
 

 

Toelichting op begroting VVV Top van Holland 2014 en de afspraken in de 
BCF-overeenkomst. 
 
Inhoudelijke inleiding: 
 
Na een jaar van vooral overleven om de VVV Top van Holland een gezicht en een structuur te geven is 2014 er 
vooral op gericht de transitie naar een VVV nieuwe stijl in te slaan en een stevig draagvlak bij het bedrijfsleven 
te genereren. De begroting betreft dan ook nog steeds 4 vestigingen en 2 agentschappen. Onze intentie is om 
per 2015 het aantal vestigingen af te bouwen naar 3. We streven naar informatiepunten in combinatie met 
ondernemers, dan wel met anderen, zodat er een bijdrage in gezamenlijke huisvesting- en personeelskosten is. 
Afhankelijk van de mogelijkheden zal dit in 2015 gerealiseerd worden. 
Einddoel is om toe te groeien naar een regionale marketingorganisatie en 1 gedeelde backoffice, op termijn 
ook met de andere Regionale VVV’s en bijvoorbeeld de Cultuurcompagnie. 
 
Indien het aantal vestigingen reeds per 2014 teruggebracht zou worden, is het bijna ondoenlijk om nog 
draagvlak bij het bedrijfsleven te krijgen: lokale betrokkenheid is essentieel. De VVV is van mening dat dit 
wellicht op termijn ook meer vanuit een centrale backoffice kan. De markt leert ons echter dat de ondernemers 
en onze doelgroep daar op dit moment nog niet aan toe zijn. Heel veel relaties hechten aan een fysieke 
informatievoorziening. Dit geldt ook voor de consument: ondanks hoge penetratie van de smart-phone is er 
nog steeds – of misschien wel juist door (te)veel informatie op internet - een grote behoefte aan fysieke 
dienstverlening: “wat kan ik hier doen en bezoeken en wat voor evenementen zijn er” zijn de belangrijkste 
vragen. 
Dit zijn allemaal voor de gebiedspromotie belangrijke contacten en die leveren zonder twijfel economische 
voordelen op voor de regio. Feit is wel dat dit niet tot inkomsten voor de VVV leidt: dit is allemaal gratis 
informatie in woord en geschrift. 
 
Vanuit de VVV is er al wel sprake van een omslag: de VVV verzorgt zelf geen boekingen meer, maar vervult wel 
met verve de rol van verwijzer en promotor van de accommodaties. Hierdoor kan zij zich nog meer richten aan 
het on- en offline invulling geven aan de informatietaak:  
De informatrices die in de vestigingen staan, verstrekken niet alleen fysiek informatie maar voeren ook lokaal 
de informatie in de landelijke database (de NDTRC) in. Daarnaast zijn zij gastvrouw bij de belangrijke 
evenementen waar zij ook ter plekke informatie verstrekken. 
Ook de marketeers springen bij in de vestigingen (ook om in het seizoen de roosters rond te kunnen krijgen bij 
vakantie van andere medewerkers) en weten mede daardoor ook goed wat leeft er waar vraag naar is op het 
gebied van productontwikkeling en aanbod. 
De stap naar regiobrede kennis is nog sterker door medewerkers te laten rouleren in de gehele regio. Dus 
medewerkers van de VVV Callantsoog staan ook op VVV Den Helder/Willemsoord, VVV Den Oever staat ook in 
VVV Julianadorp etc. Deze uitwisselbaarheid en daardoor zowel lokale kennis en kunde als ook van de regio is 
een waardevolle toevoeging voor de VVV organisatie. 
 
Het gebruik van het sterke merk VVV is daarbij belangrijk: niet alleen op het gebied van herkenbaarheid en 
betrouwbaarheid voor de consument, ook op het gebied van training en opleiding van het personeel, landelijk 



bereik van de informatie door aansluiting op de landelijke database de NDTRC alsmede profiteren van andere 
nationale productontwikkeling in de vorm van een VVV NL-app en mobiele site. Daarnaast ook digitalisering 
van producten zoals routes en de VVV cadeaubon. Een belangrijk middel om traffic naar de VVV vestigingen te 
genereren. 
  
Gebiedspromotie is de tweede kerntaak naast bovengenoemde informatieverstrekking. Goede, juiste, 
relevante en actuele informatie is nodig om dit goed te kunnen doen. We constateren dat er, met name door 
de zeer feitelijke boekingsmachines op internet, een rol voor de VVV ligt om in het voortraject van de oriëntatie 
te inspireren. Vandaar dat de gebiedspromotie vanaf 2014 ook gericht is op inspiratie: mensen bewegen voor 
het gebied Top van Holland te kiezen en ambassadeur te worden. 
 
Vooruitblik vestigingsconcept per 2015: 
 
Onze intentie is om per 2015 het aantal vestigingen af te bouwen naar 3. We streven naar informatiepunten in 
combinatie met ondernemers, dan wel met anderen, zodat er een bijdrage in gezamenlijke huisvesting- en 
personeelskosten is. Afhankelijk van de mogelijkheden zal dit in 2015 gerealiseerd worden. 
De lijn die we in 2014 uitwerken richt zich op vestigingen/outlets met gedeelde functies dan wel bij 
ondernemers in. Ook zal wat ons betreft het bedrijfsleven toenemend “ingezet” worden als informatiepunten: 
extra informatie aanreiken daar waar veel toeristen komen.  
 
In 2015 zullen er 3 sterke vestigingen over blijven. Naar alle waarschijnlijkheid zullen dit VVV Den Helder op 
Willemsoord, VVV Callantsoog en VVV Schagen zijn. Ook VVV Den Oever is als vaste vestiging zeker een optie. 
Dit hangt mede samen met de mate waarin de online dienstverlening wordt opgepakt door de consument en 
welke vormen van samenwerking zich aanbieden met het bedrijfsleven in het desbetreffende gebied. 
 
We maken een onderscheid tussen VVV-vestiging, agentschap en I-corner. I-corner is een informatiehoek bij 
een ondernemer of bedrijf, waar ook een digitale toepassing te vinden is bijv. een infozuil of grote I-pad 
toepassing (nu werkt dit nog niet optimaal door technische beperkingen maar we gaan er van uit dat deze in 
2015 zijn opgelost). 
  
2014 geldt dus als een voorbereidingsjaar, als transitiejaar. 
Dit betekent dat we in een specifiek geval zoals Den Oever er voor kiezen om de vestiging open te houden, ook 
al is de invulling en presentatie niet optimaal. Een alternatief op korte termijn doet zich ons inziens niet voor. 
Ingezet wordt op een rol binnen de zogeheten ‘strip’ aldaar, maar dat is voor 2016 geen realiteit. We zouden er 
ook voor kunnen kiezen om in afwachting daarvan de locatie te sluiten maar dat is gezien de belangrijkheid van 
lokaal denken en samenwerking met partijen als Wonderlijk Wieringen/ Vikinger Informatie Centrum niet 
raadzaam. 
  
In Julianadorp en Petten onderzoeken we de mogelijkheid om een pand te delen/combineren met elkaar 
versterkende functies . In Callantsoog is dat vooralsnog al het geval, al zijn daar de andere functies nog niet 
helder ingevuld. Doel is niet alleen kosten delen, maar ook van elkaars traffic en competenties profiteren. We 
hopen hier in de loop van 2014 meer duidelijkheid over te kunnen bieden.  
 
Toelichting op de begroting: 
 
In bijgaand financieel overzicht zijn alle kosten van de VVV Top van Holland weergegeven. 

 Er zijn 8 kolommen die elk uit twee subkolommen bestaan. De eerste subkolom is steeds het 
geëxtrapoleerd verwacht resultaat over 2013 voor de periode vanaf 13 april (de heropening van 
enkele filialen) tot 31 december op basis van de tot 30 september behaalde resultaten. Dus niet een 
volledig kalenderjaar. In de tweede subkolom is het bedrag aangegeven dat nodig is om op dezelfde 
voet in 2014 door te kunnen gaan. 

 In de 3e tot en met de 8ste hoofdkolommen wordt per vestiging aangegeven wat de kosten zijn om met 
de verderop in dit stuk aangegeven openingstijden de vestigingen in functie te houden. 

 De tweede kolom geeft de kosten aan van de backoffice en de daarbij behorende taken. 
Om daar meteen al een nuancering bij aan te geven: Ook de medewerkers in de vestigingen houden 
zich bezig met algemene taken, maar dat wordt gedaan binnen de openingstijden.  



 
Zoals duidelijk blijkt, is deze begroting gebaseerd op kostensoorten en niet op kostenplaatsen. 
Dat geeft frictie met de wensen vanuit de zogeheten Beleidgestuurde Contractfinanciering. 
Dat vereist eigenlijk een verdeling naar kostenplaatsen. Dat is evenwel voor een regionale VVV met diverse 
vestigingen een onuitvoerbare en onvruchtbare exercitie. Het wekt de schijn alsof tegenover elk taakcluster dat 
binnen de gehele organisatie wordt verricht (vaak product genoemd) een eenheidsbedrag kan worden gesteld. 
Zo’n bedrag bestaat dan uit allerlei uit de kostenplaatsen doorberekende kosten. Dat geeft de subsidiegever of 
een andere bijdragende instantie de indruk dat als er (op termijn) geen behoefte meer is aan een bepaalde 
“productafname” door het schrappen van het bedrag een organisatie gewoon kan voortbestaan. 
Voor de organisatie heeft dat echter tot gevolg dat er eigenlijk met diverse projectsubsidies een structurele 
organisatie in stand moet worden gehouden. Dat is ten enenmale onmogelijk. Een deel van de organisatie 
moet een structurele basis hebben. 
 

Een voorbeeld waarom dat niet werkt: Als een product niet meer gewenst is, dan kan meteen de 
doorberekening van de huisvestingskosten niet meer ten laste van dat product worden gebracht, 
terwijl die lasten natuurlijk gewoon doorlopen. 
Ook is het niet reëel om te veronderstellen dat medewerkers alleen op ad hoc basis of als 
oproepkrachten worden ingezet. 

 
Daarom leggen we in deze toelichting ook uit wat onze ideeën zijn voor de toekomstige regiofunctie van de 
VVV, waarbij toch een organisatie kan blijven bestaan zonder dit soort weeffouten. 
 
Ten opzichte van de BCF-indelingen, zoals die tot nu toe gehanteerd werden zou de indruk kunnen ontstaan 
dat er met minder mensen maar meer kosten invulling gegeven wordt aan de informatietaak en er minder 
beschikbaar is voor de benoemde projecten. 
Dit is echter niet het geval: de informatie- en gebiedsmarketingtaak zijn zo in elkaar verweven dat dit juist 
breder en ook lokaal wordt verzorgd. Door het niet meer direct bemiddelen van verblijfsgasten is de focus op 
deze kerntaak groter dan ooit. 
Zoals in het begin van dit stuk uitgelegd, is het zo dat er in het verleden steeds een fictieve “doorberekening” 
heeft plaatsgevonden aan in de BCF benoemde projecten waardoor deze projecten eigenlijk nooit dekkend 
waren. Ook inzet van mensen en middelen was niet efficiënt. 
Ook in de dienstverlening naar het bedrijfsleven is niet goed gecommuniceerd wat voor hen de waarde van de 
dienstverlening van de VVV was en wat daar ion redelijkheid tegenover zou moeten staan. Er is niet goed 
gecommuniceerd wat het bedrijfsleven concreet van de VVV mocht verwachten en wat hun voordeel daarbij 
was. Ook de bijdragen die werden verwacht zijn niet helder uitgelegd en geactualiseerd.  
 
Welke activiteiten (media/middelenmix) gaat de VVV voor 2014 in het kader van regionale gebiedspromotie 
uitvoeren: 

 Facebookcampagne: doelstelling meer ‘likes’ vergaren en netwerk vergroten - Inzet zijn prijzen vanuit 
het bedrijfsleven 

 Beurzen: 50+ beurs (gemeente) en Reise& Camping Essen (bedrijfsleven) 

 Mood magazines (in voor- en najaarseditie) 

 PR offensief Free Publicity (fietsen, wandelen, strand, cultuurhistorie etc.) 

 Online bannering op reizen sites in NL en DU 
 
Deze bovengenoemde activiteiten zijn onderdeel van de begroting. Daarnaast is het gewenst maar niet begroot 
- hoop gevestigd op samenwerking met derden en projectgelden om dit te bekostigen: 

 Programmasponsoring (TV) 

 Guerrilla Marketing campagne “ontdek meer”: een online campagne gebaseerd op het geocashing 
verhaal. Goede er aan is dat het zowel op een plaats, bedrijf als evenement betrekking kan hebben. 
Dus bijv. “Ontdek meer van…Schagen. Ontdek meer van de Tulpenexcursie of ontdek meer van De 
Clipper race” 

  



Het bedrag voor de personeelskosten van informatrices – die, zoals gemeld, ook andere taken verrichten – in 
de begroting zijn gebaseerd op de volgende openingstijden: 

 

 
  
  
Er is per vestiging geen verschil in loonkosten maar wel in openingstijden. Vandaar dat totaalbedragen 
verschillen per plaats omdat rekening word gehouden met vraag en locatie. Zo kennen Petten, Juliandorp en 
Den Oever een winterstop. 
 
Schagen heeft een belangrijke functie in de regio als gezellig stadje om naar toe te gaan, een duidelijke kern 
met goede winkel- en horecavoorzieningen. Vanwege de nabijheid van de kust en het daarmee gepaard 

2014
aantal uren euro's

Openingstijden Schagen

mei-juni-sept di-za 10-15 uur 358

mei-juni-sept ma 12-15 uur 46

juli-aug di-za 10-16 uur 293

juli-aug ma 12-16 uur 41

okt mrt do-vr-za 12-15 uur 273

april w o-za 10-15 uur 88

Westfriese markt etc. 80

1.177

21.775

Den Helder Willemsoord

hele jaar 1,7 persoon

6 dagen 10-17.00 4.680

zo 30x 12-16.30 150

4.830 89.355

2 persoon

Extra dagen 15 9.00-18.00 270 4.995

94.350

Julianadorp 1 persoon

pasen-aug

vr-za-ma (zo) 10.00-15.00 436

436 8.059

Callantsoog

5 maanden w inter 1 persoon

ma-vr-za 10-15 uur 347

pasen-herfst 2 personen

ma-di-do-vr-za-zo 10-15 uur 1.535

1.881 34.799

Petten of Maartenszee

seizoen vr-za-ma 1 personen

3 dagen 10-15.00 380

380 7.021

Den Oever

seizoen mrt-okt 1 persoon

di-w o-do-vr-za 10-14.00 1.013 18.731

loonkosten per uur: 18,50 euro 9.986 184.734



gaande verblijfstoerisme vertolkt de VVV-vestiging Schagen een belangrijke rol in de informatievoorziening 
voor toeristen over de mogelijkheden in en rond Schagen, maar ook in het doorverwijzen naar attracties, 
musea, evenementen en activiteiten binnen en buiten de regio. Zo wil men de treintijden naar A’dam weten, 
maar ook een dagje Texel boeken. Kortom, een breed scala aan bezoekers zorgt er voor dat wij als VVV vinden 
dat Schagen binnen de nieuwe gemeente in ieder geval 5 dagen per week open dient te zijn en in het 
hoogseizoen 6. Op de donderdagen waarop de bekende West-Friese folklore markten zijn, wordt de personele 
bezetting uitgebreid tot 2 personen. Dit geldt ook voor belangrijke evenementen, ook dan worden de 
openingstijden aangepast. 
 
Callantsoog: 
VVV Callantsoog is per augustus 2013 verhuisd naar een centrale locatie midden aan het dorpsplein. Als een 
van de drukste kustplaatsen in de Kop brengt dat met zich mee dat men in de flow van de omringende winkels 
gaat en dus in de periode van Pasen tot de herfstvakantie 6 dagen per week geopend is, dus ook, of beter, juist 
ook op zondag. Gezien de drukte op die locatie (gemiddeld 500 personen per week, zal er in het hoogseizoen 
ook een dubbele bezetting (dus 2 personen) zijn.  
 
Den Oever: 
De vestiging Den Oever is een seizoensvestiging en met name bedoeld om mensen in de ochtend een idee te 
geven wat ze kunnen doen en ook om ze tijdig op het aanbod van Robben- en Waddentochten te krijgen. 
Vandaar dat de vesting ook niet de gehele dag geopend is. Na 14.00 uur neemt het aantal bezoekers behoorlijk 
af. Na sluitingstijd wordt de informatie verder online en vanuit de backoffice verzorgd. 
  
Petten is een kleine kustplaats waar het zich niet loont om elke dag/het gehele jaar open te zijn, zeker nu de 
VVV niet meer de bemiddeling verzorgt (sleutels, lakenpakketten, borg e.d.). 
Uit ervaring weten we dat de drukste dagen daar de vrijdag, zaterdag en de maandag zijn omdat mensen op die 
dagen willen weten wat ze kunnen gaan doen en ook de bijbehorende kaartjes en routes kunnen aanschaffen. 
Vandaar dat de keuze binnen het beschikbare budget op deze dagen is gevallen en omdat de piek over het 
algemeen in het tijdsbestek tussen 10.00 en 13.30 uur ligt, richten we daar de openingstijden op. 
Buiten deze tijden geldt dat de bezoekers worden geattendeerd op de vestiging Callantsoog die frequenter 
geopend is en op acceptabele afstand ligt.  
 
Julianadorp is een kleine kustplaats waar het zich niet loont om elke dag/het gehele jaar open te zijn, zeker nu 
de VVV niet meer de bemiddeling verzorgt (sleutels, lakenpakketten, borg e.d.). 
Uit ervaring weten we dat de drukste dagen daar de vrijdag, zaterdag en de maandag zijn omdat mensen op die 
dagen willen weten wat ze kunnen gaan doen en ook de bijbehorende kaartjes en routes kunnen aanschaffen. 
Vandaar dat de keuze binnen het beschikbare budget op deze dagen is gevallen en omdat de piek over het 
algemeen in het tijdsbestek tussen 10.00 en 13.30 uur ligt, richten we daar de openingstijden op. 
Buiten deze openingstijden worden bezoekers doorverwezen naar het bezoekerscentrum op Willemsoord dat 6 
dagen per week open is.  
 
Den Helder/Willemsoord 
Op Willemsoord verzorgt de VVV naast de VVV taken ook de receptiefunctie voor de directie van Willemsoord 
BV en werkt samen in één pand met de Kunstuitleen en Zeestad. Er komt ook een permanente tentoonstelling 
over Duurzame Visserij op de Noordzee bij. Mede door de bijdrage van Willemsoord kan deze vestiging een 
groot deel van het jaar 6 dagen in de week open zijn. Er zijn ook  15 extra (zon)dagen om de gasten/bezoekers 
van informatie te voorzien bij evenementen en andere grootschaliger activiteiten. Gezien de drukte in het 
seizoen tussen Pasen en de herfstvakantie staat men hier met 2 personen. In het voor- en naseizoen volstaat 1 
persoon. 
 
Projecten: 
Voor projecten worden, naar behoefte projectmedewerkers ingezet. Hiervoor staat in de begroting een 
stelpost aan inkomsten van vooralsnog € 16.000. De kosten bestaan uit uren van bestaande medewerkers (zie 
boven) en uit bijkomende kosten. 
Voor extra projecten wordt een aparte verantwoording afgelegd. Bij extra projecten kunnen 
projectmedewerkers ad hoc en tijdelijk worden aangesteld, maar dat mag niet tot een structurele 
verstrengeling leiden met de kerntaken van de VVV, zoals in het verleden gebeurde. 
  



Inkomsten van derden: 
 
We hebben in onze begroting bij de rubriek inkomsten derden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. Bedrijfsleven: 

 We gaan ervan uit en hebben goede hoop dat de bijdragen vanuit het bedrijfsleven weer op het peil 
van 2012 kunnen worden gebracht, mits we – zoals eerder gesteld – op een goede manier gaan 
communiceren wat we voor betekenis hebben voor de bijdragende bedrijven, welke concrete 
voordelen dat hen oplevert. Er moet een duidelijk verband zijn tussen wat wij bieden en de bijdrage 
die van bedrijven kan worden gevraagd. Het bedrijfsleven zal zich (moeten) realiseren dat juist in de 
huidige tijd van een slechtere conjunctuur bijgedragen moet worden om straks in een betere 
conjunctuur zo snel mogelijk extra te kunnen oogsten. 

 

 Ook op langere termijn zal het bedrijfsleven een bijdrage moeten leveren aan het in stand houden van 
de VVV-taken, maar ook in het intensiveren van de gebiedspromotie en de ambitie die we daarin 
hebben. Alleen in gezamenlijkheid kan dit slagen. De balans in de bijdragen van overheid en 
bedrijfsleven is nu nog zeer onevenwichtig. De ambitie is om dit krachtig uit te bouwen naar een 40/60 
per 2015 en een 50/50 per 2016. Dit wordt bewerkstelligd door meer gezamenlijk op te trekken in de 
keuze en vorm van de informatiepunten/outlets, de productontwikkeling en de gezamenlijke on- en 
offline gebiedspromotie. Daarnaast het nastreven van regionale doelstellingen en gebruik makend van 
fondsen en subsidies om een multipliereffect te creëren.  

 
Daarnaast zijn er trajecten waarin zowel overheid als bedrijven meebetalen: 
     Overheid   Bedrijfsleven 
Content Management    75%     25% 
Search Engine Optimalisation   50%     50% 
Search Engine Advertising   50%     50% 
 

2. Gemeenten: 
Ten aanzien de subsidiebijdragen van de drie gemeenten gaan we ervan uit dat Schagen en Den Helder gelijke 
bedragen als voor 2013 beschikbaar stellen. 
Hollands Kroon heeft in eerste instantie aangekondigd dat de bijdrage beduidend lager zal kunnen worden. In 
onze begroting hebben we aangegeven dat de bijdrage in de lijn van ons bovenbeschreven beleid rond de € 
40.000 moet liggen. Daarmee blijft in 2014 de vestiging Den Oever open, maar levert Hollands Kroon ook een 
bijdrage aan de centrale taken van de regionale VVV. Wij denken dat het niet redelijk is als alleen de beide 
andere gemeenten daaraan bijdragen. Voor de toekomst – vanaf 2015 – zal daar in gezamenlijk overleg nader 
naar gekeken moeten worden. 
 

Bezoekcijfers: 
Over de jaren 2010 en 2012 zijn er destijds door de vroegere VVV bezoekcijfers bekend gemaakt. Wij hebben 
gerede twijfel over de juistheid daarvan. 
Voor 2013 hebben we over de periode van april t/m september de volgende cijfers geregistreerd: 
 
VVV Den Oever      2.063 
VVV Julianadorp      2.515 
VVV Petten      3.487 
VVV Willemsoord                             13.114 
VVV Callantsoog      7.780 
VVV Schagen      4.835 

 
 
 


