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Digitalisering



Aan de slag met 
digitalisering in de 
vrijetijdseconomie

Digitalisering in de vrijetijdseconomie is binnen de 
Regio Deal Zuidtoost Drenthe en Hardenberg als 
project opgenomen. In dit inspiratiedocument 
staan diverse voorbeelden van digitalisering 
binnen de vrijetijdssector en horeca. 

Ben jij vrijetijdsondernemer en ben je benieuwd 
naar kansen binnen jouw bedrijf, of wil je verder 
geholpen worden?

Neem contact op via:  
digitalisering@zuidenoostdrenthe.nl

mailto:digitalisering@zuidoostdrenthe.nl


Augmented / Virtual 
Reality

Augmented en Virtual Reality maken een opmars 
in het hedendaagse vrijetijdslandschap. Deze 
unieke presentatiemogelijkheden bieden de gast 
een nieuw soort belevenis. Dit is ook enorm
aantrekkelijk voor kinderen. Op deze manier kun 
je een totaalbeleving bieden aan de gast. In 
Nederland wordt dit onder andere gebruikt bij 
het Philips Museum en het Scheepvaart 
museum. 

Daarnaast kun je Virtual / Augmented Reality
ook gebruiken bij buitenactiviteiten. Denk hierbij 
aan de prijswinnende Nature Game in het 
Dwingelderveld. 

https://www.frankwatching.com/archive/2018/01/23/augmented-reality-als-extra-beleving-in-het-philips-museum/
https://nl.letsgodigital.org/musea/scheepvaartmuseum-amsterdam/
https://www.thenaturegame.nl/the-games/drenthe/


Hologram interactie

Hologrammen laten mensen, dieren of objecten 
tot leven komen, zonder dat hier een telefoon of 
ander apparaat voor nodig is. Deze interactieve 
vorm van het presenteren van een object dier of 
persoon is ontzettend in opkomst. Je kunt de 
gast hier een unieke beleving mee bieden. In 
Nederland wordt dit reeds gebruikt bij NEMO, 
het Maritiem Museum en het Drents Museum. 

Hologrammen kun je naast dat het bij musea 
gebruikt wordt ook gebruiken in interactie met je 
klanten. Denk hierbij aan een hologram 
ontvangst bij jouw recreatiebedrijf. 

https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/wist-je-dat/wat-is-een-hologram-concert/
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/
https://drentsmuseum.nl/nl/pers/meisje-van-yde-de-schijnwerpers-tijdens-nationale-museumweek


Loopband Horeca

Dit horecaconcept zorgt ervoor dat bedienend 
personeel niet meer per sé nodig is in de horeca. 
Doormiddel van ingenieuze loopbanden komen 
de gerechten en drankjes naar jouw tafel. De 
gasten kunnen de gerechten bestellen met een 
tablet en zo wordt de horeca-ervaring 
gedigitaliseerd voor de gast. 

In onder andere Engeland is dit concept 
wijdverspreid, maar in Nederland is het nog niet 
bekend. Deze manier van digitaliseren past zeer 
goed bij horecabedrijven die een nieuwe 
ervaring willen bieden aan de gast. 

https://www.tripadvisor.nl/Restaurant_Review-g504148-d10248405-Reviews-Rollercoaster_Restaurant-Alton_Staffordshire_England.html


Service Robots

Robotisering is een trend die we de laatste jaren 
sterk in de horeca terug zien komen. Robots 
serveren voedsel uit zoals bij Wildlands in 
Emmen en Sakura Mura in Meppel. Hiernaast 
doen robots ook hun intrede bij hotels waar ze 
bijvoorbeeld zorgen voor roomservice. 

Zoals hierboven beschreven zijn service robots 
steeds populairder. Hiernaast is het een 
mogelijke oplossing voor het toenemende 
personeelstekort. Gasten vinden deze robots 
vaak erg leuk, omdat deze een unieke beleving 
bieden. Personeel kan het verschil maken op 
andere vlakken van persoonlijk gastheerschap.

https://www.wildlands.nl/wildlands-introduceert-als-eerste-dierenpark-serveerrobot-in-horeca
https://meppelercourant.nl/meppel/Sakura-Mura-in-Meppel-heeft-robots-in-de-bediening.-Het-is-een-nieuwe-vorm-van-samenwerken-27652862.html
https://hospitalityinsights.ehl.edu/room-service-robot


Gebruik Wearables

Wearables (fitbits, smartwatches etc.) zien we 
steeds meer in het straatbeeld. Deze technologie 
biedt ook mogelijkheden voor de 
vrijetijdseconomie. Doormiddel van deze 
wearables kun je een unieke ervaring bieden aan 
gasten. 

Een voorbeeld hiervan is In Flanders Field in 
België. In dit museum krijg je een armband die je 
kan scannen bij verschillende palen. Hier krijg je 
een uniek gepersonaliseerd verhaal te horen. 
Door de microchip in de armband kun je 
doormiddel van technologie elke gast een 
personaliseerde ervaring bieden. Dit concept zou 
je kunnen toepassen bij meerdere attracties in 
de regio. 

https://museuminnovativetechs.wordpress.com/2016/11/18/the-poppy-bracelet-a-special-souvenir-from-the-in-flanders-fields-museum/


Gebruik applicaties

Applicaties (Apps) zijn inmiddels gemeengoed in 
de hedendaagse maatschappij. Eenieder met een 
Smartphone weet hoe hij/zij gebruik moet 
maken van deze technologie. Ook in de 
vrijetijdssector zien we steeds meer apps 
ontstaan.

Voor de vrijetijdssector kun je met een app de 
gast totaal ontzorgen. Hij/zij kan bestellingen 
doen via de app, bepaalde activiteiten 
reserveren, in-en uitchecken en vragen stellen. 
Een zeer compleet voorbeeld hier is de Landal 
Greenparks app. 

https://www.travelnext.nl/smartphone-speelt-belangrijke-rol-bij-de-beleving-van-quality-time-of-vakantie/


Instagrammability

Instagrammable betekent in hoeverre jouw 
destinatie / locatie geschikt is om op social 
media te plaatsen. Het levert zoveel meer op als 
je bedrijf op social media wordt gedeeld of viraal 
gaat online.

Voor de vrijetijdseconomie is het daarom 
belangrijk dat een destinatie, locatie of attractie 
‘instagrammable’ is. Op die manier kan je veel 
gratis (online) promotie krijgen. Sommige 
concepten richten zich hier helemaal op zoals 
het Youseum in Amsterdam. 

https://www.yourlittleblackbook.me/nl/instagram-musea-nederland/


Artificial Intelligence

Artificial Intelligence. Letterlijk vertaald betekent 
het kunstmatige intelligentie die op basis van 
(big) data gestuurd wordt. Door data juist te 
combineren en interpreteren kun je bijvoorbeeld 
aan crowd control‘ doen. Heel concreet betekent 
dit dat je gasten realtime kunt laten weten hoe 
druk het is bij verschillende plaatsen.

Voor de vrijetijdssector kan dit hele praktische 
kansen bieden. Zo kan er een druktemeter in een 
app gezet worden die de drukte meet bij het 
zwembad of kan het direct informatie geven over 
de beschikbaarheid van plaatsen in de horeca. 



Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning maakt grote stappen door. 
Inmiddels gebruiken meerdere smartphones 
gezichtsherkenning. De consument raakt er 
steeds meer gewend mee. 

In de vrijetijdseconomie biedt 
gezichtsherkenning ook mogelijkheden. Zo 
kunnen reizigers die met Cathay Pacific reizen 
meedoen aan een proef voor boarden met 
gezichtsherkenning. Het is wellicht mogelijk om 
dit te kopiëren naar het reserveren bij 
verblijfsrecreatie en/of horeca. 

https://www.travelnext.nl/schiphol-start-proef-voor-boarden-met-gezichtsherkenning/


Geïnspireerd geraakt? 

Vanuit het project Digitalisering Vrijetijdseconomie Zuidoost Drenthe en Hardenberg brengen we ondernemersvraagstukken 
verder. We doen dit samen met partners zoals Ondernemershuis Vechtdal. 

Heb je ideeën, vragen of wil je eens sparren?
Neem contact op via digitalisering@zuidoostendrenthe.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

mailto:digitalisering@zuidoostendrenthe.nl

