belangrijk; we hebben meer en meer aandacht voor duurzaamheid, gezondheid, ontmoetingen
en zingeving; groei van nieuwe vakantieregio en stedelijke dynamiek; meer aandacht voor
maatwerk en ‘customized’ vakanties; kansen voor vakantieparken na de coronacrisis.
En toen was daar in 2020 Covid-19. De wereld stort in en een ongekende steunoperatie naar
bedrijven en burgers wordt opgezet. De vakanties op campings en in vakantieparken in Nederland
profiteren hiervan met hoge bezetting in 2020 en naar verwachting ook in 2021. Een blijvend effect
lijkt de aandacht voor de thuismarkt en een kritischer houding naar verweg-bestemmingen.
5.2 DOELGROEPEN
Stichting Aylien zet in op de volgende doelgroepen:
● Mensen met een verstandelijke of fysieke beperking en hun mantelzorgers;
● Zorginstellingen die mensen met beperking huisvesten;
● Overige zorginstellingen als het gaat om shortstay (zorghotel).
Daarbij ligt de focus op de eerst genoemde doelgroep: families met iemand met een handicap
die, net als iedereen, ook graag met elkaar op vakantie gaan.
In de marktanalyse is gekeken naar deze primaire doelgroep en naar de markt van zorginstellingen
die met mensen met beperking op vakantie willen gaan. De vraag daarbij is welke kenmerken en
omvang deze doelgroepen hebben en wat hun wensen en behoeften zijn. Hiervoor is een
marktanalyse via drie sporen uitgewerkt:
● Bestudering van beschikbare data/gegevens;
● Inzet van 4 studenten van Breda University of Applied Sciences (BUas);
● Gesprekken met zorginstellingen en andere deskundigen.
5.3 OMVANG GEHANDICAPTENMARKT
De markt van de gehandicapten kent een grote diversiteit en is niet eenduidig te omschrijven en
vastgelegd. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft op basis van diverse
statisteken een samenhangend overzicht opgesteld. In bijlage 2 zijn de factsheets van deze markt
één op één overgenomen.
Er is onderscheid te maken in mensen met:
● Verstandelijke beperking;
● Zintuiglijke beperking;
● Lichamelijke beperking;
● Behorend tot een specifieke doelgroep.
Voor het initiatief van Aylien betekent het dat het marktpotentieel in grote lijnen bestaat uit 1,4 mln.
Nederlanders met een verstandelijke beperking, die een zorgvraag hebben en nog eens 1,4 mln.
Nederlanders met een matige tot ernstige lichamelijke beperking.
De markt voor mensen met een zintuiglijke beperking bedraagt ca. 260.000.
6 mei 2021
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Tussen deze aantallen zit een (beperkte) overlap van mensen die lichamelijk en geestelijk een
beperking hebben. Zo wordt als specifieke doelgroep onderscheiden de ernstig meervoudige
gehandicapten (ca. 10.000 personen). Tot slot onderscheidt VGN de groep met niet-aangeboren
hersenletsel. 650.000 Nederlanders ervaren dit als beperkend.
Gelet op de aanwezige overlap wordt de totale binnenlandse marktomvang van verstandelijke
gehandicapten met een zorgvraag en matige tot ernstige lichamelijke en/of verstandelijke
beperking geschat op 2,5 mln. personen.

5.4

INKADERING OMVANG GEHANDICAPTENMARKT VOOR AYLIEN

Vraag is hoeveel personen van deze gehandicaptenmarkt passen bij de doelgroepkeuze van
Aylien.
Uit analyses van de studenten BUas en uit gesprekken met instellingen blijkt dat mensen met een
handicap en hun verzorgers, wanneer mogelijk, het liefst op vakantie gaan naar een ‘regulier’
vakantiepark. Ze willen integreren en van de dezelfde voorzieningen gebruik maken en ervaringen
opdoen. Steeds meer parken bieden ook verblijfsaccommodaties met enige aangepaste
accommodaties, al beperkt het zich vaak tot met name rolstoeltoegankelijkheid.
Het bovenstaande betekent dat een verdere inkadering van de marktomvang gewenst is tot die
doelgroep, die niet op vakantie naar een regulier park kan. Daarom wordt bij de raming van
marktomvang voor het concept van Aylien uitgegaan van de gehandicapten met een ernstige
zorgvraag. In feite is dit ook het criterium dat Bio Vakantieoord hanteert.
De omvang hiervan is op drie manieren berekend.
1.

Ouderen met een handicap gaan niet (meer) naar een vakantiepark

Van de 1,4 mln. matig tot ernstig lichamelijk gehandicapten blijkt dat er ca 415.000 als ernstig
gehandicapt aangemerkt kunnen worden (zie hieronder). In de berekening van de marktomvang
leggen we hierop het accent. Een verdere inkadering is de aanname dat ouderen (> 65 jaar)
overwegend niet meer met mantelzorgers op vakantie willen/kunnen. Als hiermee ook rekening
gehouden wordt, blijven er 190.000 gehandicapten over. Dat is 13% van de 1,4 mln (zie hieronder).
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Voor 1,4 mln matig tot ernstig verstandelijke gehandicapten weten we dat hiervan 142.000 als
ernstig aangemerkt kan worden (zie hieronder).

Over de leeftijdsopbouw van deze gehandicapten zijn geen gegevens beschikbaar. Vooralsnog
nemen we hiervoor geen nadere inperking mee.
Conclusie is dat bij deze benadering de omvang van de markt met gehandicapten met een
ernstige lichamelijk en verstandelijke beperking ingekaderd wordt tot bijna 350.000 personen
(190.000 plus 142.000).
2.

Inkadering naar zorgvraag

Een andere insteek voor een nadere inperking van de markt is een analyse van de zorgvraag.
Hiervoor is gekeken naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze is bedoeld voor mensen die
permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. In de Wlz-indicatie die het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aan een gehandicapte afgeeft, staat een zorgprofiel. Een
zorgprofiel beschrijft de zorgbehoefte.
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Totaal zijn er in Nederland ruim op dit moment ruim 300.000 gehandicapten die een aanspraak
maken op de Wlz (zie tabel hieronder).

Binnen de Wlz bestaan de volgende zorgprofielen:
● Sector verpleging en verzorging (V&V). (ouderenzorg erbuiten laten);
● Sector Verstandelijk gehandicapt VG. (o.a. syndroom van Down);
● Sector Licht Verstandelijk gehandicapt LVG. (vaak jeugdigen);
● Sector Lichamelijk gehandicapt LG. (o.a. rolstoelgebonden);
● Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud). (erbuiten laten);
● Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis). (erbuiten laten);
● Sector GGZ, B-groep (GGZ-B). (geestelijke zorg, erbuiten laten);
● Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (Sglvg).
De rood omcirkelde zorgprofielen zijn de profielen die (gebaseerd op interviews met deskundigen)
primair voor een vakantie bij Aylien in aanmerking komen.
Totaal gaat het dan om ca 130.000 personen. Dit is in deze benadering te beschouwen als de
marktomvang.
3.

Benadering marktomvang via een Facebook experiment

De studenten van BUas hebben via facebook een
experiment voor een marktonderzoek gedaan. Doel
ervan was om inzicht te krijgen in de vraag hoeveel
mensen interesse hebben in het concept van Aylien.
Daarvoor is nevenstaande advertentie van een
gefingeerd vakantiepark ‘Park zorg uit handen’ op
facebook geplaatst. De (betaalde) advertentie is
getoond aan Nederlanders op facebook tussen 32
en 60 jaar, die zoeken naar termen als
gehandicaptenzorg, gehandicaptensport, speciaal
onderwijs,
liefdadigheid
en
goede
doelen,
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vakantiehuis, Ronald McDonald
hulpmiddel voor gehandicapten.
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Dit leverde het volgende resultaat op. In een beperkte periode (6 dagen) is de advertentie aan
2.692 personen getoond. Hiervan hebben 71 mensen op de advertentie geklikt: een conversie van
2,63% (mensen die dus interesse hadden n.a.v. een eenvoudig bericht op facebook). Statistisch
zitten er
zeker haken en ogen aan het experiment (geen representatieve steekproef, beperkte respons),
maar het is wel een indicatie.

Uitgaande een nauwkeurigheidsmarge van 10% en een betrouwbaarheidsniveau van 90% is er
met 71 respondenten ook wel een bandbreedte aan te geven. Een conversie van 2,63% met een
marge van 10% (hoger of lager) op een marktpotentieel van 2,5 mln gehandicapten betekent een
marktpotentieel van zo’n 60.000-70.000.
Conclusie marktomvang
Op basis van de drie berekeningen wordt de relevante marktvraag voor het concept van Aylien
geraamd tussen de 60.000-350.000 personen in Nederland met lichamelijke of/en geestelijke
beperking.
Bedacht moet worden dat deze gehandicapten wel op vakantie gaan met mantelzorgers en
andere valide familieleden/bekenden. De totale marktomvang zal daarmee tot 3x groter zijn
(180.000-1.050.000 personen).

6 mei 2021

Pagina | 19

5. MARKTANALYSE

Vrije tijd is ons werk!

20

Eindrapport 6 mei 2021

5.5

INSTELLINGEN

De tweede doelgroep voor Aylien zijn de zorginstellingen die mensen met beperking huisvesten.
In Nederland verblijven ca 200.000 gehandicapten in instellingen (zie schema hieronder).

Vraag is welk deel hiervan tot het marktpotentieel van het concept van Stichting Aylien behoort
Hiervoor is wederom een analyse gemaakt van de zorgprofielen als Wlz-indicatie.
Per zorgprofiel zijn er zogenaamde zorgzwaartepakketten (ZZP) van 1 tot soms 8: hoe hoger het ZZP,
hoe meer zorg er nodig is en hoe vaker iemand verblijft in een instelling. Het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) houdt nauwkeurig bij hoeveel personen in welk zorgprofiel welke
zorgzwaartepakketten (ZZP) hebben.
Er is de volgende aanname gedaan (wederom gebaseerd op interviews met deskundigen):
● ZZP 1-2: komt beperkt voor en wordt buiten beschouwing gelaten;
● ZPP 3-4: overwegend thuiswonende gehandicapten;
● ZPP 5-8: overwegend gehandicapten in een instelling.
Voor de relevante zorgprofielen (LG, VG, LVG en Sglvg) is dit onderstaand in beeld gebracht. Zie
voor een toelichting op de afkortingen de eerder met rood omcirkelde zorgprofielen (pag 16).
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Samenvattend laten de totaalcijfers van de
zorgzwaartepaketten VG, LG, LVG, Sglvg het
volgende zien:
● Thuiswonend (ZZP 3 en 4)
49.090
● Instellingen (ZZP 5 en hoger)
75.125
● Totaal
124.215
Conclusie hieruit is dat van de 200.000
gehandicapten in zorginstellingen er zo’n 75.000
tot de doelgroep van Aylien behoren.

5.6

ANDERE DOELGROEPEN

Naast de mantelzorgers met thuiswonenden gehandicapten en gehandicapten in instellingen
heeft Aylien nog een derde doelgroep benoemd: overige zorginstellingen als het gaat om
shortstay (zorghotel).
Zoals eerder aangegeven is hier geen marktverkenning voor uitgevoerd. Op basis van gesprekken
met enkele instellingen zijn de signalen over deze markt wel dat dit een weinig realistisch lijkt. Er is bij
partijen wel behoefte aan een dergelijke voorziening, maar er dient dan sprake te zijn van
permanente en structurele beschikbaarheid van accommodaties met gekwalificeerd
zorgpersoneel. Dat maakt de combinatie met de andere twee doelgroepen niet mogelijk.
Het advies is om de doelgroep zorghotel buiten beschouwing te laten.
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Een andere mogelijkheid is om ook
andere
gehandicapten dan die met een
verstandelijke
of
fysieke beperking aan te trekken. In bovenstaand schema gaat het dan bijvoorbeeld om mensen
met organische/chronische aandoeningen, mensen met zintuiglijke beperkingen (blind, doof) of
mensen met psychosociale gedragsproblemen.
Uit de gesprekken met deskundigen blijkt dat de kansen in de markt hier beperkt zijn. Voor mensen
met organische/chronische aandoeningen en blinden en doven is/lijkt een vakantie in een regulier
vakantiepark meer voor de hand liggend. Mensen met psychosociale gedragsproblemen vragen
specifieke deskundigheid, structurele inzet van eigen zorgpersoneel en veel aandacht voor een
veilige omgeving.
Uit gesprekken met zorginstellingen komt wel een tweetal specifieke doelgroepen naar voren:
● kinderen met autisme
● ouderen met dementie.
AutiTravel, een onderdeel van Stichting Het Buitenhof, organiseert sinds 2010
begeleide
vakanties
voor
(jong)volwassenen
met
autisme.
Voor
(jong)volwassenen van 18 jaar en ouder met autisme organiseren zij verschillende
soorten begeleide vakanties. De vrijwillige begeleiders van AutiTravel leven zich in
in de gedachtewereld van de deelnemers. Ze bieden structuur, veiligheid en een
grote mate van voorspelbaarheid, waardoor iedereen zichzelf kan zijn in de
vakantie.
Niet nader onderzocht is de markt van het buitenland. Met name in het aangrenzende
België/Vlaanderen liggen, volgens deskundigen, vele en goede mogelijkheden.
5.7

BENODIGDE MARKT

Een andere benadering is hoeveel personen met een handicap Aylien kan faciliteren op een
aangepast vakantiepark met (stel) 30 bungalows.
Er is een berekening uitgevoerd met de volgende aannames:
● 30-tal 4-6-persoons vakantiewoningen;
● Doelgroep weekend en vakantieperiodes: gezinnen;
● Doelgroep midweek: 50% gezinnen en 50% instellingen veelal met eigen personeel;
● Aantal personen met beperking bij vakantie door een gezin: gemiddeld 1,1;
● Aantal personen met beperking bij vakantie instelling: gemiddeld 4;
● Bezetting op jaarbasis 70%, verdeeld over:
o Weekenden 35;
o Weken 12;
o Midweken 17;
Deze aannames leiden tot de volgende aantallen vakanties op jaarbasis:
● 1.230 gezinnen met 1.500 mensen met beperking;
● 700 groepen van 4-6 personen met 3.100 mensen met beperking vanuit instellingen;
● Totaal dus ca. 4.600 mensen met beperking per jaar;
● Dit is 1,3 tot 7,7% van geraamde potentiële marktomvang (uitgaande van totaal van
60.000-350.000 personen, zie conclusie pagina 17).
Deze marktpenetratie voor een enkel park lijkt een forse opgave maar is wellicht haalbaar in een
nog niet verzadigde markt. Zeker als bedacht moet worden dat er sprake zal zijn van een zeer
hoog herhalingsbezoek van naar schatting 80-90%. Echter voor de opzet van meerdere specifieke
vakantieparken (doelstelling Aylien) is de markt smal.
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5.8

BEHOEFTEN

Een Vakantiepark Aylien moet voldoen aan de wensen en eisen van de doelgroepen. Op basis
van alle gesprekken met deskundigen en Aylien is dit als volgt samen te vatten:
Vakantiebeleving en ontzorging van mantelzorgers met thuiswonenden gehandicapte kinderen en
volwassenen
● Uit de dagelijkse routine;
● Ontspanning en activiteiten met dierbaren die anders niet mogelijk zijn;
● Zien dat ze genieten en gelukkig zijn;
● Andere omgeving dan thuis met goede hulpmiddelen en begeleiding;
● Veilige omgeving;
● Hulpmiddelen aanwezig dan wel in te huren;
● Als mantelzorger even moment voor jezelf. Geen toezicht op activiteit. Geen omkijken naar;
● Ontmoeten lotgenoten/kennis uitwisselen.
Vakantiebeleving en ontzorging van mantelzorgers met uitwonenden gehandicapte kinderen en
volwassenen
● Op vakantie met voltallige gezin;
● Ontspanning en activiteiten die anders niet mogelijk zijn;
● Zien dat ze genieten en gelukkig zijn;
● Als ouder(s) ook zelf weer verzorger zijn;
● Hulpmiddelen aanwezig dan wel in te huren;
● Ontmoeten lotgenoten/kennis uitwisselen.
Vakantiebeleving en ontzorging van instellingen
● Uit de dagelijkse routine/andere omgeving;
● Ontspanning en activiteiten die anders niet mogelijk zijn;
● Hulpmiddelen aanwezig dan wel in te huren;
● Sociale aspecten (als groep).
Ook de studenten van BUas hebben vele gesprekken gevoerd met mantelzorgers over hun
vakantiebehoefte. Hieruit is het volgende beeld gekomen van de behoeften en wensen tijdens
een vakantie met een gehandicapte.
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Conclusies van het behoefteonderzoek zijn:
● aanbod van veel activiteiten;
● zwembad is onmisbaar;
● aanwezigheid van snoezelruimtes;
● goed personeel met name als begeleider (dus niet enkel of alleen medisch).
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In onderstaande afbeelding hebben wij, op basis van de
voorgaande hoofdstukken, schematisch een samenvatting
weergegeven van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van en voor Vakantiepark Aylien.
De uitkomsten van deze analyse en de wensen en ideeën van de opdrachtgevers, vormen
nadrukkelijk de uitgangspunten voor de uitwerking van de hiernavolgende uitwerking van de
projectvisie en de daarbij behorende bedrijfseconomische onderbouwing.
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Op basis van alle analyses en gesprekken wordt in dit
hoofdstuk het concept van een Vakantiepark Aylien op
landpark Assisië in Biezenmortel nader (globaal) uitgewerkt. Ingegaan wordt op de (mogelijke)
invulling van de locatie, de recreatiewoningen en het voorzieningenniveau.
Doel van deze eerste opzet is om te bekijken wat er ruimtelijk mogelijk is op de beschikbare
oppervlakte en om op basis hiervan de bedrijfseconomische haalbaarheid te berekenen
(hoofdstuk 8).
1. Invulling beoogde locatie
Allereerst
zijn
afmetingen
van
de
beoogde
locatie in kaart
gebracht (zie
afbeelding
hiernaast). De
beschikbaar
gestelde
oppervlakte
bedraagt ca.
ha.

de

2

Vervolgens hebben wij een eerste schetsmatige verkenning opgesteld, teneinde een beeld te
krijgen van de mogelijkheden. Dit laat zien dat er ruimte is voor ca. 28 recreatiewoningen.
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2. Recreatiewoningen
Ook vanwege de beperkte omvang van de locatie zijn we uitgegaan van recreatiewoningen voor
4 en/of 6 personen, en het daarbij behorende vloeroppervlak. Op onderstaande afbeelding is een
duurzaam type vakantiewoning te zien met, als voorbeeld, tevens daarbij gebruikte
indeling/plattegronden voor 4- en 6-persoons recreatiewoningen. Het betreft door Barli BV te Uden
geproduceerde modulaire eenheden, die nu op Roompot Vakantiepark Schaijk verhuurd worden
en door de gasten zeer attractief gevonden worden. Het bestuur van de Stichting Aylien
ondersteunde tijdens de workshops deze indeling en invulling van de locatie.
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3. Voorzieningenniveau
Mede op basis van het marktonderzoek, de bevindingen van de studenten, de gesprekken met
deskundigen en de uitkomsten daarvan, zal het toekomstige Vakantiepark Aylien, in ieder geval
moeten beschikken over:
● Een (kleinschalig) binnenzwembad
met beweegbare bodem
● Een kinderboerderij
● Snoezelruimte(s)
● Een receptie
● Een recreatieruimte
● Aangepaste
buitenspeelvoorzieningen
● Wandelmogelijkheden
Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij Het
Rijtven
in
Deurne
(zie
nevenstaande
afbeelding).
4. Brochure
Studenten van BUas in Breda hebben een brochure gemaakt hoe het park er in hun ogen uit zou
kunnen zien (zie bijlage 3).
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INVESTERINGEN

Mede op basis van gesprekken met het bestuur van de stichting, de eerder opgestelde en
beschikbaar gestelde rapportages, gesprekken met door het bestuur van de stichting
voorgestelde, deskundige, personen en natuurlijk de ervaring die wij als Van Nuland & Partners
hebben op het gebied van bedrijfseconomisch onderbouwde toekomstvisies voor een breed scala
vakantieparken, hebben wij vervolgens de investeringen die noodzakelijk zijn voor
bovengenoemde indeling van de locatie bepaald. De bedragen zijn gebaseerd op aangeleverde
informatie, offertes en eigen kengetallen en ervaringscijfers (t.a.v. investeringen, tarieven,
bezetting, kosten).
Omdat het bedrijfseconomisch draagvlak, indien mogelijk, nog iets uitgebreid zou moeten worden,
zijn wij, na overleg met het bestuur van de stichting, uitgegaan van 30 recreatiewoningen.
In onderstaande tabel is de voorlopige planning van de investeringen (bedragen excl. BTW)
opgenomen, waarvan het stichtingsbestuur heeft aangegeven dat zij hiermee akkoord kunnen
gaan. Er wordt in die planning uitgegaan van een totale realisatie van het project voor 1 april van
jaar 1., zodat vanaf die datum de eerste gasten ontvangen kunnen worden.
Uitgegaan wordt van prefab, duurzame woningen voor maximaal 4 en 6 personen.
De rood gemarkeerde posten zijn inschattingen op basis van kengetallen, waarbij in het geval van
het zwembad een niet al te grote voorziening gepland wordt, met een beweegbare bodem en
een verschuifbaar dak, zodat het in de zomer ook als openluchtbad gebruikt kan worden.
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UITGANGSPUNTEN FINANCIËLE ONDERBOUWING STRATEGISCHE TOEKOMSTVISIE

Uitgegaan wordt van ontvangst van de eerste gasten vanaf 1 april van jaar 1.
Daarnaast wordt uitgegaan van de tarieven 2021
van 4 en 6-persoonsbungalows op het Biovakantieoord in Arnhem (zie nevenstaande tabel).
Voor het zwembad wordt een uurtarief van € 30,00
excl. BTW (4 personen) aangehouden.

Tarieven Bio-Vakantieoord 2021 (incl. BTW)

laagseizoen
middenseizoen
hoogseizoen

€ 585,00
€ 695,00
€ 875,00

€ 640,00
€ 775,00
€ 980,00

Op basis hiervan en de beoogde capaciteit, zoals vermeld in het investeringsoverzicht leidt dit tot
de navolgende uitgangspunten:
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Capaciteiten
4-persoons
6-persoons
8-persoons
Totaal
gemiddeld tarief in Euro's bij bezetting
4-persoons
6-persoons
Omzet per type accommodatie
4-persoons
6-persoons
totaal gemiddeld per eenheid
bezetting
4-persoons
6-persoons
aantal weken per bungalow
aantal wisselingen per bungalow
aantal boeking zwembad per wisseling

aantal
aantal
aantal

week
week
week
week

week
week
weken
aantal

jaar 2.
jaar 3.
jaar 4.
jaar 5.
jaar 1.
jaar 6.
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
30
30
30
30
30
30
jaar 1.
jaar 2.
jaar 3.
jaar 4.
jaar 5.
jaar 6.
666,00
657,00
656,50
653,00
650,00
650,00
742,50
730,00
730,00
726,00
722,50
722,50
jaar 1.
jaar 2.
jaar 3.
jaar 4.
jaar 5.
jaar 6.
€
18.874 €
21.523 €
22.190 €
22.920 €
23.660 €
23.660
€
21.042 €
23.915 €
24.674 €
25.483 €
26.299 €
26.299
€
19.597 €
22.320 €
23.018 €
23.774 €
24.540 €
24.540
jaar 1.
jaar 2.
jaar 3.
jaar 4.
jaar 5.
jaar 6.
53,0%
63,0%
65,0%
67,5%
70,0%
70,0%
53,0%
63,0%
65,0%
67,5%
70,0%
70,0%
28,3
32,8
33,8
35,1
36,4
36,4
23,4
27,0
27,9
29,0
30,0
30,0
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

De overige uitgangspunten voor de berekeningen zijn:
• Alle bedragen zijn excl. BTW en er wordt geen rekening gehouden met (jaarlijkse)
indexaties;
• Het totaalpakket aan donaties, schenkingen en subsidies bedraagt bij aanvang van het
project € 1.750.000. De rest van de investering wordt extern gefinancierd;
• Er is (nog) geen rekening gehouden met de navolgende posten:
o Schenkingen, subsidies en donaties gedurende de exploitatie van het project;
o Een eventueel gevorderde erfpachtcanon voor gebruik van de (kale) ondergrond van
de locatie;
• In de personeelskosten is rekening gehouden met de inzet van parttimers en (kosteloze)
vrijwilligers en de verrekening van de opbrengst van de huur van de dienstwoning;
o Alle noodzakelijke werkzaamheden worden door eigen medewerkers en vrijwilligers
verricht: er worden dus geen diensten, zoals bijvoorbeeld schoonmaak- en
hovenierswerkzaamheden, ingehuurd:
o Beveiligingskosten worden geacht te worden verzorgd door eigen medewerkers en
vrijwilligers;
o De kosten van de inzet van zorgmedewerkers worden voor 100%, maar zonder
winstmarge, verrekend met de gasten die daarvan gebruik willen/moeten maken;
• Met de onderhouds- en keuringskosten van de basisvoorzieningen voor mensen met een
beperking is rekening gehouden op basis van een indicatie door Harting-Bank.
• Externe leningen/financieringen worden in 20 jaar afgelost;
• Een vaste rekenrente van 2,5 %;
• De afschrijvingen zijn als volgt verwerkt:
o De gebouwen en infrastructuur in 30 jaar, waarbij als restwaarde voor de gebouwen
25% van de investering wordt aangehouden;
o De inventarissen en de basisvoorzieningen voor mensen met een beperking in 10 jaar;
o Alle overige investeringen in 15 jaar.
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EXPLOITATIEPROGNOSE JAAR 1 T/M 6

In onderstaande tabel volgt de specificatie van de opbrengsten op basis van de hierboven
weergegeven uitgangspunten en gegevens.

In onderstaande tabel zijn de geprognosticeerde kosten en het resultaat weergegeven.
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Uit onderstaande tabel blijkt (helaas) dat bovengenoemde resultaten onvoldoende zijn om te
kunnen voldoen aan de aflossingsvoorwaarden van de langlopende leningen en wordt de hoogte
van die leningen aangegeven als de aflossingen via giften en subsidies wel afgewikkeld kunnen
worden.

Om een structureel rendabele onderneming te kunnen realiseren die, in ieder geval, haar
aflossingen uit de cashflow kan voldoen, moet (bij gelijkblijvende kosten) de omzet met minimaal €
200.000 ofwel € 6.666 per verblijfsunit stijgen.
Omdat de tarieven van Bio-Vakantieoord in 2021 met meer dan 10% verhoogd worden t.o.v. 2020
(zie onderstaande tabel), en de berichten van bijvoorbeeld de heer Charles van Eemeren (COO
van ORO Het Rijtven te Deurne) duidelijk aangeven dat de beoogde doelgroep slechts beperkte
financiële middelen beschikbaar heeft voor en tijdens hun vakantie, lijkt ons een dergelijke
verhoging, niet overeen te komen met de uitgangspunten van de Stichting Aylien, maar ook niet
haalbaar voor een bezettingsgraad van 70%.

Tarieven Bio-Vakantieoord 2020 en 2021 (incl. BTW)
2020

2021

4-5 pers
laagseizoen

€ 520,00

€ 585,00

verhoging
%
12,5%

2020

2021

6-pers
€ 580,00

€ 640,00

verhoging
%
10,3%

middenseizoen

€ 630,00

€ 695,00

10,3%

€ 705,00

€ 775,00

9,9%

hoogseizoen

€ 795,00

€ 875,00

10,1%

€ 890,00

€ 980,00

10,1%
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Overleg over de hoogte van de erfpachtcanon tussen het stichtingsbestuur en Prisma heeft niet
kunnen leiden tot een verlaging van de erfpachtcanon en ook niet tot een samenwerking die tot
een verlaging van de personeels- en beheerkosten zou kunnen leiden.
De conclusie is dus dat de exploitatie van een te realiseren vakantiepark bestaande uit maximaal
30 recreatiewoningen op de locatie van Prisma in Biezenmortel, onder de huidige
omstandigheden en afspraken zal leiden tot een structureel verlies van ca. € 215.000 per jaar. En
daarmee is dus de realisatie van het vakantiepark op die locatie, niet haalbaar is.
8.4

OPLOSSINGSRICHTINGEN OP LOCATIE PRISMA

1.
2.

Structurele subsidie (zal uiterst moeizaam zijn)
De enige mogelijkheid om de resultaten positiever te kunnen maken is om Prisma op de
hoogte te stellen van deze prognose en om te trachten alsnog een hechte samenwerking en
ondersteuning te krijgen, met name op het gebied van de hoogte van de erfpachtcanon,
gezamenlijke investeringen (bijv. zwembad) en bijdragen in exploitatie: hetzij
kostenverlagend (bijv. via gezamenlijk onderhoud groen, receptie e.d.) of
inkomstenverhogend (bijv. afname huur zwembad, exclusiviteit huur van de vakantiehuisjes in
laagseizoen).

9.1

INLEIDING

De uitkomst van de bedrijfseconomische haalbaarheid op de locatie bij Prisma was aanleiding om
naar alternatieven te zoeken. Knelpunten op deze locatie zijn met name:
● Het (te) geringe bedrijfseconomisch draagvlak van het (huidige) project, dat uit maximaal
30 recreatiewoningen bestaat, zonder toevoeging van (mogelijke) neveninkomsten;
● De daardoor te hoge personeels- en beheerkosten.
Een alternatief is om het plan te realiseren als zelfstandig park maar aansluitend aan een bestaand
of nieuw te realiseren vakantiepark. Daarmee kunnen de kosten worden gereduceerd. In dit
hoofdstuk wordt de haalbaarheid van dit alternatief doorgerekend
9.2

MARKTVERGROTING

Daar komt bij dat een dergelijke locatie de markt voor
Aylien kan vergroten.
Eerder is geconstateerd dat gehandicapten het liefst op
vakantie willen naar een regulier vakantiepark. Een ligging
direct naast een ‘regulier’ vakantiepark betekent dat men
gebruik kan maken van bepaalde faciliteiten van dit park,
dat het vakantiegevoel wordt versterkt en dat andere
valide gezinsleden meer mogelijkheden hebben.
In het alternatieve plan worden gasten nog meer uit hun
dagelijkse omgeving, bestaande uit een zorginstelling,
gehaald.
Bovenstaande wordt bevestigd door een experiment
uitgevoerd door de studenten van BUas.
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Ze hebben via facebook wederom een advertentie uitgezet onder de naam Park zorg uit handen.
Deze
is
aan
ruim
20.000
mensen
Hiervan toonden 247 personen interesse in het park (conversie van 1,1%).

getoond.

Aan
deze
geïnteresseerden
is
gevraagd
waar
hun
voorkeur
naar
uitgaat:
Park A: een kleinschalig vakantiepark op een zelfstandige locatie nabij een zorginstelling
Park B: een kleinschalig vakantiepark op een zelfstandige locatie tegen een bestaand
vakantiepark aan.
Hieronder is het resultaat weergegeven: bijna 75% kiest dan voor Park B.

BESCHRIJVING ALTRENATIEF

9.3

CONCEPT

Realisatie van het Aylien-project op een separate locatie, die echter wel grenst aan een
bestaand, of nog te realiseren, “regulier” vakantiepark;
1.
Aylien moet en wil eigenaar van het project zijn en blijven;
2.
Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om dezelfde positie in te nemen als die van
(particuliere) beleggers (zie bv. Roompot, LandalGreenParks, Europarcs);
3.
Daarvoor dient een (aangepaste) overeenkomst met de eigenaar van het bestaande/te
realiseren vakantiepark worden afgesloten;
4.
Daarin kunnen/moeten de navolgende zaken geregeld worden
a.
Locatie voor het separate Aylien-park grenst aan het vakantiepark en heeft een eigen
in-en uitgang;
b.
Aankoop door Aylien van de percelen waarop de vakantiewoning en gebouwd gaan
worden;
c.
Aylien bepaalt het ontwerp van de te realiseren woningen, zodat deze voldoen aan
de wensen en eisen van de specifieke doelgroep, maar ook passen in de natuurlijke
omgeving;
d.
Samen met de eigenaar van het vakantiepark wordt een natuurlijke inpassing van de
woningen en overige faciliteiten nagestreefd en gerealiseerd;
e.
Aylien bouwt op de separate locatie een aangepast zwembad voor uitsluitend de
eigen gasten;
f.
De exploitant van het vakantiepark neemt het onderhoud van het Aylien-park en de
daarop staande recreatiewoningen en faciliteiten onder zijn hoede
g.
Hij neemt ook de ontvangst van de gasten en beveiliging van de Aylien-locatie voor
zijn rekening;
h.
Nadere afspraken over wie de (digitale) reserveringen van de Aylien-woningen en
marketing onder zijn hoede neemt;
i. Aylien wil de animatie voor haar gasten (met vrijwilligers) in eigen handhouden;
j.Gasten van Aylien moeten natuurlijk ook welkom zijn op en in de centrale voorzieningen
van het “reguliere” vakantiepark (horeca, speelvoorzieningen, winkel, etc.), ten einde
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het echte vakantiegevoel te kunnen voelen. Dit gezamenlijke gebruik moet daarom
ondersteund worden door de exploitanten ook passen bij de doelgroep van het
bestaande of nog te realiseren park. Interessant voor de exploitant zijn natuurlijk de
extra opbrengsten die daardoor gerealiseerd kunnen worden, zonder dat daar voor
extra medewerkers ingezet hoeven te worden;
k.
Net zoals bij (particuliere) beleggers op “reguliere” parken, dient Aylien jaarlijks een vast
bedrag voor zogenaamde parklasten te betalen als compensatie voor de
werkzaamheden van de exploitant;
l. De overige huuropbrengsten en de opbrengsten van het “eigen” zwembad zijn voor Aylien,
dat daarmee dan de investeringen en eigenactiviteiten kan financieren
m. In deze constructie wordt bij “reguliere” parken meestal uitgegaan van een rendement
voor de (particuliere) belegger van 4 tot 10% (afhankelijk van de locatie en de
bezetting);
Door de verbondenheid met een bestaand of te realiseren vakantiepark kunnen de
personeels- en beheerkosten op basis van een dergelijke overeenkomst beperkt worden
Ook het vakantiegevoel van de Aylien-gasten zal sterker zijn;
Het feit dat Aylien eigenaar is/blijft van zowel de woningen als de ondergrond, is positief voor
de onderhandelingen met een externe financier. Mede daarom is de aankoop van de
gronden wenselijker dan een langdurig huurcontract of erfpacht;
Doordat Aylien de realisatie van een fase van een (deel) van een vakantiepark op zich
neemt, exploitanten ook eerder geïnteresseerd zijn;
Het feit dat de uitbreiding van het bestaande of te realiseren vakantiepark tegemoetkomt
aan een bijzondere doelgroep zal, indien dit op een goede manier onder de aandacht
wordt gebracht, marketingtechnisch ook voordelen hebben voor dat park.

Uiteraard moet de locatie passen bij de wensen en uitgangspunten van de Stichting Aylien
(natuurlijk een toeristisch aantrekkelijke omgeving in Brabant, aantrekkelijk voor wandelaars en
fietsers, op geringe afstand van een ziekenhuis en zorgverlener, die de gasten van het Aylien-park
kan en wil begeleiden, etc.) en moeten de afspraken en overeenkomsten met het bestaande of te
realiseren “reguliere” vakantiepark op een goede manier vastgelegd worden, mede omdat het
risico van voldoende bezetting voor rekening blijft van de stichting.
De eerdergenoemde knelpunten kunnen door deze constructie echter wel verholpen c.q.
opgelost worden.
Van Nuland & Partners hebben contact gezocht met de ondernemers van mogelijk aantrekkelijke
en haalbare locaties voor een Aylien-park.
Uitkomst daarvan is dat het bestuur van de stichting inmiddels een intentieovereenkomst getekend
heft met een bestaand vakantiepark in Noord-Brabant, dat kan voldoen aan bovengenoemde
uitgangspunten. De betreffende ondernemer heeft aangegeven dat hij samen met het bestuur wil
overleggen hoe een potentieel uitbreidingsgebied van zijn park dat ook zijn eigendom is, en grenst
aan zijn huidige (nieuwe) bungalowpark, op een zodanige wijze kan worden ingericht dat het
voldoet aan de wensen en eisen van de beoogde doelgroep en ook een aantrekkelijke aanvulling
van zijn huidige locatie zal zijn. Bovendien heeft hij aangegeven om samen in onderhandeling te
gaan over de wijze waarop de plannen (bedrijfseconomisch) ingevuld kunnen worden. Zowel
bestuur als ondernemer hebben aangegeven dat zij positief zijn over de mogelijke realisatie van
Vakantiepark Aylien op deze locatie en hebben de onderhandelingen inmiddels opgestart.
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FINANCIËLE HAALBAARHEID ALTERNATIEF

De financiële haalbaarheid van het alternatief is onderzocht op basis van de gebruikelijke gang
van zaken bij vakantieparken, die nieuwe verblijfsunits gaan bouwen en die deze units, incl.
ondergrond, verkopen aan particuliere en professionele beleggers. De betreffende ondernemers
blijven in die situatie wel verantwoordelijk voor de exploitatie en de wijze waarop zij met hun
gasten omgaan en zij werken veelal samen met, professionele boekingsorganisaties, zoals
Roompot en Landal GreenParks, teneinde een maximale bezetting te kunnen realiseren, die het
rendement van de beleggers en de exploitatie van het park, daarmee positief beïnvloedt.
In onderstaande tabel wordt een beeld geschetst zoals dat bij (bestaande of te realiseren)
vakantieparken richting beleggers gecommuniceerd wordt, m.b.t. de rendementen van de
beleggingen.

Meestal wordt daarbij ook de zogenaamde “hefboomwerking”, d.m.v. externe financiering van
een deel (in dit geval 60%) van de investering in vastgoed, weergegeven. In onderstaande tabel
wordt weergegeven met welk percentage het rendement stijgt door deze hefboomwerking.

Hieronder volgt dezelfde opzet, maar dan voor project Aylien. Daarbij moet nog wel opgemerkt
worden dat in tegenstelling tot het plan op de locatie Prisma., hierbij ook het kavel, waarop de
recreatiewoning gerealiseerd wordt, verkocht wordt aan de belegger.
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Ook wordt nog opgemerkt dat in sommige gevallen met zelfs kiest voor een financiering van 65%
i.p.v. 60%, hetgeen het rendement nog iets kan verhogen.
Dit zou bij een investering van € 5.027.000 en een eigen vermogen van 1,75 mln. Ook inderdaad de
verhouding zijn, hetgeen het rendement zou verhogen naar 9,9% in jaar 1. Tot 14,7% in jaar 6.
Omschrijving
Investering
Investering object en kavel
Inventaris
Inventaris doelgroep (Harting-Bank)
Totale investering
Prognose verhuuropbrengsten
Provisie verhuurorganisatie (25%)
Huuropbrengsten eigenaar

OZB (0,10%)
Zuiveringslasten
Watersysteemheffing
Gas/water/elektra
Rioolrecht
CAI/Internet
Verzekeringen
Parkbijdrage
Totaal eigenaar gerelateerde kosten
(Klein) onderhoud
Huishoudelijke services
Onderhoud /keuring inventaris Harting-Bank
Totaal verhuurgerelateerde kosten eigenaar:
Brutomarge verhuur
Rendement op (totale) investering met eigen
vermogen

Resultaten met financiering
Eigen vermogen (40%) + inventaris
Financiering (60%)
Totale investering
Prognose verhuuropbrengsten
Provisie verhuurorganisatie (25%)
Huuropbrengsten eigenaar
Verhuurgerelateerde kosten
Hypotheekrente (2,5%)
Brutomarge verhuur
Rendement op (totale) investering met 40% eigen
vermogen

jaar 1.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

161.000
18.750
11.475
191.225
21.042
-5.261
15.782
170
145
120
900
125
400
350
2.000
4.210
50
325
4.585
11.197

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,9%
€
€
€
€
€
€
€
€
€

94.625
96.600
191.225
21.042
-5.261
15.782
4.585
2.415
8.782
9,3%

Vakantiepark Aylien

6-persoons
jaar 2.
161.000
18.750
11.475
191.225
23.915
-5.979
17.936
170
145
120
900
125
400
350
2.000
4.210
50
325
240
4.585
13.351

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,0%
€
€
€
€
€
€
€
€
€

94.625
96.600
191.225
23.915
-5.979
17.936
4.585
2.294
11.057
11,7%

161.000
18.750
11.475
191.225
24.674
-6.169
18.506
170
145
120
900
125
400
350
2.000
4.210
50
325
280
4.585
13.921

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,3%
€
€
€
€
€
€
€
€
€

94.625
96.600
191.225
24.674
-6.169
18.506
4.585
2.174
11.747
12,4%

4-persoons
jaar 2.

jaar 1.

jaar 3

129.500
15.000
10.500
155.000
18.874
-4.719
14.156
145
145
110
800
125
400
325
1.900
3.950
50
325
4.325
9.831

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,3%
€
€
€
€
€
€
€
€
€

77.300
77.700
155.000
18.874
-4.719
14.156
4.325
1.943
7.888
10,2%

129.500
15.000
10.500
155.000
21.523
-5.381
16.142
145
145
110
800
125
400
325
1.900
3.950
50
325
240
4.325
11.817

jaar 3.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,6%
€
€
€
€
€
€
€
€
€

77.300
77.700
155.000
21.523
-5.381
16.142
4.325
1.845
9.972
12,9%

129.500
15.000
10.500
155.000
22.190
-5.548
16.643
145
145
110
800
125
400
325
1.900
3.950
50
325
280
4.325
12.318
7,9%

€
€
€
€
€
€
€
€
€

77.300
77.700
155.000
22.190
-5.548
16.643
4.325
1.748
10.569
13,7%

Geconcludeerd wordt dat een verdere uitvoering van de afgesloten intentieovereenkomst, die
uitmondt in een samenwerkingsovereenkomst waarbij alle eerdergenoemde punten op een voor
beide partijen aanvaardbare en gunstige wijze worden uitgewerkt, kan en moet leiden tot een
structureel rendabele oplossing voor beide partijen.
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Het markt- en haalbaarheidsonderzoek leidt tot de volgende conclusies:
»

Het vakantiepark Aylien bestaat uit 30 recreatiewoningen en beschikt in elk geval over:
● Een (kleinschalig) binnenzwembad met beweegbare bodem
● Een kinderboerderij
● Snoezelruimte(s)
● Een receptie
● Een recreatieruimte
● Aangepaste buitenspeelvoorzieningen
● Wandelmogelijkheden

»

Uit de benchmark blijkt dat er in Nederland nog geen concept is zoals stichting Aylien
voorstaat: een kleinschalig bungalowpark met specifieke voorzieningen gericht op
mantelzorgers en instellingen, die met lichamelijk en verstandelijk gehandicapten een
vakantie willen vieren.
Bio Vakantieoord in Arnhem komt nog het dichtst in de buurt van het concept. Maar wat
betreft de aard en omvang van de recreatiewoningen en de vakantiebeleving zit Aylien
meer tegen het een vakantiebeleving in een ‘reguliere’ bungalowpark aan. De beoogde
specifieke doelgroep heeft aangegeven ook graag te kiezen voor deze vorm van vakantie.

»

Het concept van Aylien gaat uit van een kleinschalig zelfstandig bungalowpark nabij
Landpark Asissië. Hiervoor is een beperkte markt met een marktomvang van 60.000-350.000
personen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

»

Als 1,3 tot 7,7% van deze geraamde potentiële marktomvang een vakantie zou boeken op
Vakantiepark Aylien is een bezetting van 70% haalbaar. Dit is wellicht voor 1 kleinschalig
park met 30 bungalows haalbaar, maar de markt lijkt beperkt voor meer zelfstandige
vakantieparken zoals de ambitie van stichting Aylien is.

»

Een vakantiepark op landpark Assisië in combinatie met zorginstelling Prisma is financieel
niet haalbaar zonder structurele bijdrage in de exploitatie. Er is sprake van een jaarlijks te
kort van ca. 2 ton.

»

Het alternatief om het concept te realiseren bij een bestaand of nog te realiseren
vakantiepark, lijkt wel financieel haalbaar. De beheerkosten kunnen worden gedeeld en
ook in personele zin zijn er schaalvoordelen te behalen. Groot voordeel is bovendien dat de
marktomvang een stuk groter wordt. Gehandicapten gaan het liefst op vakantie naar een
regulier vakantiepark. Een ligging direct naast een ‘regulier’ vakantiepark betekent dat
men gebruik kan maken van bepaalde faciliteiten van dit park, dat het vakantiegevoel
wordt versterkt en dat andere valide gezinsleden meer mogelijkheden hebben.

»

Aanbevolen wordt om dit alternatief verder te verkennen.
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ALGEMENE TRENDS EN MARKTONTWIKKELINGEN 1

Onderstaand volgt een samenvatting van de algemene trends en
marktontwikkelingen zoals die zijn opgenomen in het, begin
december 2020 verschenen, Trendrapport toerisme, recreatie en vrije
tijd 2020. Dit rapport dat een gezamenlijke uitgave is van CBS, NBTC,
CELTH
en
NRIT,
waarin
samengewerkt
wordt
met
de
brancheorganisaties teneinde de vrijetijdssector te faciliteren met
data, kennis en inspiratie. In de editie 2020 wordt zoals gewoonlijk
uitgebreid teruggekeken op het voorafgaande jaar (in dit geval 2019)
en wordt ingegaan op het vrijetijds- en vakantiegedrag van
Nederlanders, het inkomend en internationaal toerisme, het aanbod
en gebruik van logiesaccommodaties en de diverse deelsectoren
van de gastvrijheidseconomie. In de uitgave van dit jaar wordt ook
extra aandacht besteed aan de gevolgen van de COVID-19 pandemie.
Hieronder volgt een samenvatting van de voor de verblijfsrecreatie relevante ontwikkelingen uit
het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020:
» Leisure is een vraaggerichte sector en moet dus inspelen op de wensen en eisen van de
beoogde en voor de locatie (en de (reeds) aanwezige faciliteiten) meest geschikte
doelgroep.
» In 2019 gingen 14,3 miljoen Nederlanders op vakantie. Dit is 83,7% van de 17,0 miljoen inwoners
van Nederland in dat jaar. Zij gingen samen 40,6 miljoen keer op vakantie, 18,0 miljoen keer in
Nederland en 22,6 miljoen keer daarbuiten. In onderstaande tabel wordt de deelname van
Nederlanders aan vakanties in 2018 weergegeven:

1
Mede op basis van het Trendrapport voor Toerisme en Vrije Tijd 2020 van Pleasureworld NRIT, CBS, NBTC Holland
Marketing en CELTH en trendinzichten van o.a. Rabobank, ABNAMRO-Insights en ING-bank
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»
» De, meest actuele, segmentering van doelgroepen verschilt qua opzet niet zoveel van het
eerdere, in 2008 in opdracht van RECRON uitgevoerde onderzoek Gastvrij Nederland en is
ook weer gebaseerd is op het BSR®-model. Dit betreft de “Leefstijlvinder”.
» Voor toerisme is daarnaast de vergrijzing uitermate relevant omdat het kansen biedt voor
een betere bezetting in voor- en naseizoen omdat ouderen geen rekening hoeven te
houden met verplichte (school)vakanties. De sector zal zich dan wel moeten voorbereiden
op een doelgroep met andere verwachtingen en wensen t.a.v. de accommodatie en
vakantie-invulling. Uit Europees onderzoek blijkt dat in de leeftijd van 55 tot 64 jaar de
vakantieparticipatie het hoogst is met 62,7%. Gemiddeld staat in Europa de
vakantieparticipatie op 61,9%. Bij Europeanen ouder dan 65 jaar is de deelname aan
vakanties met 47,4% een stuk lager. Binnen Europa zien we evenwel grote verschillen. Zo is de
vakantieparticipatie bij ouderen in landen als Zweden, Nederland en Finland hoger dan 70%.
Van alle Europese uitgaven aan vakanties, komt 38,5% van Europeanen van 55 jaar of ouder.
Redenen om niet op vakantie te gaan, zijn bij ouderen vaak gezondheidsproblemen, maar
financiën en tijd zijn geen issue bij ouderen. Zie hiervoor ook de paragrafen 8.6. en 8.7.
» Gelderland mocht zich ook in 2019 verheugen op het grootste aandeel binnenlandse
vakanties van Nederlanders, die daar bijna 3,0 miljoen keer op vakantie gingen. NoordBrabant stond met 2,1 miljoen vakanties op plaats 2, direct gevolgd door Limburg met 2,0
miljoen en Noord-Holland met 1,9 miljoen.
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» Van de Nederlanders die in 2019 naar het buitenland op vakantie gingen, bleef bijna 85%
binnen Europa (19,0 miljoen vakanties). Van die groep verbleef de helft in West-Europa, een
derde reisde naar Zuid-Europa, een tiende naar Noord-Europa en één op de twintig naar
Oost-Europa. Nederlanders gingen in 2019 zo’n 3,6 miljoen keer op vakantie buiten Europa.
De top tien van meest bezochte vakantielanden werd in 2019 aangevoerd door Duitsland
(3,63 miljoen vakanties), gevolgd door Spanje (2,71 miljoen vakanties) en Frankrijk (2,66
miljoen vakanties).
» Gezamenlijk besteedden Nederlanders 22,0 miljard euro aan vakanties in 2019, ofwel € 1.542
per Nederlander, hetgeen neerkomt op € 542 per vakantie. Een vakantie in het buitenland
was goed voor gemiddeld € 809, een vakantie in Nederland voor € 216.
» In 2019 hebben ruim 20,1 miljoen buitenlandse meerdaagse toeristen Nederland bezocht;
ruim 1,3 miljoen meer dan in 2018 (+7%). Zij boekten samen 52 miljoen overnachtingen; 4,8
miljoen meer dan een jaar eerder (+10%) en bijna 9 miljoen meer dan in 2016. Het inkomende
toerisme groeit dus ook in 2019 verder door.
» Net zoals in 2018 kwamen de meeste toeristen in 2019 uit Duitsland (6,2 miljoen, +9%), België
(2,5 miljoen, +5%) en het Verenigd Koninkrijk (2,4 miljoen, +9%).
» Het overgrote deel van de buitenlandse toeristen in Nederland verblijft in een hotel. In 2019
ging het om meer dan 15,5 miljoen hotelgasten, 77% van het totale aantal buitenlandse
toeristen in dat jaar.
» In “Perspectief 2030” van NBTC Holland Marketing wordt een nieuwe visie op bestemming
Nederland gegeven t.b.v. het welzijn van alle Nederlanders.
» Begin 2020 telde Nederland 1.353 huisjesterreinen (-2,7%), 2.603 kampeerterreinen (-5%) en
867 groepsaccommodaties (-4,3%). Deze bieden gezamenlijk zo’n 1,1 miljoen slaapplaatsen
aan (-2%). Het aantal kampeerterreinen is sinds 2012 met 20% afgenomen.
» Het aantal gasten op huisjesterreinen is in 2019 met ruim 9% gestegen t.o.v. het jaar daarvoor.
Ten opzichte van 2018 konden de campings bijna 6% meer gasten welkom heten, vooral het
aantal buitenlandse gasten groeit de laatste jaren sterk. Alle groepsaccommodaties bij
elkaar ontvingen in 2019 ruim 2% meer gasten.
» In onderstaande tabel (Bron: CBS Statline) worden de bestemmingen van zowel binnen- als
buitenlandse gasten per type verblijfsaccommodatie weergegeven:
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» Het gemiddeld bruto jaarinkomen in de verblijfsrecreatie ligt op ongeveer 40 duizend euro.
» De belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn de overnames van bedrijven door buitenlandse
ketens, meer buitenlands investeringsgeld in de verblijfsrecreatie, duurzaam ondernemen op
meerdere vlakken, luxe kamperen en opmars van de camper, flinke investeringen in
innovatieve speelfaciliteiten en meer overheidsaandacht voor de vitaliteit van de sector.
» Daarbij blijven de volgende bewegingen in de verblijfsrecreatieve branche zichtbaar:
o de gast: van uniciteit tot massabeleving;
o technologische ontwikkelingen, zoals data-analyse, zijn steeds belangrijker.
» Bedrijven in de verblijfsrecreatieve sector reageren hier veelal op door het opvoeren van de
luxe, ontwikkelingen in natuurkamperen, verdere ontwikkelingen in Glamping en
investeringen in faciliteiten en vooral in waterpret.
» De verkoop van campers zit de laatste jaren fors in de lift. Er staan per medio 2020 ca.
138.500 campers in Nederland geregistreerd (Bron: BOVAG). De prognose is dat over tien jaar
het aantal campers in Nederland is verdubbeld. 75% van de Nederlandse camperaars 50
jaar of ouder en reist voornamelijk alleen met hun partner. 15-20% van de Nederlandse
camperaars
zijn
gezinnen
met
kinderen.
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» Het aantal horecabedrijven steeg in 2020 voor het tiende jaar op rij naar 61.780 bedrijven.
Horeca Nederland maakt zich inmiddels grote zorgen om de explosieve groei van het
aanbod in de horeca.
» De meest gekozen vakantieaccommodatie van Nederlanders was in 2019 een hotel, pension
of B&B. Bij ruim 15 miljoen vakanties werd hier overnacht, 37% van alle vakanties. Daarnaast
kozen Nederlanders voor 27% van hun vakanties voor een vakantiehuis of stacaravan (10,8
miljoen vakanties).
» In 2019 heeft de Nederlandse horeca 4% meer omgezet dan een jaar eerder. Dat is een fors
lagere groei dan in 2018 toen de groei nog 7% bedroeg. In de jaren daarvoor groeide de
omzet ook al flink met 6% in 2016 en 7% in 2017. Ten opzichte van 2015 groeide de omzet in
de Nederlandse horeca met 26%. Het volume groeide in 2019 met 1,4%, de prijzen stegen
met 2,4%. De omzet groeide daarmee naar 29,6 miljard euro.
» Het leeuwendeel van de omzet in de horeca komt van eet- en drinkgelegenheden (71%),
logiesverstrekking heeft een aandeel van 29%.
» In 2019 was er nog geen vuiltje aan de lucht en verwachtte de horeca een mooi 2020 in te
gaan met veel grote internationale events in het land. Het COVID-19-virus gooide roet in het
eten en de horeca kwam hard tot een standstill. Maar dat betekent niet dat trends die voor
de crisis gesignaleerd werden, na de crisis totaal geen opgeld meer doen. Dan komen
langzaam maar zeker oude patronen weer terug. Waarschijnlijk wel vanuit een gekrompen
horeca die hard aan de slag zal moeten om opgelopen verliezen goed te maken.
» De Rabobank verwacht na de stijging met 1,9% van de toegevoegde waarde (de omzet
minus de waarde van alle halffabricaten en diensten die bij de productie zijn verwerkt) in
2019 voor 2020 een daling van 39% en voor 2021 een stijging van 28%
» In 2019 vonden 21 miljoen zakelijke hotelovernachtingen plaats in Nederland; een groei van
5% ten opzichte van 2018. Zakelijke overnachtingen omvatten daarmee 39% van het totale
aantal hotelovernachtingen in 2019.
» In Noord-Holland vonden de meeste zakelijke overnachtingen plaats (9 milj.). In de provincie
Utrecht was het marktaandeel zakelijke overnachtingen met bijna 59% van het totale aantal
hotelovernachtingen het grootst.
» In 2019 hebben Nederlanders ongeveer 9 miljoen zakenreizen ondernomen: circa 4 miljoen
meerdaagse zakenreizen in eigen land en 5 miljoen één- of meerdaagse zakenreizen naar
het buitenland. Ten opzichte van 2016 is het totale aantal zakenreizen in 2019 met 4%
gegroeid.
» In de top 10 van congresbestemmingen, volgens de ICCA-ranglijst, stond Nederland in 2019
net als in het voorgaande jaar op de 9e positie.
» Ondernemers zullen, met in het achterhoofd, het grillige, dynamische en vooral ook
prijsgevoelige karakter van de vrijetijdssector, continu moeten inspelen op de steeds weer
wijzigende consumentenbehoeften.
» Door de snelheid van de veranderingen en de verkorting van de productlevenscyclus is het
voor hen echter onmogelijk om overal op in te haken. Er moeten dus keuzes gemaakt
worden m.b.t. doelgroep(en) en de daarbij behorende producten. Het basisproduct
(standplaats/woning, sanitair, nutsvoorzieningen, etc.) moet altijd voldoen aan de eisen die
daaraan gesteld (mogen) worden.
» Om aantrekkelijk te blijven, moeten parken er ook voor zorgen dat er in de buurt iets te doen
is. Vakantiegangers op Ibiza kunnen de hippiemarkt bezoeken en in Barcelona wandelen ze
over de Las Ramblas. Nederlandse vakantieparken en campings, die vaak in of bij het bos of
in het platteland liggen, doen er dan ook goed aan om regionale samenwerkingen aan te
gaan, bijvoorbeeld met attractieparken, musea, watersportbedrijven en restaurants.
» Tot slot dient de sector rekening te houden met de gevolgen van de coronacrisis in 2020. In
de volgende paragraaf worden deze gevolgen op basis van het Trendrapport toerisme,
recreatie en vrije tijd 2020 en de publicatie van ABN AMRO Insights d.d. 6 november 2020
puntsgewijs samengevat.
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Tijdens de workshop op de Vakantiebeurs in Utrecht op 15 januari 2020, werd door NBTC-NIPO nog
het navolgende gemeld:
»
»

»

»

»
»
»

»

De vakantieparticipatie van
Nederlanders bedroeg in
2019 84%;
Het aantal korte binnenlandse vakanties is met 4%
gestegen terwijl het aantal
langere
vakanties
is
gedaald met 5%;
Daardoor is het totale aantal
overnachtingen
tijdens
binnenlandse vakanties in
2019 wel gedaald t.o.v.
2018;
Het aantal vakanties zal de
komende jaren stijgen van
39.9 miljoen in 2018 tot 44
miljoen in 2030;
De binnenlandse vakanties
stijgen in die periode naar
verwachting van 17,7 miljoen naar 20 miljoen;
De groei van de binnenlandse vakantiemarkt zal vooral zitten in de korte vakanties;
Deze groei wordt vooral veroorzaakt door:
 Het sterk groeiend aantal 65-plussers (+ 900.000);
 Het duurder worden van vliegreizen en een kritischere houding t.o.v. vliegreizen;
 De beperkte actieradius van elektrische auto’s;
 De grotere kans op mooi weer in Nederland;
 Het positieve(re) imago van binnenlandse vakanties.
Op onderstaande dia uit de workshop worden de 10 trends die de Nederlandse vakantiemarkt de komende jaren gaan bepalen in het kort weergegeven.
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EN TOEN KWAM CORONA…….

De coronacrisis heeft een abrupte stop in het (internationaal) reizen tot gevolg gehad.
Een disrupter van ongekende omvang. Met nieuwe verwachtingen en uitdagingen tot gevolg.
De sector Leisure wordt hard geraakt door de nieuwe lockdown en keert volgend jaar nog niet
terug naar het niveau van voor de pandemie. Fastfood, vakantieparken en campings komen, naar
verwachting, redelijk door de crisis. Voor reisondernemers, cafés, restaurants, musea,
attractieparken, dierentuinen, bioscopen en de organisatoren van evenementen geldt dit niet.
Een snelle oplossing van de pandemie ligt op dit moment niet voor de hand. Het herstel zal
geleidelijk verlopen en in 2021 niet volledig zijn. Bovenop de met het virus samenhangende
beperkingen en de terughoudendheid van consumenten en ondernemers, zullen in 2021 de
tweede-ronde-effecten zwaarder gaan wegen. Onder meer de hogere werkloosheid en de
bedrijfsfaillissementen zullen de herstelperiode verlengen.
Bovendien wordt rekening gehouden met eventuele nieuwe oplevingen van het virus in de eerste
helft van 2021, die wellicht in omvang en economische schade minder fors zijn dan de tweede
golf, maar desalniettemin het herstel in de weg zitten, zeker in de eerste helft van 2021.
De steunmaatregelen van de overheid hebben tot dusver in de ergste nood voorzien. Zo zijn onder
meer de vakantieparken en campings goed door de eerste lockdown in het voorjaar van 2020
heen gekomen. Zij zijn inmiddels uit de gevarenzone. Dat stelt hen in staat om weer belastingen te
betalen. Gemiddeld betalen deze bedrijven van iedere euro omzet 30 cent aan belastingen en
lokale heffingen. Andere branches zoals de horeca, cultuursector en de reisbranche krijgen bij een
nieuwe golf opnieuw een zware tik. De impact is enorm, voor ondernemers die leven voor en van
fysieke ontmoetingen.
Een positieve ontwikkeling is dat de onduidelijkheid over beperkingen in het internationale verkeer
afneemt, nu het Europese RIVM verantwoordelijk wordt voor het afgeven van reisadviezen.
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Omdat niemand exact weet hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen, wordt in de publicatie van
ABN AMRO gebruik gemaakt van een basisscenario. Hierin wordt verondersteld dat een
grootschalige vaccinatie in het seizoen 2021 nog niet op gang is gekomen en een significante
versoepeling van de maatregelen om onderlinge contacten te beperken nog niet aan de orde is.
In onderstaande tabel worden de gemiddelde omzetmutaties steeds vergeleken met 2019.

Verwacht wordt dat ABN AMRO binnenkort met een update van de (laatste) visie op de gevolgen
van de Corona-pandemie komt.
Tien trends die de vrijetijdseconomie in 2021, naar verwachting, zullen veranderen
1. Grote verschuivingen in de markt: we gaan sinds de Corona-uitbraak vooral meer weg in
eigen land en zien dat de vraag uit buurlanden aantrekt. Hoe snel de ingestorte
intercontinentale terugkomt is vooralsnog gissen: de luchtvaartsector zelf verwacht pas in
2024 geheel hersteld te zijn.
2. Landelijk gebied groeit in belang: er is een extra stroom mensen naar bos en natuur,
stranden, grote wateren en agrarisch gebied, vanwege de daar aanwezige ruimte, gezonde
lucht en vele ontspanningsmogelijkheden.
3. Opkomst nieuwe regio’s en steden: door de enorme druk op grote steden en de bekende
natuurgebieden, ontwikkelen nieuwe toeristische bestemmingen zich bijvoorbeeld in Noorden Oost-Nederland en citybreaks naar minder toeristische steden als Groningen, Zwolle en
Deventer.
4. ‘Online’ in stroomversnelling: de rol van online groeit enorm. Tijdens Corona als substituut, na
Corona als extra beleving, appetizer vóór een live bezoek of om lekker na te genieten.
Online biedt ook veel mogelijkheden voor community building en het ontwikkelen van
abonnementsvormen voor vaste, frequente bezoekers.
5. Van standaard naar ‘customized’: na bijna een jaar van lockdowns willen mensen er weer
op uit. Daarbij zoeken ze bijzonder aanbod, met veel experience (‘memorabele ervaringen’),
mogelijkheden voor ontmoeten en actie. Hierbij past geen standaard aanbod; men wil op
maat bediend worden met veel keuzemogelijkheden. Corona zorgde hierbij voor een
kwaliteitssprong. Aanbieders van vrije tijd kunnen deze behoefte faciliteren door te variëren
in
toegevoegde
waarde
in
tijd
en
locatie:
diensten
productaanbod,
capaciteitsmanagement (shifts/timeslots) en dynamic pricing.
6. Meer gezond, duurzaam en sociaal: Natuurlijk zal een groot deel van de mensen hun oude
patroon zo snel mogelijk weer (willen) oppakken. Maar we verwachten wel dat mensen meer
bewust keuzes gaan maken en met meer oog voor eigen gezondheid, omgeving en
medemens. Dit zal ook blijvend gevolgen hebben voor aanbieders in de vrijetijdsmarkt.
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7.

Spelen belangrijk voor welbevinden: spelen ontspant, prikkelt de fantasie, versterkt de sociale
verbondenheid en houdt de hersens fit. Precies wat je nodig hebt in en na de Coronatijd. De
verwachting is dan ook dat allerlei vormen van gaming en spelen in groepsverband een
opmars gaat doormaken. Dit zien we al in de populariteit van bordspelen en online gaming
voor groepen.
8. ‘Buiten’ recreëren, wonen en werken neemt een hoge vlucht: door de drukte en stijgende
prijzen in de Randstad in combinatie met het steeds meer thuis werken (ook na Corona), zal
een groeiende groep mensen ‘in de provincie’ gaan wonen. Of op zoek gaan naar een
tweede/recreatiewoning op het platteland. Deze groep zal veel/meer dan gemiddeld
vanuit huis blijven werken, ook na Corona.
9. Zakelijke markt trekt aan en verandert: door de lockdowns, het vele thuiswerken en het
vergaderen via Zoom/Teams is deze markt fors teruggevallen. Wij verwachten dat bedrijven
na Corona extra behoefte hebben aan live zakelijke bijeenkomsten. Vooral om samen plezier
te hebben (incentives, bedrijfsuitjes), over de nieuwe toekomst na te denken (brainstorms,
creatieve sessies) en weer echt te netwerken. Reguliere vergaderingen en informatieve
bijeenkomsten zullen deels online, deels fysiek en deels in hybride vormen plaatsvinden. Ook
zien we een opkomend belang van ‘shared-spaces’, plekken om elkaar te ontmoeten in de
buurt van de woonomgeving. Dus prettige cafés en werkplekken, met goede koffie, waar je
met collega’s kunt afspreken omdat je veel thuis werkt, en wel behoefte hebt aan contact.
10. Het nieuwe ontmoeten: nog even en veel groepsactiviteiten staan al bijna een jaar ‘on
hold’. Verwacht wordt dat vanaf halverwege 2021 een sterke inhaalslag zal plaatsvinden van
familiefeesten, uitstapjes van vriendengroepen etc. En daarbij zal er sterk de behoefte zijn om
dit op een bijzondere plek te doen, in een authentieke of niet alledaagse accommodaties
met veel beleving, ruimte en (buiten)activiteiten.
Tijdens een sessie van NRIT-media op 9 maart 2021, kwamen de navolgende redenen voor revival
van binnenlandse vakanties, afgezien van de effecten van de coronapandemie, naar voren:
» De groei van de vakantiemarkt zal vooral in korte vakanties zitten;
» Een groeiend aantal senioren, vooral 65-plussers;
» Duurzaamheid wordt belangrijkers (binnenlandse vakanties kennen een lagere footprint);
» Beperkte actieradius van elektrische auto’s stimuleert vakanties dichter bij huis;
» Een grotere kans op mooi weer in Nederland;
» Nieuwe verblijfsconcepten (strandhuisjes, tiny houses, pop-up-camping, e.d.);
» Sentiment rond binnenlandse vakanties wordt positiever.
M.b.t. het toekomstperspectief van de Nederlandse vakantiemarkt 2030, zie ook hoofdstuk 8.4.,
Samenvatting “Perspectief 2030, bestemming Nederland”, werd tijdens de sessie nog het volgende
opgemerkt:
» De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld;
» Door de coronacrisis was er sprake van een ongekende krimp (vooral van buitenlandse
vakanties);
» De verwachting is dat in 2023/2024 weer het niveau van voor de crisis gehaald gaat
worden;
» Na de coronacrisis zal het aantal vakanties groeien met ca 1% per jaar;
» Maar de binnenlandse vakanties groeien dan harder dan de buitenlandse vakanties (+1,5%
versus + 0,7%).
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