Gastvrij Nederland - Nationale Raad voor toerisme,
recreatie, horeca en vrije tijd
Interview met de secretaris Hans Haerkens
Door: Ton Vermeulen

In onze sector is heel wat jaren het Platform Toerisme en Recreatie
(PTR) actief geweest. In maart 2010 is het PTR ter ziele gegaan en
hebben de aangesloten organisaties met ‘Gastvrij Nederland – Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd’ een nieuwe
start gemaakt. Bij het begin van het oude PTR in 1995 was iedereen
nog wel zo positief. Ze gingen in zowel Den Haag als Brussel lobbyen
voor onze sector. Een gezamenlijke aanpak zou immers kosten
besparen en de boodschap alleen maar sterker maken. Meer ruimte
voor toerisme, overal in Europa hetzelfde BTW-tarief, een eind aan
onvoorspelbare gemeentelijke belastingen en een gezamenlijk Europees visumbeleid, dat waren zo wat speerpunten van het PTR. Belangrijkste doel was samen druk op de politiek uitoefenen om zo de
belangen van toerisme en recreatie te behartigen. Naast een incidenteel succesje is het PTR vooral blijven steken in het organiseren van
wat bijeenkomsten in Nieuwspoort en de verkiezing van de politicus van
het jaar. In Den Haag wordt na 15 jaar lobbyen onze breed geschakeerde sector nog steeds niet voor vol aangezien. Vorig jaar ging het roer
definitief om. Er werd een nieuwe naam gekozen en de oude aanpak
ging overboord. Weg met de 100-puntenplannen en ideeën die feitelijk
onhaalbaar waren. Over die nieuwe naam ´Gastvrij Nederland´ ontstond
nog wel even wat verwarring omdat ook het innovatieproject van
RECRON die naam droeg. Maar vanaf begin januari 2011 is ook dat
voorbij en gaat het project van RECRON verder onder de naam ´RECRON Innovatie Campagne´. Genoeg redenen om eens nader kennis te
maken met het nieuwe elan van Gastvrij Nederland. Dat doen we met
de secretaris van de Raad, Hans Haerkens. VNO-NCW haalde deze
zwaargewicht uit de eigen organisatie van Noord-Nederland
naar Den Haag om de gastvrijheidsboot vlot te trekken.
We spreken af in het centrum van de politieke
macht in Nederland, Den Haag. Op de 14e
etage van de Malietoren, het kantoor
van VNO-NCW en MKB Nederland.
Prachtig uitzicht over Den
Haag met de Noordzee op
de achtergrond.
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Hans Haerkens
Hans Haerkens heeft aan Nijenrode
gestudeerd en is daarna internationale
economie gaan studeren in de VS. Hij
woont in het Drentse Gieten en werkt nu
twee jaar in Den Haag. Daarvoor was hij
verantwoordelijk voor VNO-NCW in NoordNederland. Hans Haerkens is zoon van
een ondernemer en gedijt op het snijvlak
van bedrijfsleven en politiek.
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Hans Haerkens was geen bekende in
onze sector. Daar komt langzaam maar
zeker verandering in. Hoe is hij bij
Gastvrij Nederland terecht gekomen?
“Heel toevallig. Er was binnen het oude
Platform Toerisme en Recreatie een nieuwe
ambitie, een nieuwe agenda. Men vond
zichzelf toch wel een beetje miskend in het
hele krachtenveld en ze vroegen of ik er
eens naar zou willen kijken. Ik ben in november 2009 gestart toen het nog Platform
Toerisme en Recreatie heette. Die naam
hebben we heel snel gewijzigd in Gastvrij
Nederland. De naam ‘platform’ is niet onderscheidend genoeg. Zo’n platform kun je
overal in Nederland hebben. Bovendien doet
alleen de naam toerisme en recreatie geen
recht aan de diversiteit van dit collectief.
Daarom heten we nu ‘Gastvrij Nederland –
Nationale Raad voor toerisme, recreatie,
horeca en vrije tijd’. Die naam doet recht
aan wie we zijn en de zestien partijen die wij
vertegenwoordigen. Ook richting beleidsdepartementen geven we hiermee voor het
eerst de volle breedte van de sector aan.”
Jullie benoemen onze sector heel
anders dan we doorgaans gewend zijn.
Gebruikelijke benamingen zijn vrijetijdssector, leisure-industry of gewoon
recreatie en toerismesector maar jullie
noemen het ‘gastvrijheidseconomie’. Zit
daar een beredenering achter?
“In gastvrijheidseconomie zitten de woorden
‘gastvrij’ en ‘economie’ verwijzend naar
herbergzaam en huishouding. Onze sector
is economisch heel relevant. Als je praat
over 16 organisaties die 50.000 bedrijven
vertegenwoordigen met meer dan 400.000
werknemers, dan heb je het wel ergens
over. Zij vormen de kern. Daaromheen zit
een schil van toeleveranciers en dienstverleners die alle belang hebben bij een vitale
sector. Bovendien zitten we in de haarvaten
van de Nederlandse samenleving. In de binnensteden, op het strand, in de natuur, aan
het water. We zitten daarmee heel dicht op
de polsslag van de Nederlandse economie.
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Die boodschap moeten we overbrengen aan
de beleidsmakers in Nederland. Behalve
het economische belang in euro’s en dito
werkgelegenheid zijn we ook belangrijk
voor de ontspanning, voor de cohesie,
integratie, de zorg voor de natuur. Op dat
vlak is de achterban van Gastvrij Nederland
bovengemiddeld actief. Wij zijn daarbij echt
een maatschappelijke partner. Dat kunnen
we niet genoeg benadrukken. Wij zorgen
er mede voor dat Nederland aantrekkelijk
is, dat mensen vrolijk zijn, sportief zijn, een
goed gevoel hebben en gelukkig zijn. Wij
zijn de eerst verantwoordelijke voor die
Quality of Life.”
Ik heb het idee dat we het belang van
onze sector zelf niet altijd beseffen en
het daardoor ook bij de beleidsmakers
niet over het voetlicht krijgen. Kun je
spreken van een miskende sector?
“Ik ben met vreemde ogen de sector binnengekomen. Ik kom natuurlijk niet onder
een steen vandaan maar ik heb me wel
verbaasd over de relatieve aandacht die
deze tak van sport krijgt in het politiek
en maatschappelijk krachtenveld. Ik vind
dat men geen fair share krijgt van de te
verdelen koek. Dat komt vooral omdat
we onszelf gedurende een heel lange tijd
enorm gefragmenteerd en versplinterd
hebben gepresenteerd. Daarmee hebben
we de overheid nauwelijks de gelegenheid
gegeven een samenhangende visie op
ons los te laten. Derden hebben ons veelal
gezien als een veelkoppige draak. Het
was nooit goed, altijd deden anderen het
fout. Maar dat lag vaak wel aan onszelf.
We hadden geen duidelijke en haalbare
boodschap en ook qua toon en volume was
het niet goed. Dat beeld is zich langzaam
aan het wijzigen, hetgeen inmiddels ook
door anderen wordt opgemerkt. Niet langer
een eendimensionale ‘van dik hout zaagt
men planken’ benadering, maar goed
doordachte haalbare standpunten; kortom
reacties die hout snijden.”

Wat heeft de nieuwe organisatie concreet al bereikt?
“Buiten het zicht van de camera is er veel
gebeurd. In 2010 hebben we het fundament voor latere jaren gelegd. Niet alleen
de naam is veranderd, maar we hebben
ons ook binnen VNO-NCW/MKB -Nederland geherpositioneerd. Niet langer een
appendix. In het voorjaar komen we met
een nieuwe sectorvisie en intussen hebben
we met de VNG een convenant gesloten
en gaan we dat ook met het IPO doen volgende maand. We zijn nu beter in staat om
onze common ground te benoemen en daar
samenhang, rangorde en prioriteit in aan
te brengen. Opdat ook de ontvangers van
de boodschap begrijpen wat we willen. Het
eerste overleg met de Tweede Kamer dat ik
in deze sector meemaakte, was ontluisterend. Dat had geen niveau. Het succes van
het overleg werd afgemeten aan het aantal
keer dat een brancheorganisatie door een
Tweede Kamerlid was aangehaald. Maar
daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat
om het behalen van resultaten waarvoor
politieke meerderheden zijn. Die Kamerleden werden door Jan en alleman bestookt
met de meest uiteenlopende lijstjes met
exotische en uitbundige verzoeken. Die konden daar ook geen chocolade van maken.
Die Kamerleden willen gewoon een top drie
hitlist hebben. Ze willen weten wat nu echt
het punt is waarop we als sector willen
scoren. Het is daarbij ook belangrijk dat
Kamerleden een bestendige lijn zien, dat je
ze betrekt bij de afwegingen die je maakt.
Ze moeten je zien als een betrouwbare club
die goed bezig is.”
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Nemen jullie alle communicatie richting
nationale politiek over van de onderliggende brancheverenigingen?
Nee. Dat is ook nooit de bedoeling
geweest. Wij richten ons primair op de collectieve agenda van Gastvrij Nederland. Het
is voor het departement een verademing
een club aan tafel te hebben die namens
zestien partijen spreekt. Met overtuiging en
met het mandaat van die partijen.”
Wij zijn een beetje een zeursector. We
zijn tegen de toeristenbelasting, tegen
het rookverbod, tegen Natura 2000 om
er maar eens een paar te noemen. Hoe
kijken jullie daar tegenaan?
“We moeten leren dat het politieke handwerk achter de schermen meer vermag
dan louter te tamboereren via nationale
media. Dat laatste geeft de eigen achterban
wellicht een gevoel van opluchting, maar is
doorgaans fnuikend voor het veiligstellen
van het lobby-doel. Natura 2000 is natuurlijk
een lastig dossier. Het bewustzijn groeit dat
natuur de economie in de dagelijkse woon-,
leef- en werkomgeving juist meerwaarde
schenkt, en dat een economische benadering en ondernemerschap nodig zijn voor
het behoud van natuur. Natuur, water en
landschap zijn belangrijke elementen van
het toeristisch – recreatieve product.
Waar komt die negatieve insteek toch
vandaan?
“Dat komt omdat dit de meest gereguleerde
sector van Nederland is. Dat wordt weer
veroorzaakt door het feit dat onze activiteiten zich veelal voordoen in of nabij het
publieke domein. Een ondernemer heeft
daarom te maken met veel regels van zowel
landelijke, provinciale en gemeentelijke
overheden. De stapeling ervan, als ook de
inconsistentie en de gemakzuchtige neiging
de sector te zien als gevaarloze melkkoe,
maken het voor ondernemers vermoeiend
opereren. We mogen er vanuit gaan dat
een ondernemer het niet willens en wetens
fout doet. Een ondernemer wil onderne-

24

nritmagazine

men, waarde creëren, bijdragen aan het
regionaal en nationaal product. Uiteindelijk
hebben vooral gemeenten profijt van de
inspanningen van bedrijven in de gastvrijheidseconomie. Er is een sterke correlatie
tussen de aanwezigheid van onze leden
en de aantrekkelijkheid en dynamiek van
binnensteden. Een gemiddelde Nederlander
heeft meer met een evenement in het eigen
stadscentrum dan met de vestiging van een
bedrijf op een lokaal bedrijventerrein.”
Hebben we geen last van het feit dat
we een echte MKB-sector zijn?
“Natuurlijk, met 50.000 vooral kleine bedrijven zijn we een echte MKB-sector. Als men
daar piept, dan is het niet gelijk nationaal
nieuws. Kijk naar de politieke ophef over
het dreigende verlies aan werkgelegenheid bij de verkoop van een bedrijf als
Organon. Zoveel aandacht maakt jaloers.
Maar je doet het collectief onrecht aan als
je net doet alsof het allemaal vanzelf gaat.
Als je kijkt naar de middelen die het oude
ministerie van EZ besteedt aan deze sector,
17 miljoen euro, is dat niet veel. Pakweg
95% van dat budget gaat met een hoog rendement naar promotie van Nederland in het
buitenland. Als je dan ziet dat je 400.000
mensen aan het werk houdt en maatschappelijk bindweefsel bent, houdt het niet over.”
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Nog even over de naamgeving. Is het
niet verwarrend dat RECRON onder de
naam Gastvrij Nederland een project
heeft met dezelfde naam?
“Het project bij RECRON stopt onder de
naam Gastvrij Nederland en gaat verder
onder een andere naam. Een groot chapeau
voor de RECRON dat ze grootmoedig deze
naam heeft afgestaan. Gastvrij Nederland is
wat we met z’n allen willen uitstralen. En ik
ben heel blij dat we nu kunnen zeggen dat
we met Gastvrij Nederland zorgen voor de
gastvrijheidseconomie. Dat is de vlag waaronder we allemaal opereren. Elke andere
benadering is minder compleet.”
Daar komen we toch steeds weer op terug
‘de gastvrijheidseconomie’.
“Met het woord ‘economie’ heb je gelijk een
ander gesprek. Dan gaat het ergens over.
Dan is het niet alleen maar fun maar wordt
er ook geld verdiend. Het is belangrijk dat
we ons met het woord ‘gastvrijheidseconomie’ op de kaart gaan zetten. We hebben in
het verleden ons belang voor de Nederlandse economie slecht over het voetlicht
gebracht. Je moet voortdurend je omgeving
aanspreken op de meerwaarde die je als
sector biedt.”
Hoe zie je de rol van het NBTC in dit
geheel?
Ik heb heel veel waardering voor al dat werk
dat ze met relatief weinig geld weten te
bewerkstelligen. Goed beschouwd moeten
ze met weinig middelen de strijd om de
internationale toerist aangaan. Ze leveren
echt veel kwaliteit en expertise. Al die
buitenlandse aandacht legt een stevig fundament onder allerlei activiteiten. Dat komt
ook de binnenlandse toerist ten goede.
Het NBTC positioneert Nederland als het
Artdistrict van de wereld. Met de meeste
culturele instellingen per strekkende meter.
China is de machinekamer van de wereld,
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voor automotive moet je in Duitsland zijn en
voor cultuur in Nederland. Als je dat kunt
kapitaliseren, dan ben je spekkoper.”
Waarom faciliteert VNO-NCW en MKB
Nederland de Nationale Raad?
“We doen dit omdat het een ledenbelang
is. Het zou natuurlijk prachtig zijn als we
analoog aan ‘Bouwend Nederland’ ook een
‘Gastvrij Nederland’ krijgen. Dat is voor de
overheid en de betreffende branches een
enorme stap vooruit.”
Wat vind je leuk aan dit dossier?
“Ik gedij bij complexiteit en schijnbare
tegenstellingen. Het moet niet te gemakkelijk gaan. Naarmate de druk wordt opgevoerd, ben ik meer in mijn element. Zoals
ik het nu vertel, lijkt het hele proces om
te komen tot Gastvrij Nederland een mooi
recht pad, maar dat was het natuurlijk niet.
We hebben een bochtige weg, bergop met
rolschaatsen afgelegd.”
Jullie komen in februari 2011 met een
integrale visie. Waarom heeft dat zo
lang geduurd?
“Omdat we helemaal vanaf scratch opnieuw
zijn begonnen. We hebben niet alle beleidsplannen op een hoop geveegd en daar een
nietje doorheen geslagen. Dat dus niet. Het
wordt een ‘strategische’ visie waarin de
common ground van al die partijen goed
is verankerd. Het is de resultante van een
rijpingsproces waaraan veel interactie,
groepsdynamiek en discussie met stakeholders is vooraf gegaan. Strategisch denken
is betrekkelijk nieuw voor deze sector. Je
ziet dat aan een 100 puntenplan. Daar
bereik je dus weinig mee. Professionele
lobby begint met je huiswerk heel goed
doen, weten hoe de hazen lopen en wie je
partners zijn, timing en tot slot moet het je
gegund worden.

Wat heeft je heel erg verbaasd over
deze sector?
“Het gebrek aan boosheid . De ernstige
miskenning van de economische `en maatschappelijke relevantie van onze agenda.
Dat heeft me erg verbaasd in eerste
termijn. Als je erin gaat verdiepen dan zie
je dat we zelf alle aanleiding gaven door de
overheid te worden uitgespeeld. We waren
eenvoudigweg een verdeeld huis. Het was
gewoon prijsschieten. Dat proberen we te
veranderen. Dat vraagt inschikkelijkheid.
Daar begint het mee. Ik ben begonnen met
het organiseren van informele ontmoetingen. Ik stelde vast dat de dames en heren
van de Raad elkaar niet erg goed kenden.
Ze waren als persoon niet met elkaar
verbonden. Dat zijn bescheiden noties maar
het verenigingselement en daarmee het
denken als collectiviteit, als keten is cruciaal voor gemeenschappelijk succes. Daar
hoort ook een gevoel van saamhorigheid en
onderlinge verbondenheid bij. We zijn met
elkaar een keten en dat realiseren we ons
nog steeds onvoldoende.”
Verwijt je de overheid wat?
“De overheid is er niet op uit om alleen
maar domme dingen met ons te doen. Maar
we moeten die overheid wel voeden met
goede ideeën en plannen. En geloof me. Als
je namens 16 partijen spreekt, dan kunnen
ze moeilijk om je heen.”
Wanneer is Gastvrij Nederland voor je
geslaagd, gelukt?
“We gaan echt in een heel hoog tempo.
Het is belangrijk dat we het in de goede
volgorde blijven doen. De verleiding om
heel veel meer te doen is groot, maar we
moeten het allemaal wel kunnen behappen.
De interne spankracht is niet onbegrensd.
Je kunt in zo’n project niet zeggen dat je
klaar bent. Dat ben je nooit.” •

Gastvrij Nederland
Gastvrij Nederland - Nationale Raad
voor toerisme, recreatie, horeca en
vrije tijd, vertegenwoordigt zestien
organisaties en branches in de
gastvrijheidseconomie waarin zowel
leisure als business zijn vertegenwoordigd. Gastvrij Nederland spant
zich in de toeristisch-recreatieve
bedrijvigheid binnen Nederland in
de volle breedte te versterken,
zodat toerisme en recreatie kunnen
uitgroeien tot een dynamische en
duurzame sector waarin gasten,
klanten, bezoekers en recreanten
uit binnen- en buitenland hun voordeel doen met een hoogwaardige
productbeleving tegen gunstige
prijs- en kwaliteitscondities. De Raad
zet zich in voor een toegankelijk,
veelzijdig, verrassend en hoogwaar-

dig vrijetijdsaanbod met als doel om
meer bezoekers en meer bestedingen in Nederland te genereren.
De leden van Gastvrij Nederland
zijn ANVR, CLC-Vecta, Club van
Elf, HISWA Vereniging, Koninklijke
Horeca Nederland, Koninklijk
Nederlands Vervoer, Nederlandse
Museumvereniging, Nederlandse
Vereniging van Luchthavens/Schiphol, Nederlandse Vereniging van
Dierentuinen, RECRON, Vereniging
Nederlandse Poppodia en Festivals,
Vereniging van Schouwburg- en
Concertgebouwdirecties, Vereniging
van Evenementenmakers en VVV
Nederland. Nederlands Bureau
voor Toerisme & Congressen en
ANWB zijn geassocieerd lid. Gastvrij
Nederland is nauw gelieerd aan
VNO-NCW en MKB Nederland.

nritmagazine

27

