Den Haag, 4 december 2012

petitie Gastvrij Nederland aan leden vaste commissie EZ Tweede Kamer
50.000 extra banen in 2020 bij verstandig overheidsbeleid
Geachte leden van de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken,
50.000 extra banen in 2020, bovenop de 412.000 banen die de sector nu al biedt. Dit is wat de
gastvrijheidssector Nederland in harde cijfers te bieden heeft de komende jaren bij een gemiddelde
economische groei van 1,5%. Banen voor zowel hoog, als laagopgeleide Nederlanders veelal
regionaal gebonden.
Dit gaat niet vanzelf. Ondernemers zullen dag-in-dag uit aan de slag moeten om Nederlandse- en
buitenlandse toeristen te verleiden de vakantie door te brengen in Nederland. De ondernemers van
Gastvrij Nederland zetten hier nu en de komende jaren vol op in.
Verder geeft de gastvrijheidssector oplossingen bij de grote maatschappelijke vraagstukken van onze
tijd, zoals bevolkingskrimp, preventie & gezondheid, duurzaamheid en het nieuwe evenwicht tussen
recreatie & natuur.
De overheid stimuleert gewenste ontwikkelingen in de sector door de lasten niet nodeloos te laten
stijgen; het geeft de ondernemer de ruimte te investeren in innovatie van zijn duurzame product.
Ook minder en betere regels geeft de sector vleugels. Hierdoor ontstaat ondernemingsruimte en
wordt welvaart en welbevinden gecreeerd.
De Rijksoverheid moet samen met ondernemers meer investeren in de positionering en promotie
van Nederland, waardoor buitenlandse bezoekers Nederland nog beter weten te vinden en hun
euro’s in Nederland uitgeven.
De Rijksoverheid is genodigd om samen met ondernemers, decentrale overheden en onderwijs een
gezamenlijke visie neer te zetten op de Gastvrijheidseconomie in 2020. Waar willen we staan, hoe
gaan we dat bereiken en wie is waar op aanspreekbaar. Het Centraal Planbureau (CPB),het sociaalcultureel planbureau (SCP) en het planbureau voor de leefomgeving kunnen hier samen met
maatschappelijke organisaties in 2013 de eerste aanzet voor geven.
Geachte Kamerleden, hierbij overhandig ik u de cheque voor 50.000 extra banen. Dit doe ik samen
met studenten van de NHTV die over een aantal jaren in deze sector hun brood willen verdienen.
Deze jonge mensen een wervend toekomstperspectief bieden; dat is waar we het voor doen!
Gastvrij Nederland hoopt van harte dat u over 8 jaar de cheque zult verzilveren , omdat u samen met
ons de doelstelling van 50.000 extra banen voor Nederland gehaald heeft!
Wij staan in ieder geval klaar onze bijdrage hierin te leveren.

