U verdient
de Biesbosch!
Nationale parken krijgen steeds minder
geld van de overheid. Samen met de
gebruikers werken we aan het in stand
houden en maken van goede recreatieve
voorzieningen. In harmonie met de
natuur en met een optimale beleving
voor de bezoeker. Ook Biesboschgastheren dragen hieraan bij met een
jaarlijkse bijdrage. Want de Biesbosch
verdient het!

Samenwerking met gastheren
rondom arrangementen en
duurzaam ondernemen

Beleef en Geef de Biesbosch Fonds

Het Beleef en Geef de Biesbosch Fonds is
opgericht door Biesbosch-gastheren. Het
fonds draagt bij aan concrete projecten
in de Biesbosch, zoals kanoroutes en informatiepanelen. Deelnemende bedrijven vragen
hun gasten om een vrijwillige bijdrage
voor een van de projecten uit het fonds,
bijvoorbeeld door een extra euro voor een
overnachting te vragen.

“Ik verdien mijn
brood met de Biesbosch,
ik vind het vanzelfsprekend
dat ik mijn steentje bijdraag
aan de instandhouding
van die Biesbosch.”
(groepsactiviteiten)

In het Nationaal Park werken IVN, Staatsbosbeheer en het Parkschap graag samen
met ondernemers aan een goede positionering en marketing van de Biesbosch.
We streven bij onze gasten naar het bieden van een topbeleving van de Biesbosch
en willen daar ook graag duurzaam bij ondernemen. Het gastheerschap biedt mooie
kansen voor gezamenlijke arrangementen en samenwerking rondom duurzaam ondernemen (zoals duurzaam varen en gebruik van streekproducten). Het Nationaal Park de
Biesbosch helpt ondernemers daarbij.
Wilt u meer informatie over duurzaam ondernemen of het samenstellen van arrangementen? Neem dan contact op met Wim Ruis, IVN.
Tel. 06-46250735 / e-mail: w.ruis@ivn.nl
of met Marianne den Braven, Nationaal Park
De Biesbosch, tel. 078-770 53 84 of e-mail:
m.den.braven@dordrecht.nl.

“Op de bijeenkomsten
leer je andere gastheren
kennen. Zo heb ik nieuwe
locaties voor mijn outdoorbedrijf gevonden bij
horeca-gastheren.”
(outdoorbedrijf)

Word
Gastheer
van Nationaal Park
De Biesbosch

De cursus Gastheer van
Nationaal Park De Biesbosch
Samenwerken met andere ondernemers
U verdient de Biesbosch!
Samenwerking met gastheren
rondom arrangementen en
duurzaam ondernemen

Word gastheer van
Nationaal Park De Biesbosch!

De cursus Gastheer van
Nationaal Park De Biesbosch

Natuur en landschap spelen een steeds belangrijkere rol bij het kiezen van een
vakantiebestemming. Als gastheer van Nationaal Park De Biesbosch kunt u daar de
vruchten van plukken en uw gasten vertellen wat ze in de Biesbosch allemaal
kunnen zien en doen.

Nationaal Park De Biesbosch organiseert jaarlijks een cursus Gastheerschap voor de
recreatieondernemers in en rond het Nationaal Park die zich willen aansluiten bij het
netwerk van Biesbosch gastheren. Al meer dan 60 bedrijven mogen zich officieel
Gastheer van de Biesbosch noemen. De bedrijven maken tijdens de cursus een plan
om te werken aan hun gastheerschap en de duurzaamheid van hun bedrijf.

De cursus Gastheer van Nationaal Park De Biesbosch is er op gericht recreatie-,
horeca- en agrarisch ondernemers te informeren over de bijzondere waarden van het
gebied waarin zij ondernemen, zodat zij dit kunnen door vertellen aan hun gasten.
Met de informatie uit de cursus is de ondernemer in staat zijn gasten te vertellen over
bijvoorbeeld het ontstaan van de Biesbosch en de bijzondere natuur en hen te wijzen
op de bijzondere plekjes. Een extra service, wat het verblijf én het gebied aantrekkelijker maakt. Gastheren zijn daarmee ambassadeurs van de Biesbosch.

Samenwerken met
andere ondernemers
Tijdens de cursus leren de deelnemers
elkaar en elkaars onderneming kennen
en bouwen zij samen met de betrokken
partners een duurzaam gastheernetwerk
op. Na de cursus participeert de deelnemer in het netwerk van Gastheren NP de
Biesbosch. Dit netwerk zorgt ervoor dat de
ondernemers elkaar blijven ontmoeten,
kennis en ervaring delen en samenwerken
aan bijvoorbeeld nieuwe gezamenlijke
producten en arrangementen. De cursus is
dus nadrukkelijk niet iets eenmaligs.
Op de slotavond van de cursus tekenen de
nieuwe gastheren een overeenkomst met
het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.
Hierin is opgenomen wat het Parkschap
de gastheren biedt aan ondersteuning,
bijvoorbeeld om te verduurzamen en om

hun bedrijf te promoten. Andersom tekent
de gastheer ervoor om zich in te zetten een
goede gastheer te zijn en te blijven. Met een
jaarlijkse bijdrage van de gastheren aan het
gastherennetwerk wordt de kwaliteit van
het gastherennetwerk gewaarborgd.

Hoe ziet de Cursus
Gastheerschap er uit?
Het IVN organiseert in alle Nationale
Parken in Nederland een cursus gastheerschap. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met het Nationaal Park, Recron,
Koninklijke Horeca Nederland en de lokale
ondernemers. De Biesbosch is het eerste
nationale park dat met elke gastheer een
individuele overeenkomst heeft afgesloten.
1 Cursusduur en bijeenkomsten
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten
en een excursie. Deelnemers moeten hier
aan deelgenomen hebben om voor hun
bedrijf het predicaat gastheer te mogen
ontvangen.
2 Aantal deelnemers

De cursus gaat door bij 15 ondernemers.
Het maximum aantal deelnemers is 30.

“Ik zie het als een
keurmerk. Ik ben er
trots op dat ik gastheer
van de Biesbosch ben.”
(bootverhuurbedrijf)

3 Locaties

De cursusbijeenkomsten worden gehouden bij de deelnemers van de cursus of bij
collega gastheren.Daarbij wordt naar een
spreiding gezocht van de locaties.

4 Kosten
De kosten voor de deelnemers van bedrijven die nog geen gastheer zijn van NP de
Biesbosch bedragen € 250,- per persoon.
Als er meerdere deelnemers meedoen van
één bedrijf dan betaalt de eerste deelnemer
€ 250,- en de overige deelnemers € 125,-.
Voor medewerkers van bedrijven die al
gastheer zijn van de Biesbosch bedragen
de kosten € 125,- per persoon.
5 Certificaat en gevelbordje

De deelnemers die de cursus volledig
hebben gevolgd, ontvangen een certificaat
met daarop de vermelding “gastheer van
Nationaal Park De Biesbosch” en een gevelbordje en vlag voor hun bedrijf. Tevens
wordt u als gastheer vermeld op de
website www.np-debiesbosch.nl

Meer informatie en aanmelden
Bent u geïnteresseerd in de cursus
Gastheer van Nationaal Park De Biesbosch en wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Wim Ruis,
tel. 06-46250735, w.ruis@ivn.nl, of met
Marianne den Braven, tel. 078-7705384,
m.den.braven@dordrecht.nl

“We zitten met
onze B&B zo dichtbij
de Biesbosch, dan moet
je je gasten daar
toch over kunnen
vertellen!” (B&B)
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