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Over dit boek
Methode Tendens Toerisme & Recreatie
Je staat aan de start van je opleiding Travel, Leisure & Hospitality. Hierna ga je aan de slag bij een
bedrijf op het gebied van toerisme, recreatie en vrijetijd. In dit boek maak je kennis met de branche
en het beroep.

Je kunt aan de slag bij bedrijven in verschillende contexten. Daarbij heb je ook veel contact met
internationale klanten/gasten. De verschillende contexten zijn:
• de receptie van een (internationaal) hotel of recreatiebedrijf
• bedrijven gericht op het geven van toeristische informatie en verkoop, zoals VVV’s en

ANWB-winkels
• bedrijven in de reisbranche, bijvoorbeeld in de sector vakantiereizen, zakenreizen of

touroperating. Daarbij heb je te maken met de verkoopkanalen reisbureau, contactcenter en
internet

• bedrijven in de verblijfsrecreatie, zoals campings, bungalowparken en groepsaccommodaties.
Je kunt dan zowel een frontofficefunctie hebben als recreatieactiviteiten organiseren

• bedrijven in de dagrecreatie, zoals in- en outdoorcentra en attractieparken.

Het boek Toerisme en recreatie | branche en beroep is onderdeel van de methode Tendens Toerisme
& Recreatie. Tendens Toerisme & Recreatie is een mbo-lesmethode gebaseerd op het
kwalificatiedossier Travel, Leisure & Hospitality. Opdrachten worden gepresenteerd in
contextspecifieke werkboeken en de bijbehorende theorie wordt behandeld in algemene
theorieboeken. Binnen Tendens Toerisme & Recreatie staan vijf contexten centraal: reisbranche,
hotel, verblijfsrecreatie, dagrecreatie en toeristisch informatiebedrijf.

Indeling van het boek
In Toerisme en recreatie | branche en beroep staat toerisme en recreatie centraal. Dit wordt
behandeld in de volgende hoofdstukken:
1. Kennismaking met toerisme en recreatie
2. Branches in toerisme en recreatie
3. Beroepen
4. De werkplek
5. Trends en ontwikkelingen
6. Duurzaam ondernemen
7. Veiligheid.

Elk hoofdstuk eindigt met de paragraaf Trends en ontwikkelingen. In deze paragraaf worden de
belangrijkste nieuwe ontwikkelingen beschreven. Aan deze paragraaf is een dossier Actualiteit
gekoppeld, voor voorbeelden en de nieuwste trends. Dit dossier vind je op de methodewebsite.

Combinatie met werkboeken
Dit theorieboek kan worden gebruikt in combinatie met het volgende werkboek:
• Toerisme en recreatie | branche en beroep

Daarnaast biedt het een basis voor de volgende werkboeken:
• Frontoffice reisbranche
• Frontoffice hotel
• Frontoffice verblijfsrecreatie
• Frontoffice verblijfsrecreatie l activiteiten
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• Front- en backoffice dagrecreatie
• Front- en backoffice toeristisch informatiebedrijf
• Backoffice reisbranche
• Backoffice hotel
• Backoffice verblijfsrecreatie
• Promoten en verkopen reisbranche | pakketreizen
• Promoten en verkopen reisbranche | maatwerkreizen
• Promoten en verkopen hotel
• Promoten en verkopen dagrecreatie
• Promoten en verkopen toeristisch informatiebedrijf
• Sport en outdoor
• Spel
• Creativiteit
• Entertainment
• Informatie en educatie
• Leidinggevende toerisme | reisbranche
• Leidinggevende toerisme | recreatiebranche en hotel
• Leidinggevende recreatie.

In de werkboeken vind je vragen en opdrachten.

Relatie met andere theorieboeken
Dit theorieboek heeft een relatie met de volgende theorieboeken:
• Frontoffice in toerisme en recreatie (met verschillende eigen werkboeken)
• Backoffice in toerisme en recreatie (met verschillende eigen werkboeken)
• Communicatie in toerisme en recreatie | online & offline
• Producten en diensten voor toerisme en recreatie
• Commerciële dienstverlening
• Organiseren van recreatieactiviteiten
• Uitvoeren van recreatieactiviteiten
• Operationeel en personeelsmanagement.

Wanneer je een ander theorieboek of een ander hoofdstuk in dit theorieboek kunt raadplegen
voor verdiepende of aanvullende informatie, staat er een pictogram in het theorieboek. Bij dit
pictogram lees je waar je meer informatie kunt opzoeken:

Titel van het theorieboek dat je kunt raadplegen
Hier lees je in welke paragraaf je de informatie kunt vinden.

Methodesite Tendens Toerisme & Recreatie
Wanneer je www.tendens-tr.nl kunt raadplegen, staat er een pictogram in het theorieboek. Bij dit
pictogram lees je welke bron je kunt opzoeken. Je komt in dit boek twee verschillende pictogrammen
tegen:

Bron op www.tendens-tr.nl
Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.

Video op www.tendens-tr.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken.
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1. Kennismaking met toerisme en
recreatie

Werken in toerisme en recreatie betekent dat je met veel begrippen en organisaties te maken
krijgt. Je moet die begrippen kennen en ook weten wat de overeenkomsten en verschillen zijn.
Het is niet vanzelfsprekend dat je hetzelfde bedoelt als iemand anders, als je het met iemand over
vakantie, toerisme, recreatie of vrije tijd hebt. Zo is er een verschil tussen noodzakelijke
vrijetijdsbesteding en ECHTE vrije tijd. De toeristische branche is erg aan het veranderen. Kwaliteit
speelt een steeds grotere rol voor de consument. De toeristenindustrie moet daarop inspringen.

In dit hoofdstuk leer je achtereenvolgens over:
• kernbegrippen
• de geschiedenis van het toerisme
• trends en ontwikkelingen.

1.1 Kernbegrippen

Weet jij al wat het verschil is tussen toerisme, vakantie en recreatie? Of het verschil tussen recreatie
en vrije tijd? Om er zeker van te zijn dat iedereen over hetzelfde praat, leer je in dit hoofdstuk een
groot aantal kernbegrippen. Gasten verwachten veel van je en ook je leidinggevende verwacht
een flinke portie basiskennis van je. Kennis helpt je om de gast goed te adviseren en daarmee ook
de commerciële doelstellingen te halen van het bedrijf waar je werkzaam bent.
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1.1.1 Vrije tijd/Leisure
De Nederlandse term 'vrije tijd' wordt vaak vervangen door de Engelstalige term 'leisure', maar
betekent hetzelfde. Maar wat is nu vrije tijd of leisure?

Bruto vrije tijd
Jij gaat naar school, moet thuis nog studeren, van huis naar school reizen en weer terug, en misschien
heb je in het weekend ook nog een bijbaantje. Voor iemand die werkt, geldt hetzelfde. Reis-, werk-
en studietijden zijn verplichtingen, alle tijd die daarnaast overblijft is de bruto vrije tijd.

Netto vrije tijd
Je hebt ook noodzakelijke vrijetijdsbestedingen of zorgtaken, zoals koken, strijken, stofzuigen,
zorg voor anderen, en persoonlijke tijd voor slapen, eten, douchen, aankleden enzovoort. Als je
deze bezigheden ook aftrekt van je bruto vrije tijd, houd je de netto vrije tijd over. Dit is de tijd,
die je écht vrij te besteden hebt en die je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor gamen, Netflix kijken,
chillen, je hobby, uitgaan, of eropuit gaan naar bijvoorbeeld een pretpark, bioscoop, kermis of de
natuur in. Verder en langer weg gaan kan natuurlijk ook, zoals bijvoorbeeld met een vliegreis naar
Ibiza of een paar weken kamperen met je vrienden.

Shoppen in de Markthal-Rotterdam, een vorm van vrije tijd? Bron: Hollandfoto.net/Shutterstock.com.

Voor iedereen anders...
De bruto vrije tijd is voor iedereen hetzelfde, en dus meetbaar. Toch heeft iedereen een andere
mening over wat je als echte vrije tijd kunt beschouwen. Dit heeft te maken met verplichtingen.
Zo kan de één het koken van een dagelijkse maaltijd zien als een noodzakelijk kwaad, terwijl de
ander dit als een prettige tijdsbesteding ervaart en het vrije tijd noemt. Denk maar aan de
populariteit van kook- en bakprogramma's. Er is zelfs een hele tv-zender aan gewijd: ‘24Kitchen’.
Je kunt zelfs per keer dat je staat te koken, een ander gevoel hebben. Even snel na een lange dag
werk of stage een voedzame maaltijd voor jezelf koken, geeft een ander gevoel dan na schooltijd
in alle rust met vrienden de mooiste cupcakes bakken en versieren. Uit eten gaan kan een prachtige
vrijetijdsbesteding zijn, maar misschien niet als je met een irritante oom naar dat luxe Franse
restaurant moet.
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Vrijetijdsbesteding
De netto vrije tijd vul je naar eigen wens in met verschillende activiteiten. Dit heet vrijetijdsbesteding.
In je vrije tijd onderneem je activiteiten voor je plezier. Dat kunnen korte bezigheden zijn, zoals
naar een (sport)vereniging gaan, gamen, chatten, maar ook op vakantie gaan en reizen. We geven
met z'n allen 25% van ons inkomen uit aan vrijetijdsbestedingen en er gaat In Nederland een
bedrag van 17 miljard euro per jaar in om. Uitgaan, buitenrecreatie en winkelen waren in 2015 de
belangrijkste vrijetijdsbezigheden (NRIT Trendrapport 2015, p. 170) voor Nederlanders. In andere
landen kan dat heel anders zijn. Ieder land richt zijn vrije tijd weer anders in.

In de VS en in Japan hebben de mensen minder recht op vakantiedagen dan wij in Nederland. Dat
heeft te maken met hoe ze in de VS en Japan naar werken kijken. Werken is daar veel belangrijker
dan vakantie vieren. Hier in Nederland is werk belangrijk, maar vakantie zeker ook, de balans
werk/vakantie is hier dus gelijkmatiger verdeeld.

Onderzoek naar vrijetijdsbesteding
Wat Nederlanders in hun vrije tijd doen, houdt het CVTO (ContinuVrijeTijdsOnderzoek) van
NBTC-NIPO goed bij. Het CVTO doet dat door elke week 350 personen te vragen naar hun
vrijetijdsactiviteiten van de afgelopen week. Eén keer per jaar wordt dit aangevuld met een
grootschalig onderzoek onder 5000 mensen. Het CVTO hanteert een andere definitie van
vrijetijdsactiviteiten: ‘Alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen
woning en waarbij men minimaal een uur van huis is (inclusief reistijd). Bezoek aan familie, vrienden
en kennissen, en activiteiten ondernomen tijdens vakanties blijven buiten beschouwing.’

Kernbegrippen op een rijtje

Vrije tijd/leisure
Vrije tijd of leisure is alle tijd die overblijft na aftrek van de tijd die nodig is voor (huishoudelijke)
arbeid, scholing en de tijd die nodig is voor de persoonlijke verzorging van zichzelf en die van
andere gezinsleden. Reistijd ten behoeve van werk of scholing valt niet onder vrije tijd.

Vrijetijdsbesteding
Vrijetijdsbesteding is alle activiteiten die plaatsvinden in de netto vrije tijd.

Vrijetijdssector
De Vrijetijdssector is het totaal aan organisaties en personen dat zich bezighoudt met
vrijetijdsbesteding, ook wel de vrijetijdsindustrie of vrijetijdsbranche genoemd.

Let op!
Volgens CVTO betekent vrije tijd: Alle (dag)recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de
eigen woning, waarbij men minimaal een uur van huis is (inclusief reistijd).

Wil je meer weten over trends en ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdsbesteding? Bekijk dan de
video ‘De Nederlandse vrijetijdsmarkt’.

Meer trends en ontwikkelingen vind je in het naslagwerk ‘CBS Trendrapport toerisme, recreatie en
vrijetijd’.
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1.1.2 Recreatie
Denk je bij het zien van het woord recreatie direct aan kamperen? Of zie je de bungalowparken
van Landal GreenParks, Roompot en Center Parcs voor je? Een ander ziet zichzelf al flyboarden, of
denkt aan de grote attractieparken als Walibi, Efteling en Slagharen. Weer een ander denkt aan
wandelen, fietsen, fitnessen, zwemmen, spelen strand en zonnen.

Recreatie is ook spelen op een camping.

Recreatie staat voor alle activiteiten die zich afspelen in de netto vrije tijd. Wat er ook in je opkomt,
in zijn algemeenheid betekent het woord recreatie, dat je nieuwe, frisse energie opdoet. Met
recreatieve activiteiten kun je je dan ook meestal weer helemaal opnieuw opladen en de drukte
van de dag van je afzetten. Deze activiteiten kunnen buiten, maar ook binnen je eigen
woonomgeving plaatsvinden. De essentie van recreatie is echter dat het binnen je netto vrije tijd
plaatsvindt. Het doel is daarmee altijd ontspanning.

De tijd die je aan recreatie besteedt, kan sterk uiteenlopen. Recreatie kent ook heel veel vormen,
zoals:
• uurrecreatie
• dagrecreatie
• verblijfsrecreatie
• waterrecreatie
• sportieve recreatie
• indoor- en outdoorrecreatie.

Kernbegrippen op een rijtje

Recreatie
Onder recreatie valt elke activiteit die zich afspeelt in de netto vrije tijd.

Recreant
Een recreant is iemand die in zijn/haar netto vrije tijd een activiteit onderneemt.

Recreatiebedrijf
Een recreatiebedrijf is een onderneming die zich bezighoudt met de exploitatie van een park of
organisatie gericht op recreatie, zoals een bungalowpark, jachthaven, outdoorbedrijf of attractiepark.
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Recreatiesector
De recreatiesector (of recreatiebranche) is de sector die zich richt op alle soorten recreatie en
waaronder alle bedrijven vallen die betrokken zijn bij het aanbieden van activiteiten op het gebied
van recreatie.

Uurrecreatie
Uurrecreatie is een begrip dat in de statistieken (bijvoorbeeld het NRIT-Trendrapport) niet meer
gebruikt wordt. Tegenwoordig valt het onder het begrip ‘dagrecreatie’. Omdat je de term hier en
daar nog kunt tegenkomen toch een voorbeeld en uitleg van dit begrip.

Bij uurrecreatie gaat het om alle vrijetijdsactiviteiten, die zich binnen een periode van twee uur
afspelen, waarbij de reistijd niet wordt meegerekend. Denk hierbij aan bijvoorbeeld paintballen,
karten, tennis of een paar uurtjes in de wellness.

Voorbeeld Uurrecreatie
Sinds kort heeft één van de recreatiebedrijven in jouw omgeving een wellness geopend, ook
toegankelijk voor de bewoners van het dorp. Voor je verjaardag heb je een bon gekregen, die
er al een tijdje ligt. Jij naar de wellness? Is dat niets iets voor rijke dames in dure auto's? Ja, sauna-
en wellnessresort Zwaluwhoeve, die kent iedereen, maar dit? Uit nieuwsgierigheid fiets je na je
laatste toets toch spontaan naar het wellnesscentrum toe. Zachte badjas? Check. Stevige
rugmassage? Check. Geurig bruisbad? Dubbelcheck.

Wil je voorbeelden zien van uurrecreatie? Ga dan naar de weblink ‘Outdoor Brielle’.

Dagrecreatie
Onder dagrecreatie vallen alle vrijetijdsactiviteiten die minimaal twee uur en maximaal één dag
duren. Er vindt geen overnachting plaats. Je kunt zo’n activiteit ook een dagtocht noemen. Het
gaat daarbij om een activiteit die je onderneemt vanuit je eigen woon- of verblijfplaats. Of je vanaf
de camping naar een pretpark gaat of vanuit je eigen huis, maakt dus voor dagrecreatie niet uit.
Activiteiten die je dan onderneemt zijn bijvoorbeeld een dagje naar het strand, naar een
attractiepark, dierentuin, aquapark of recreatiegebied. Zonnen, luieren, shoppen, adrenaline voelen
in de achtbaan of in een Dungeon. Dagrecreatie kent oneindig veel mogelijkheden.

Een bezoek aan een attractiepark is een vorm van dagrecreatie. Bron: Europa-Park.

11

Kennismaking met toerisme en recreatie



Voorbeeld Dagrecreatie
Twee weken geleden heb je al online de kaartjes gekocht voor een dagattractiepark in het
midden van het land. Je verheugt je erop: eindelijk een dag chillen met de groep! Toch spannend,
want je durft nog niet in alle achtbanen. De busreis duurt lang, dan zie je de rollercoasters
opdoemen... Huppakee, hard gaan!

Verblijfsrecreatie
Verblijfsrecreatie is een recreatieve activiteit waarbij je minimaal één nacht van huis bent (niet bij
vrienden of familie). Je overnacht in een recreatieve omgeving op bijvoorbeeld een camping, in
een bungalowpark, een groepsaccommodatie of in je tweede huis in de bossen. Afhankelijk van
de duur van het verblijf valt deze vorm van recreatie onder een kort verblijf (tot maximaal drie
nachten achter elkaar) of een lang verblijf (vier of meer nachten achter elkaar).

Voorbeeld Verblijfsrecreatie
Eindelijk is de auto ingepakt. Luchtbedden, matrasjes, tent, veel te veel kleren, alles zit erin, nu
op weg naar de camping. Je vader brengt je en je hebt er zo'n zin in... Je vrienden van vorig jaar
heb je al geappt... ‘Echt, kom jij ook weer’? Morgen direct zwemmen, barbecueën, 's avonds
naar die topdisco in het dorp. Twee weken zonder je ouders, wat een vooruitzicht, yeah!

Bij verblijfsrecreatie onderscheid je vaste gasten en toeristische gasten. Vaste gasten zijn gasten
die in of op een recreatiebedrijf (camping, bungalowpark of jachthaven) een tweede
verblijfsaccommodatie bezitten (een boot, chalet, stacaravan of bungalow voor recreatieve
doeleinden) of er regelmatig verblijven. Ze betalen niet per overnachting, maar meestal per seizoen
of per jaar. Toeristische gasten betalen wél per overnachting en nemen hun eigen accommodatie
zoals een tent, camper, caravan of boot, zelf mee het terrein op. Zij verblijven niet het hele seizoen
op hetzelfde terrein, maar brengen er de korte of lange vakantie door of overnachten er kort, als
ze op doorreis zijn.

Waterrecreatie
Bij waterrecreatie gaat het om een recreatieve activiteit op of om het water, zoals zeilen, surfen,
waterskiën, roeien, (branding)kajakken, bodyboarden, kanoën, flyboarden, kiten, blokarten,
skimboarden, suppen en cruisen met je motorboot. Veel water-recreatieve activiteiten vinden plaats
aan of op meren, rivieren of zee.

Waterrecreatie is bijvoorbeeld varen met je plezierjacht.
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Als de activiteiten vooral aan de waterkant (oever) plaatsvinden, vallen ze onder oeverrecreatie.
Je kunt denken aan vissen, zonnen, zwemmen en duiken. Bootbezitters hebben meestal een ligplaats
in een jachthaven. Hier bevinden zich naast ligplaatsen vaak ook allerhande faciliteiten als toiletten
en douches, een reparatiewerkplaats, een speeltuin en een winkel.

Voorbeeld Waterrecreatie
Tijdens je verblijf op de camping mag je één extremere sport uitkiezen. Het wordt blokarten op
het strand. Elke dag kijk je op weeronline, om de perfecte dag uit te zoeken. Zodra er wind en
zon voorspeld wordt, hap je toe en boek je met je vrienden de blokarts. Daar ga je dan, zoefffff,
wat een experience.

Sportieve recreatie
Sportieve recreatie is een recreatieve activiteit die is gericht op ongedwongen bewegen voor je
plezier en op de voldoening van het bewegen zelf. Je kunt deze vorm individueel of in
groepsverband uitvoeren, met of zonder competitie-element. Naast traditionele recreatieve sporten
als vissen, voetballen, golfen, wielrennen of zwemmen, ontstaan ook allerhande nieuwe sporten,
als trailrunning, bodyboxx, streetfishing en broga.

Voorbeeld Sportieve recreatie
Je vriendinnen gaan vandaag een dagje luieren op het strand. De mannen vinden daar natuurlijk
niets aan. Zij doen alleen maar stoere dingen. In de duinen bij de camping kun je sinds kort
trailrunnen, rennen door de duinen over smalle paadjes, duin op en duin af. Dwars door de
duinen is een parcours afgezet en huppakee, jullie zetten het tempo er stevig in tijdens dit
sportieve dagje. Daarna neem je nog even een stevige duik in de woeste golven.

Indoor- en outdoorrecreatie
Je kunt zowel binnen als buiten recreëren. Dit heet indoor- en outdoorrecreatie.

Indoorrecreatie
Zwembaden en sporthallen zijn er al sinds jaren, maar de laatste jaren heeft de
indoor(=binnen)recreatie een enorme vlucht genomen. Eindelijk spelen recreatieondernemers in
op het slechte weer in Nederland, en denken zij na over vormen van recreatie in een hal, vaak
gelegen aan de rand van grote en middelgrote steden.

De klant is dan immers dichtbij. Je kunt klimmen in een klimhal, vissen in een vishal, je kunt codes
kraken en ontsnappen uit escaperooms, of je uitleven in een van de populaire kinderspeelparadijzen,
waarin kinderen eindeloos kunnen spelen en kinderfeestjes kunnen worden georganiseerd. Een
nieuw fenomeen zijn de Family Entertainment Centers, verzamelgebouwen met een groot aanbod
aan experiences als kart-, bowling- en glowgolfbanen, escaperooms, paintball, een bowling en
verrassende foodconcepten voor het hele gezin.

Voorbeeld In- en outdoorrecreatie
Op de laatste dag van je vakantie is het weer heel slecht. Wat nu? De regen drupt van jullie tent
en je weet echt niet meer wat je nu moet doen. Gelukkig is er in de buurt sinds een paar maanden
een escaperoom in de buurt gekomen. Doen? Door de regen, op de fiets. In de escaperoom is
het lekker warm. De puzzels en vraagstukken zijn lastig, maar nu blijkt dat iedereen zijn eigen
specialiteit kan inzetten. De één kan beter rekenen, de ander weet iets van muziek. Binnen 69
minuten staan jullie buiten. Nog een cola en dan ... hé, het is droog!
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Outdoorrecreatie
Recreatie wordt ook vaak verbonden aan activiteiten in de natuur. Outdooractiviteiten zijn meestal
wat spannende activiteiten in de (ruige) natuur, zoals mountainbiken, abseilen, kanoën, raften,
klettersteigen, tokkelen en survivallen.

Indoorrecreatie. Outdoorrecreatie. Bron: klimpark Fun Forest.

Intensieve en extensieve recreatie
Het kernbegrip ‘intensieve (dag)recreatie’ geeft aan dat veel recreanten gelijktijdig gebruikmaken
van een voorziening die of een gebied dat vaak speciaal is aangelegd voor recreatiedoeleinden.
Natuur heeft daarbij vooral een decorfunctie. In een gebied bestemd voor intensieve recreatie,
mag het druk worden door veel voorzieningen voor grote stromen mensen bij elkaar te plaatsen.
Denk maar eens aan het gebied aan de Randmeren in de Flevopolders, waar zich Walibi, Flevonice
en een groot aantal chaletparken, bungalowparken, campings, een golfbaan, zeilscholen en
jachthavens vlak bij elkaar bevinden.

Het begrip extensieve (dag)recreatie duidt een vorm van recreatie aan waarbij over grote
oppervlakten weinig voorziening nodig zijn, er per hectare weinig mensen komen en waar natuur
en omgeving vooropstaan. Recreatie is hier dus ondergeschikt aan de natuur.

In een gebied bestemd voor extensieve recreatie, kunnen recreatie-activiteiten plaatsvinden die
weinig drukte in de omgeving opleveren, zoals wandelen, fietsen en natuurkamperen. Soms is er
aan de rand van het gebied een natuurpoort met horeca, waar je iets kunt eten/drinken, je
elektrische fiets kunt opladen en waar kinderen edutainmentactiviteiten kunnen doen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een natuurpad met kabouters langs de route, waar je met een knapzakje langsloopt
en zo leuke wetenswaardigheidjes leert over de natuur.

Vrije tijd/Leisure versus recreatie
De betekenissen van recreatie en vrije tijd (of leisure) liggen heel dicht bij elkaar. Het begrip recreant
bijvoorbeeld, is volgens de omschrijving iemand die in zijn (netto) vrije tijd een activiteit onderneemt.
Het verschil tussen vrijetijdsactiviteiten en een recreatieve activiteit is dat een vrijetijdsactiviteit
altijd wordt ondernomen vanuit of in de eigen woning. Bij de statistieken over de recreatieve
activiteiten tellen ook de activiteiten mee die vanaf een vakantieadres worden ondernomen.

1.1.3 Toerisme
Jij gaat op vakantie naar een camping aan het Gardameer, of je maakt een wereldreis naar
Nieuw-Zeeland en Australië. Je gaat met vrienden fietsen door Nederland, verblijft in Stayokays
en beleeft elke dag avonturen. Of je gaat met je klasgenoten een paar dagen op studiereis naar
Barcelona, of met je collega's van je stageplaats naar een toeristische beurs. Je laat je neus niet
rechtzetten in Nederland, maar in Turkije. Vallen al deze voorbeelden onder het begrip ‘toerisme’?
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De World Tourism Organization van de Verenigde Naties (UNWTO) definieert toerisme als het
reizen naar en verblijven op plaatsen buiten de normale woonomgeving, voor vrije tijd, zaken en
andere doeleinden en voor niet langer dan een jaar (NRIT Trendrapport 2015, p. 135). Toerisme
kan dus zowel in de vrije tijd als in de arbeids- of schooltijd plaatsvinden. Denk aan een vakantiereis,
maar ook aan een zaken- of studiereis. Zo kun je voor een congres naar het buitenland reizen, of
vanuit de opleiding een bestemming bezoeken. De essentie van toerisme is dat dit buiten de eigen
woonplaats gebeurt.

Kortgezegd, toerisme is een vorm van vrijetijdsbesteding waarbij het reizen of het tijdelijk verblijf
in een omgeving, anders dan de eigen woonplaats, vooropstaat (zoals een studiereis, familiebezoek
of gezondheidsreis) en de duur niet langer is dan een aaneengesloten jaar.

Vormen van toerisme
Er zijn vele redenen om te reizen en daarmee ook soorten toerisme, denk maar eens aan
strandtoerisme, bergtoerisme, kuurtoerisme, agrotoerisme, safaritoerisme, goktoerisme, sextoerisme,
golftoerisme, tuintoerisme, cruisetoerisme ruimtetoerisme (ja echt, de ruimte in), zakelijk toerisme
en dark tourism, waarbij je nare plekken bezoekt.

Je kunt toerist zijn binnen of buiten je eigen land. Er zijn daarom drie vormen van toerisme:
• binnenlands toerisme
• uitgaand toerisme
• inkomend toerisme.

Binnenlands toerisme. Uitgaand toerisme.

Binnenlands toerisme
Binnenlands toerisme bestaat uit toeristische activiteiten van reizigers die in hun eigen land op
vakantie gaan. Je kunt dan denken aan een Fries die drie weken op vakantie gaat naar de Zeeuwse
Kust, of aan een inwoner uit Lille, die een dagtocht naar Parijs onderneemt.

Voorbeeld Binnenlands toerisme
Wat, dit jaar op vakantie in Nederland? Neeee! Je wilt niet, wat is dat nou voor suffe boel. Jullie
gaan met het hele gezin naar een strandhuis in Noord-Holland en dus een keer niet naar Frankrijk,
Spanje of Italië. Dat is slikken. Aangekomen blijkt er toch een goede douche te zijn, er is wifi en
de zee is pal voor de deur. Het is dikke mik: 's nachts feestjes op het strand, zandkastelen bouwen
tot je een ons weegt en je eerste tongzoen. Wat een heerlijke vakantie…

Uitgaand toerisme
Uitgaand toerisme gaat over het reizen naar en het verblijven van toeristen in een ander land dan
waar ze wonen. Bijvoorbeeld een Nederlander die twee weken afreist naar de Dominicaanse
Republiek, Italië of Turkije. Voor deze landen is die Nederlander dan een inkomende toerist.
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