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Factsheet

Werkgelegenheid en bestedingen

Werkgelegenheid toegenomen
In 2019 werkten er 410 meer mensen in de vrijetijdssector in Drenthe dan een jaar eerder, een stijging
van bijna 3%. De totale werkgelegenheid steeg in
deze periode met 4740 banen (+2%). De stijging in de
vrijetijdssector komt grotendeels voor rekening van de
horecasector (+310 banen).
In Drenthe zijn in 2019 15.860 banen toe te rekenen
aan de vrijetijdseconomie. De horeca is met 6.500
banen de grootste werkgever. 4.340 personen werken
in de logiesverstrekking. Op plek 3 staat cultuur,
recreatie & amusement met 1.890 banen. Het aandeel
van de vrijetijdssector op de totale werkgelegenheid
nam de afgelopen jaren toe van 6,7% in 2014 tot 7,2%
in 2019.

Besteding per nacht gestabiliseerd
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GRAFIEK 1: Werkgelegenheid in Drenthe, totaal en
vrijetijdssector. (Bron: LISA 2019)

De bestedingen per persoon per nacht zijn de afgelopen
jaren redelijk stabiel in Drenthe. Ten opzichte van
2017 liggen de bestedingen tijdens hotel- en kampeervakanties in Drenthe iets lager, maar tijdens een
vakantie in een bungalow of groepsaccommodatie
wordt per persoon per nacht meer uitgegeven.

Besteding per nacht in Drenthe
Type

2017

2019

Hotel

€ 79,34

€ 75,50

Kampeerterrein

€ 23,08

€ 21,89

Huisjesterrein

€ 39,00

€ 41,16

Groepsaccommodatie

€ 41,82

€ 45,28

TABEL 1: Besteding per nacht per accommodatietype in Drenthe
en Nederland, 2017 & 2019. (Bron: CVO, op basis van driejaars
gemiddelden)

Totale bestedingen:
1.737.000.000 euro
marketingdrenthe

1

4

Factsheet Werkgelegenheid en bestedingen

Overzicht bestedingen in toerisme & recreatie
Binnenlands toeristisch

Vaste gasten

Buitenlandse gasten

In 2019 zijn bijna 7 miljoen binnenlandse toeristische
overnachtingen in Drenthe doorgebracht. Deze vallen
volgens CBS in 4 accommodatietypes uiteen. Via CVO
is daar een bedrag per overnachting (inclusief eten en
activiteiten) aan gekoppeld.

De vaste gast heeft een eigen tweede accommodatie:
een boot, huisje of (sta)caravan op een vaste plek. Zij
ondernemen daar vaak veel korte vakanties. Ze kennen de
omgeving al goed en gedragen zich eerder als inwoner dan
als vakantieganger. Ze geven per persoon per nacht circa
€ 16 uit (2017-2019).

De stijgende lijn van het aantal buitenlandse verblijfsgasten zet zich verder door. In 2019 noteerde Drenthe
ruim 1,2 miljoen inkomende overnachtingen., dit is een
stijging van 7,5% ten opzichte van een jaar eerder. Deze
mensen komen voornamelijk uit Duitsland (68%) en
België (18%). Voor berekening van de bestedingen van
de buitenlandse gasten is – vanwege het ontbreken van
recente landelijke bestedingscijfers per herkomstland
– uitgegaan van het bestedingspatroon van de binnenlandse gasten.

€ 235,7 miljoen

Type

€ 23,4 miljoen

Nachten

Uitgave

Totaal

x 1000

p.p.p.n.

€

Hotel

632*

€ 75,50

41,2 mln

Kampeerplek

1283

€ 21,89

26,4 mln

Huisjes

4690

€ 41,16

152,0 mln

Groeps

373

€ 45,28

16,1 mln

verblijf

In Drenthe gaat het gemiddeld (2017-2019) om
1,6 miljoen overnachtingen.

Zakelijke gasten

* Exclusief zakelijke overnachtingen

TABEL 2: Totale besteding binnenlandse toeristische overnachtingen
in Drenthe. Uitgaven betreffen kosten voor accommodatie, vervoer,
horeca, excursies en winkels. (CBS 2019 & CVO 2017–2019)

Bestedingen dagjes uit in Drenthe

€ 25,0 miljoen

Dagje uit Nederlanders

Zakelijk gasten hebben in 2019 circa 290.000 nachten in
Drenthe doorgebracht. 2018 was qua zakelijke overnachtingen een topjaar met 350.000 zakelijke overnachtingen.
Deze overnacht in hotels en dineert doorgaans iets uitgebreider dan de gemiddelde gast. Gemiddeld verblijft de
zakelijke gast 2 dagen en besteedt circa € 86,25 p.p.p.n.
Hieronder vallen alle kosten behalve parkeren, congresdeelname en vervoer.

Het Continu VrijeTijdsOnderzoek (CVTO) wordt eens per
3 jaar uitgevoerd; de laatste editie bevat data over 2018.
Totaal ondernemen Nederlanders 53,8 miljoen uitstapjes
in Drenthe, met een gemiddelde besteding van €26,16.
63% van de uitstapjes in Drenthe worden door eigen
inwoners gemaakt, ruim een derde door bewoners van
andere provincies (19,7 miljoen uitstapjes).
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Consumpties (eten en drinken)
		

€ 1,4 miljard

€ 0,69

€ 4,18

Toegangsprijzen, deelnamekosten, huurprijzen

marketingdrenthe

€ 53,1 miljoen

GRAFIEK 3: Gemiddelde besteding
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Bestedingen in winkels

Vervoers- en parkeerkosten

Overige flexibele kosten

Overige vaste kosten
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€ 30,00

