


Welke sectoren zijn vertegenwoordigd binnen 

RECRON? 

Kampeerbedrijven 



Bungalowparken 

Welke sectoren zijn vertegenwoordigd binnen 

RECRON? 



Groepsaccommodaties 

Welke sectoren zijn vertegenwoordigd binnen 

RECRON? 



Dagattracties 

Welke sectoren zijn vertegenwoordigd binnen 

RECRON? 



Buitensportbedrijven 

Welke sectoren zijn vertegenwoordigd binnen 

RECRON? 



Zwembaden 

Welke sectoren zijn vertegenwoordigd binnen 

RECRON? 



Sauna’s en Thermen 

Welke sectoren zijn vertegenwoordigd binnen 

RECRON? 
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Recroninnovatiecampagne 



 

Wat vinden gasten op bijvoorbeeld 

een camping belangrijk… 

     

        



  

• 5. eenvoudige snacks 

• 4. Speelvoorzieningen 

• 3. ruime plaatsen 

• 2. schone voorzieningen 

• 1. vriendelijke medewerkers 

 



Wat doet u het liefst op vakantie? 



-Ontspannen 

-Doen waar je zin in hebt 

-Bijkomen en opladen 





Het BSR® model  
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De consumenten  

in deze belevingswerelden 
De Rode wereld  

Vitaliteit 

Energieke, relatief jonge mensen. 

Leven met passie en “gaan ervoor”. 

Zijn eigenzinnig en soms tegendraads,  

willen vooral vrijheid  

De Gele wereld 

Harmonie 

Gericht op gezelligheid in sociale omgeving 

“Bewust genieten” 

Actief levend, aandacht moet worden verdeeld  

De Blauwe wereld  

Controle 

Dynamische mensen, gericht op controle 

Materialistisch en manifestatief ingesteld 

Intelligent en met een wat zakelijke houding  

De Groene wereld 

Zekerheid 

Sociaal gerichte mensen 

Op zoek naar zekerheid en veiligheid in omgeving  

Handelen routineus, conservatief en traditioneel 

Extravert / 

Naar buiten gericht 

Introvert/ 

Naar binnen gericht 
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Hoe stelt men zich op 

 ten opzichte van  

de omgeving 





 

 

 

 

  de Nederlandse recreant? 

 



 

    ondernemend paars:  

laten zich graag verrassen en inspireren  vooral op het gebied van cultuur 

 

    Inspirerend rood:  

zijn creatief en op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen 

 

    Uitbundig geel:  

zijn levensgenieters die graag samen met anderen actief en sportief zijn 

 

    Gezellig lime:  

willen even met elkaar weg zijn van de dagelijkse beslommeringen 

 

    Rustig groen:  

Zijn nuchter, willen uitrusten en ontspannen en tijd hebben voor hobby’s 

 

    Ingetogen aqua:  

zijn bedachtzaam,  interresse in cultuur en denken na over hun rol  in de maatschappij  

 

    Stijlvol en luxe blauw:  

zijn zelfverzekerd  en vinden dat ze recht hebben op luxe en stijlvolle ontspanning 



 
Communicatie beter afstemmen: 
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Aanbod en arrangementen 
beter afstemmen: 

 
 

PAARS=   kanoën+ Suggesties leuk restaurant 

GEEL=   kanoën+ BBQ 

LIME/ GROEN=  kanoën/bootje+ Picknickmand 

 

 

 



 
Vraagstukken RO 

 

 

 

1. Wie zijn onze inwoners? 

2. Welke toeristen bezoeken onze gemeente? 

3. Welke aanbod kent onze gemeente? 

4. Welke keuze kunnen we maken? 

5. Hoe stemmen we ons aanbod af op de vraag van onze inwoners 
en toeristen? 
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Verblijfsrecreatie 
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