Factsheet Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap (2013)

‘Gastheerschap’
Wat heeft dit netwerk gedaan én wat heeft de sector hieraan?

25 ondernemers uit Noord- en Oost-Nederland gaan zich richten op het gastheerschap op hun recreatieve
bedrijven. Ze willen het rendement van hun bedrijf opwaarderen door kritische succesindicatoren onderling
met elkaar en de markt te vergelijken en te analyseren hoe deze indicatoren nog beter in te zetten zijn.
De thema’s voor dit netwerk zijn: prijsbeleid, bedrijfsstrategie, markt en gastheerschap. Samen met experts,
door bij elkaar in de keuken te kijken (bedrijfsbezoeken gericht op een van de thema’s) en door cijfers en
ervaringen met elkaar te vergelijken ontwikkelen de deelnemers zich in hun gastheerschap.
Concrete netwerkdoelen
Verhogen van het bedrijfsrendement door:


analyseren en verbeteren van gastheerschap, bedrijfsstrategie en marketing.



berekenen en vergelijken van financiële kengetallen met elkaar en de sector.

Wat is er in het netwerk geleerd?


De netwerkdeelnemers hebben veel inzicht opgedaan over omgaan met gasten, product- en
marktprofilering, doelgroepsegmentatie, creativiteit bij communicatie en verkoop en gebruik van
marketingmiddelen.



Sturen op rendement.



Professionaliseren van bedrijfsmanagement.



Eerste stap richting het werken met kengetallen.

Resultaten
De deelnemers hebben een stap gezet in het professionaliseren van het eigen bedrijf. Een belangrijk
onderdeel hiervan was het berekenen en vergelijken van financiële kengetallen en benchmarking. Hiermee
hebben ze een basis gelegd waarop ze kunnen voortborduren samen met Flynth en het LEI.

Deelnemers van het netwerk ‘Gastheerschap’

“Sta voor je product en torn niet aan de prijs.
Je hebt immers een uniek en goed product.”

Het netwerk ontwikkelde de bedrijfsscan ‘gastheerschap, product en rendement’. Ondernemers met een
tweede tak in recreatie, toerisme of educatie kunnen deze tak eens kritisch tegen het licht houden. Ook
handig als basis voor een ondernemingsplan of financieringsaanvraag. Naast deze scan heeft het netwerk
inzicht gebracht in doelgroepkeuze aan de hand van beleving, consumentengedrag en leefstijl.
De deelnemers hebben het netwerk als waardevol ervaren. Ze willen vanaf nu drie á vier keer per jaar
zelfstandig bij elkaar komen. Het bekijken en feedback geven op elkaars bedrijven gaat men voortzetten. Het
netwerk wil ook experts inhuren om diepgang rond een thema bereiken.
Resultaten verspreiden


Artikel: Meer halen uit gastheerschap



Artikel: Doelgroepkeuze aan de hand van beleving



Artikel: Van gastheerschap naar kengetallen in recreatie



Artikel: Scan uw bedrijf op gastheerschap, product en rendement

“Loeren bij de buren.”

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Pronk van De Flierefluiter in Raalte.
(T. 06 41 69 69 35 of E. info@flierefluiterraalte.nl)
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