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INTERNATIONAL MEDIA AND ENTERTAINMENT MANAGEMENT
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DE MEDIA- EN ENTERTAINMENTINDUSTRIE WORDT STEEDS BELANGRIJKER. NAAST HET FEIT DAT MENSEN STEEDS MEER GELD

2005 | Bongaerts, Rob, Joop Lengkeek, Jan Noort, Nies Rijnders en Albert van Schendel — Toegepast financieel management voor de VrijetijdsVan ‘Fresco’ tot ‘Al Fresco’ ¶ Grofweg is toerisme ontstaan tijdens de burgerlijke revolutie van de 19e eeuw waarbij men de ‘grand-tour’ – de

nhtv | discover our world

Geschiedenis NHTV ¶ BN de Stem, 6 september 1966 ¶ ‘Het Nederlandse Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme in Breda is gisteren begonnen
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De Vliegende Panters - Houdios / Oooh wat duurt dat lang man, der komt geen end aan / Nou wat een lange kut-rit / Hier Bruxelles 16 kilometer,

labor day — usa

independence day
— qatar

army day — chile
new year’s holiday — singapore

ADAC

zondag

ABTO

zondag

31
zondag

huey p. long day — louisiana
victory day — turkey

C

29

zondag

B

independence day — trinidad & tobago
national day — malaysia
pashtoonian day — afghanistan

30
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28

zondag

heroes day — philippines

1966

Johan Cruijff maakt zijn debuut
in het Nederlands voetbalelftal in
het ek-kwalificatieduel tegen
Hongarije (2–2).

MARKETINGCAMPAGNES TE BEDENKEN VOOR TOERISTISCHE MERKEN? WIE HEEFT DE AMBITIE OM EEN CAMPING OF BUNGALOWPARK TE LEIDEN, TOERISTISCHE EVENEMENTEN TE ORGANISEREN OF AAN DE SLAG TE GAAN ALS ‘TRAVEL WRITER’? DE OPLEIDING FUNCTIEGERICHT TOERISME EN RECREATIE BIEDT EEN DIRECTE EN PRAKTIJKGERICHTE WEG NAAR ÉÉN VAN DEZE IDEALEN. × BRANCHE × TOERISME

Studeerde aan nwit (1966 eerste lichting!–1968 diploma), richting binnenlands toerisme. Angeline Graste heeft
een cv van zes a4. Na afronding van
haar studie was zij (in Friesland) de
eerste recreatieconsulent in Nederland.

Studied Domestic Tourism at nwit from (1966 ﬁrst
class!–1968 graduation). Angeline Graste has a sixpage cv. After graduating from nwit she was the ﬁrst
recreational consultant in Friesland, the Netherlands.
Before she became an independent entrepreneur, she
was, among others, head of Personnel and Organisation at the ‘Efteling’ and the nps.

www.graste.com

BRU 91

Entrepreneur, Bureau for Interim Management and
Projects

Voordat zij zich zelfstandig vestigde,
was ze onder meer Hoofd Personeel en
Organisatie bij De Efteling en bij de nps.

‘De opleiding werd destijds door mij
ervaren als een goede brede hboopleiding. Mensen die van deze
opleiding kwamen, waren breed
inzetbaar. Service, klantgerichtheid
is voor mij altijd belangrijk geweest.
Ik kijk altijd hoe anderen daarmee
omgaan. Een goed resultaat neerzetten, dienstbaarheid, dat heb ik zelf
ook in mij. De individualisering
heeft meer aandacht voor de individuele mens gebracht. In mijn
huidige werk, waar ik te maken heb
met veranderingsprocessen (individueel en groepsgewijs, ondernemingsgewijs), merk ik dat er veel
meer een appèl gedaan wordt op de
individuele verantwoordelijkheid
van mensen. Ik vind dat een goede
ontwikkeling. De verschuiving in
mijn werk is dat er veel meer aandacht is voor coaching van deze
individuen en groepen. Altijd zijn
economische ontwikkelingen van
»»»

C

Angeline Graste
Ondernemer, bureau voor interimmanagement en projecten

katholieke hogeschool mechelen,
mechelen, belgië
vrije universiteit brussel, brussel,
belgië

UITGEVEN AAN MEDIA- EN ENTERTAINMENTPRODUCTEN, HEBBEN OOK BEDRIJVEN ONTDEKT DAT HET COMMUNICEREN VAN MERKENWAARDEN MET HUN KLANTEN VAAK EFFECTIEVER IS VIA MEDIA- EN ENTERTAINMENTUITINGEN DAN VIA TRADITIONELE ADVERTENTIES. HIERDOOR GROEIT HET AANTAL AANBIEDERS VAN ENTERTAINMENT STERK: NAAST DE TRADITIONELE AANBIEDERS VAN ENTERTAINMENT,

week 35
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zondag

5

zondag

6

quality time ™

ZOALS TELEVISIEPRODUCTIEMAATSCHAPPIJEN EN PLATENMAATSCHAPPIJEN, ZIJN OOK GROTE MERKEN ALS HEINEKEN, NIKE EN COCA COLA ACTIEF OP HET GEBIED VAN MEDIA PRODUCTIE. DENK AAN TELEVISIEPROGRAMMA’S ALS HEINEKEN SIX PACK.
Angeline Graste
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week 36

10

9

zondag

zondag

dat ligt toch vlak bij Salou of niet? / Nog efkes en ik kots de hele boel onder / We hadden ook nooit op die achterbank moeten gaan zitten /

zondag

met de lessen. Ter gelegenheid gaf dr. L. van Egeraat, de directeur van de Toeristische Hogeschool, een openbare les in café ‘t Zuid aan de Grote

4.

7

3.

zondag

educatief bedoelde Europa reis zoals de noordelijke adel die al anderhalve eeuw gewoon was te maken - op beperkte schaal begon te imiteren.

september

sector | Beunders, Niek — PAN Parks, from protected areas to quality tourism destinations | Bussel, Maarten van — KRO preekt eindelijk weer

2.

london metropolitan university,
london, groot-brittannië
thames valley university,
london,groot-brittannië

Boer,
Bakker,
Bolletje.

IHR 341

At the time, I viewed the programme as being
a good broad higher education programme.
People who graduated from this programme
could be employed in a vast array of ﬁelds.
Service and customer focus have always been
important to me. I always look at how others
deal with this. Achiery a good result, service
orientation —these are competencies I also
possess. Individualisation has brought with
it more focus on the individual person. In my
current work, where I have to deal with processes
of change (individually and in groups in an
entrepreneurial setting) I notice that there is an
increasing need for an individual responsibility
of people. I think this is a positive development.
The shifts in my work show an increase in
attention to the coaching of these individuals and
groups. Economic developments are always of
inﬂuence. In addition, the changing composition
of our work force are of great importance. I look
forward to the future. Change and development
is a constant in our society. It is a challenge to
deal with these issues. I do not anticipate any
dramatic changes in leisure. People will continue
to travel long distances, go camping, go on
daytrips etc. nhtv must ensure that it adopts
a broad focus and orientation to the market and
the world particularly more internationally
focussed.’ nhtv

invloed. Daarnaast is ook van groot
belang geweest de verandering van
samenstelling van onze arbeidsmarkt. Ik kijk met plezier naar de
toekomst. Verandering en ontwikkeling zijn een constante in onze
maatschappij. Het is een uitdaging
om daarmee om te gaan. Ik verwacht
geen grote verschillen in vrijetijdsbesteding. Mensen blijven verre
reizen maken, gewoon kamperen,
dagtochtjes maken etc. nhtv moet
ervoor zorgen dat zij zich breed
oriënteert op de markt en de wereld.
Vooral meer internationaal gericht
zijn.’ nhtv

1.

nhtv | truly travel trade
admission day — california
moon festival
national day — north korea — taiwan
national day — belize

international literacy day

ANVR
ANVV

independence day — brazil

defense of pakistan day — pakistan
settlers day — south africa

2001: invoering nieuwe naam:
nhtv internationale hogeschool breda
1966: eerste college nwit.

EN RECREATIE ZIJN ENERVERENDE SECTOREN OM IN TE WERKEN. JE HEBT ALTIJD MET MENSEN TE MAKEN DIE OP REIS GAAN OM IETS TE BELEVEN. WERKEN IN DE TOERISTISCHE SECTOR BETEKENT SAMENWERKEN MET MENSEN EN BEDRIJVEN. TOERISME EN RECREATIE ZIJN WERELDWIJD OOK BELANGRIJKE EXPORTINDUSTRIEËN. DE SECTOREN DRAGEN BIJ AAN DE INKOMSTEN, WERKGELEGENHEID EN
IMAGINEERING IS DAN OOK EEN BELANGRIJKE COMPETENTIE VAN TOEKOMSTIGE MEDIA- EN ENTERTAINMENT MANAGERS. IN DE OPLEIDING

Markt over het thema Recreatie in Noord-Brabant.’ ¶ In 1966 opent het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT) in Breda

4.

Vomitado. / Welk? / Da’s kotsen in het Spaans / Hier, dat staat in de Wat & Hoe / Ah, vet handig / Aah doe mij maar een Breezer want ik hou ’t niet

cherokee strip day — usa
international day for the
preservation of the ozone
layer

national heroes day
— angola

16

3.

nhtv | understanding nhtv

zondag

Tevens werd het ‘kuren’ - al dan niet in combinatie met gokken –populair en de nieuwe rijken begonnen op ‘afgepaste’ wijze te genieten van de

17

voor eigen parochie | Dijk, Diana van, en Tienke Wapstra — Een goede samenwerking | Egmond, Ton van — Understanding the Tourist Phenomenon |

2.

zondag

1.

foundation of panama — panama
respect for the aged day — japan

BBR

zondag

ANWB
aandachtseconomie ™

Because I’m
Worth It.

15

P>
IMG>DAVIES/S. MR.
FREE//SOLD
-NL
******************
NHTV�6-�7/4�Y
��6SEP11
CHAMPS ELYSEES
11�5�6��3
;)

september
13
14

zondag

battle of san jacinto — nicaragua

zondag

barry day commemorates the death of commodore john barry — usa

12

zondag

amilcar cabral’s birthday — guinea-bissau
defender’s day — maryland
revolution day — ethiopia

11

zondag

national holiday — chile
aniversary of military coup — chile
ethiopian new year — ethiopia

1967

Officiële introductie
van kleurentelevisie in
Nederland.

DE LEVENSSTANDAARD VAN EEN LAND. KORTOM, EEN PROFESSIONELE, INTERNATIONALE BUSINESS WAARIN EXPERTS NODIG ZIJN DIE VAN VAKANTIE EN RECREATIE HUN WERK WILLEN MAKEN. × ALS PROFESSIONAL IN DE TOERISTISCH-RECREATIEVE BRANCHE VOLG JE DE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP DE VOET. JE WEET HOE JE DIGITALE MEDIA KUNT INZETTEN VOOR NIEUWE INFORMATIE-, PROMOTIE-

Studeerde aan nhtv (1989–1994), richting Management
van Vrijetijdsactiviteiten. Astrid Roos studeerde na nhtv
Sociale Geograﬁe aan de Universiteit Utrecht, werkte
ondertussen in de Rotterdamse evenementensector en
nadien als marktonderzoeker bij Center Parcs. In 1999
startte ze met compagnon Linda Malherbe de vof Onkruid
& Roos, een bedrijf dat de eerste jaren grote en kleine

Studied Management of Leisure Activities at nhtv from (1989–1994 graduation).
After graduating from nhtv, Astrid Roos studied Social Geography at the
University of Utrecht while working in the Rotterdam event sector and later
as a market researcher for Centre Parcs. In 1999 she and her associate Linda
Malherbe started the ﬁrm ‘Onkruid & Roos’, a company that in its ﬁrst years
organised small and larger cultural festivals in Rotterdam and in the meantime
has focussed more on designing experiences for companies, authorities and
private individuals.

www.onkruidenroos.nl

university of lincoln, lincoln,
groot-brittannië

Partner in the ﬁrm Onkruid & Roos Event Designers for Art and Communication

culturele festivals organiseerde in Rotterdam en zich
inmiddels meer heeft toegelegd op het ontwerpen van
belevenissen voor bedrijven, overheden en particulieren.

HUY 405

Astrid Roos
Compagnon in de vof Onkruid & Roos, evenementontwerpers
voor kunst en communicatie

‘Onkruid & Roos is met name actief
in de Rotterdamse kunst- en cultuursector. Daarin leggen wij ons toe op
vrijetijdsactiviteiten en niet op
toerisme. Vanaf de start van Onkruid
& Roos draaide bij ons alles om de
individuele beleving van de bezoeker. Hiermee speelden wij niet
bewust in op de toenmalige ontwikkelingen, maar beredeneerden wij
vanuit onszelf, vanuit onze eigen
behoefte waarop wij kunst, cultuur
»»»

INTERNATIONAL MEDIA AND ENTERTAINMENT MANAGEMENT LEREN STUDENTEN: > GOEDE CONTENT TE HERKENNEN OF TE CREËREN; > DEZE CONTENT TE VERTALEN IN COMMERCIËLE CROSS PLATFORM FORMATS; > FORMATS TE PRODUCEREN MET BEHULP VAN DIGITALE PRODUCTIETECHNIEKEN; > DEZE INTERNATIONAAL TE VERMARKTEN.

×

TOVERWOORDEN ZIJN: CREATIVITEIT, COMMERCIALITEIT,

week 37

luxe zoals men de adel die traditioneel aanrekende. Verder was het kok(s)wezen – al dan niet gedwongen door de erosie van de klassieke adel

nhtv | discover our world

haar deuren. De taakstelling van het instituut bestond uit drie delen. Allereerst moesten er kadermensen voor toerisme en recreatie worden

4.

meer? / Je moet toch wat eten man, je ziet kei bleek / Ons mam heeft 18 hard gekookte eieren meegegeven / Ach wat een lieve schat, voor ieder

grito de lares — puerto rico our lady of mercedes
automn equinox day — japan — dominican republic

23

zondag

3.

zondag

Goeverden, C. D. van, en Peeters, Paul — Financially independent public transport; its impacts on the public transport system in the Nether-

2.

24

1.

independence day — mali
national sovereignty day — haiti

BLEU

zondag

BITS
belevings-opbrengst ™

It Just Tastes
Better.

22
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zondag

september
20
21

zondag

werelddag ziekte van alzheimer
independence day — belize
international day of peace

19

zondag

army day — chile

independence day — chile, zimbabwe
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EN DISTRIBUTIEMOGELIJKHEDEN. JE WEET HOE JE KUNT INSPELEN OP DE GROEIENDE AANDACHT VOOR DE DUURZAAMHEID VAN EEN TOERISTISCH-RECREATIEVE OMGEVING. TOERISME EN RECREATIE ZIJN BIJ UITSTEK INTERNATIONALE VAKGEBIEDEN. DE EENWORDING VAN EUROPA, DE INTERNATIONALISERING VAN BEDRIJVEN, DE GROEI VAN HET INTERNATIONALE TOERISME EN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE
DIGITALE MEDIATECHNIEK EN ORGANISATIETALENT IN EEN INTERNATIONALE CONTEXT. × ALS ONDERDEEL VAN DE STUDIE KAN EEN STOOMCURSUS LIVE-TELEVISE GEVOLGD WORDEN AAN DE NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY IN FLAGSTAFF EN ZIJN ER VELE UITWISSELINGSMOGELIJKHEDEN. × KERN VAN DE OPLEIDING IS HET LEERBEDRIJF VAN DE OPLEIDING: THE EXPERIENCE FACTORY. ALLE STUDENTEN

euro business college hamburg,
hamburg, duitsland

HAM 413

en de stad wilden beleven. Tot op de
dag van vandaag zoeken wij in ieder
project naar toegankelijke presentatievormen waarin wij deze aspecten
met elkaar verbinden. Dit kan tot
uiting komen in een festival, een
nieuwjaarsbijeenkomst, een ontmoeting of een boek. We brengen
mensen dichter bij elkaar en zoeken
met kunst als middel telkens een
nieuw publiek. ¶ Invloeden die
direct effect hebben op ons werkveld, liggen in de sfeer van bezuinigingen in de kunstsector, herontwikkeling (of herpositionering) van
stadsdelen voor recreatieve doeleinden, stedelijk beleid ten aanzien van
citybranding en -marketing. Alles bij
elkaar niet heel anders dan ik had
verwacht, behalve dan dat het
onderscheid tussen toerisme en
vrijetijdsbesteding in mijn beleving
veel groter is dan in de boeken wordt
beschreven. ¶ Sinds mijn opleiding
aan nhtv is er geen vakantie meer
geweest waarin ik niet kijk naar de
werking van het toeristisch / vrijetijds- apparaat en de invloeden ervan
op de omgeving. Ik ben daar meer
mee bezig dan met de ervaring van
de vakantie zelf. Daarom zoek ik zelf
ook altijd de minst georganiseerde
vorm van vrijetijdsbesteding en
vakanties. Geen massaliteit maar
authenticiteit, en dan zelfs nog
natuur boven cultuur. Als ik gebruikmaak van diensten van anderen, heb ik geen behoefte aan 5
sterren maar wel aan mensen die
plezier hebben in hun vak. Ik kan
heel gelukkig zijn met een oude
vakantieboerderij waar de wc buiten
staat, maar waar de gastheer en vrouw ons met open armen ontvangen en blij zijn hun passie een
week met mijn gezin te delen. Ook
bij Onkruid & Roos laten wij (bij
sollicitatieprocedures) iemands
persoonlijkheid heel zwaar mee
wegen. In het verleden lieten wij
ons nog wel eens verleiden door een
»»»

Astrid Roos

week 38

1968

MOGELIJKHEDEN VAN INTERNET ZIJN ONTWIKKELINGEN WAARMEE JIJ TE MAKEN KRIJGT.
×

FUNCTIES EN WERKZAAMHEDEN
×

Astrid Roos

25

zondag

26

zondag

zondag

leisure centres ™
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week 39

zondag

zondag

zes / BWAOCH / Vamos a Salou / Een busreis met hotel ja / Een weekje uit de kou Met Breezers en paella / Quanta costa nou? / Après-ski in club

1

30

opgeleid en daarnaast moest er veel research worden gedaan binnen dit vakgebied. Tot slot wilde het NWIT een soort ontmoetingscentrum

4.

zondag

3.

zondag

– aangewezen op nieuwe klanten en restaurants rezen als paddestoelen uit de grond. Het nieuwe plezierreizen vroeg om een andere benadering

feast of ﬁnding the true cross — ethiopia

september | oktober
27
28
29

lands | Goeverden, K. van, Rietveld, P., Koelemeijer, J., en Peeters, Paul — Subsidies in public transport | Gössling, S., en Peeters, Paul — ‘It does

2.

hochschule heilbronn, heilbronn,
duitsland

Don’t Just
Book It.
Thomas Cook It.

STR 415

goede cv, terwijl hetonderbuikgevoel iets ander vertelde. Inmiddels
varen we blind op die onderbuik en
zijn we vaak meer geholpen met
een vriendelijk ‘gezicht’ en een dosis
gezond verstand. ¶ In onze projecten zoeken wij de persoonlijke
individuele beleving. Daarbinnen
verzetten we ons ook tegen individualisering, omdat we meer dan ooit
zoeken naar elementen die mensen
weer met elkaar in contact brengen.
Denk daarbij aan het ouderwetse
gezelschapsspel. Al talloze keren
hebben we t.b.v. cultuurveranderingsprocessen of reorganisaties bij
bedrijven een eigen persoonlijk
ganzenbord- of kwartetspel ontworpen. Gewoon weer gezellig met
elkaar rond de tafel kan ook bij het
bijwonen van een ‘Stadsgeheim’.
Een project dat al loopt sinds 1999
waarbij je een ontmoeting hebt met
een Rotterdammer, die jou (en max.
nog 14 anderen) deelgenoot maakt
van zijn passie voor de stad. Dit kan
zo simpel zijn als een broodje kaas
eten met Jules Deelder op de Erasmusbrug tijdens zonsondergang. Je
hoeft bijzondere ontmoetingen niet
ver te zoeken; mensen met bezieling
en uitstraling inspireren, altijd en
overal. ¶ Bezuinigingen zijn het
meest ingrijpend in onze sector.
Het zoeken naar ﬁnanciën voor onze
culturele projecten maakt dat het
heel moeilijk is je hoofd boven water
te houden. In de tijd dat je het geld
bij elkaar hebt gesprokkeld, had je
het evenement al 25 keer kunnen
organiseren. Het is dan ook een
absolute noodzaak om tevens commerciële activiteiten te verrichten
als melkkoe voor de projecten die ons
inhoudelijk soms meer voldoening
geven. ¶ Ik kijk met plezier naar de
toekomst. Linda en ik hebben een
goede partnership. Wij delen
dezelfde passie voor ons werk
engenieten ervan veel mensen op de
been te krijgen die vervolgens weer
»»»

1.

nhtv | truly travel trade
botswanna day — botswanna internationale
muziekdag
labor day — australia

battle of boqueron — paraquay

BOM
BVBA

confucious’ day — taiwan

1966: oprichting eerste studentenvereniging van
nwit,phileas fogg
revoluation anniversary day — yemen arab

army day — mozambique
referendum day — rwanda

Eerste uitzending van
de Fabeltjeskrant op de
Nederlandse televisie.

DE OPLEIDING FUNCTIEGERICHT TOERISME EN RECREATIE IS EEN SPECIFIEKE EN PRAKTISCHE MANAGEMENTOPLEIDING. JE BENT ALS EXPERT DIRECT INZETBAAR EN HEBT DOORGROEIMOGELIJKHEDEN NAAR EEN LEIDINGGEVENDE FUNCTIE. DE OPLEIDING IS HELEMAAL

ZIJN GEDURENDE HUN STUDIE EEN DAG IN DE WEEK WERKZAAM IN DIT MEDIA- EN ENTERTAINMENT BEDRIJF EN WERK OP DEZE WIJZE AAN DE REALISATIE VAN PROJECTEN VOOR ECHTE KLANTEN. VOORBEELDEN ZIJN: HUISSTIJLEN, ADVERTENTIECAMPAGNES, TV-PRODUCTIES, VIDEOREGISTRATIES, WEBSITES, EVENEMENTEN EN CROSS MEDIA PRODUCTIES. × DE OPLEIDING WORDT IN HET ENGELS

2

zondag

3

zondag

zondag

CAF
pleasure periphery ™

De Gids
Was Beter.
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Astrid Roos

zondag

week 40

8

7

zondag

zondag

Marbella / De proppers zijn vet lauw En wij zijn vrijgezel ja / Houdios / Houdios / Hé houdios hè / Gatverdamme, de hele keuken stikt van de

6

worden voor studenten, specialisten en iedereen die wetenschappelijke belangstelling had voor toerisme en recreatie. De officiële opening van

4.

zondag

3.

dierendag
independence day — lesotho

oktober
4
5

van hotelaccommodatie. De archeologische rage en de koloniale ontdekkingsreizen van de tweede helft van de 19e eeuw en de verslagen die

institut für sprachen und wirtschaft,
freiburg, duitsland

not harm the environment!’ - An analysis of discourses on tourism, air travel and the environment... | Gössling, S., Peeters, Paul, Ceron,

2.

BSL 455

»»»

‘Onkruid & Roos’ is mainly active in the art and
culture sector in the city of Rotterdam. Here we
focus on leisure activities rather than tourism.
From the beginning of ‘Onkruid & Roos’ everything revolved around the individual experience
of the visitor. We were not consciously anticipating the developments at the time, but viewed
it from our own perspective, our own needs, the
way we wanted to experience art, culture and the
city. We are always searching for accessible forms
of presentation in each project whereby we
connect these aspects to each other. This can be
the case for a festival, a New Years gathering, a
meeting or a book. We bring people closer
together and con-tinue to look for new audiences
through art. ¶ Inﬂuences which have a direct
effect on our working ﬁeld can be found in things
such as cutbacks in the art sector, redevelopment
(or reposi-tioning) of urban areas for recreational
purposes, city policy with regards to city
branding and city marketing. All in all not very
different to what I expected, except for the fact
that in my opinion the difference between
tourism and leisure is much greater than the
books say it is. ¶ Ever since graduating from
nhtv there has not been a vacation where I have
not looked at the functio-ning of tourism and
leisure and the inﬂuences they have on their
environments. Even more than concentrating on
the vacation itself! For this reason I always opt for
the least organised form of leisure and vacations.
No masses, but authen-ticity, and even then I
prefer nature over culture. When I make use of
services supplied by others, I do not want a 5-star
hotel, but I do want people who enjoy their
profession. I can be very happy with an old
vacation farm where the toilet is situated outside,
but where the host and hostess greet us with
open arms and are happy to share their passion
with my family for a week. ¶ At ‘Onkruid &
Roos’ we also place a great deal emphasis (during
job interviews) on someone’s personality. In the
past we let ourselves be tempted by a good cv,
while our gut feeling told us something else.
Since then, we have trusted our gut feeling
completely and have often beneﬁted more from
afriendly ‘face’ and a dose of common sense. ¶
In our projects we seek the personal individual
experience. Within this concept we stand up to

met een goed gevoel naar huis gaan.
Daarvoor vragen we van ons zelf
altijd de hoogst mogelijke kwaliteit
als het gaat om de inhoudelijke
(creativiteit van de) boodschap, de
vertaling daarvan naar iets concreets
en de bijbehorende uitvoering.
Het eindeloos streven naar perfectie
staat soms wel in de weg van een
gezonde bedrijfsvoering (in ﬁnanciële zin dus). Tegelijkertijd zijn we
weliswaar geen ﬁlantropen, maar
rijden we liever in een kleinere auto
om daarmee dichtbij onszelf en de
dingen die we willen doen te
blijven.’ nhtv

1.

nhtv | understanding nhtv
national heroes day
— jamaica
labor day — australia
ﬁji day — ﬁji
thanksgiving day
— canada

1972: opening van verkeersacademie tilburg (vat)
national sports day — lesotho

CBS

world teacher’s day
anniversary of proclamation of the republic
— portugal

chung yeung festival — hong kong
day of german unity — germany
francisco morazan’s birthday — honduras

anniversary of guinean independence — guinea

AFGESTEMD OP VIER FUNCTIES IN DE TOERISTISCHE BRANCHE. × MANAGER TRAVEL TRADE × JE WERKT BIJVOORBEELD BIJ EEN REISORGANISATIE ALS PRODUCTONTWIKKELAAR OF SALESMANAGER. OOK KUN JE JE ONTWIKKELEN TOT VESTIGINGSMANAGER VAN EEN REISBUREAU VOOR VAKANTIEREIZEN OF ZAKENREIZEN. WELLICHT GA JE AAN DE SLAG ALS ORGANISATOR VAN GROEPSREIZEN. JE HOUDT

VERZORGD DOOR DOCENTEN DIE ERVARING HEBBEN IN HET WERKVELD, WAARDOOR EEN GOEDE AANSLUITING MET DE PRAKTIJK GEWAARBORGD IS. × NHTV × MANAGEMENT TOERISME × INCHECKEN VOOR DE REIS VAN JE LEVEN? DAT DOEN ONZE STUDENTEN BIJ DE OPLEIDING MANAGEMENT TOERISME. DEZE OPLEIDING NEEMT ZE MEE OP EEN REIS OVER DE WERELDBOL. VAN HONOLULU TOT CASABLANCA.

JE BEZIG MET REISADVISERING, PRODUCTONTWIKKELING, MARKETING, COMMUNICATIE, FINANCIËN EN PERSONELE ZAKEN.
×

zondag

1969

Astronaut Neil Armstrong zet als
eerste mens voet op de maan,
met Edwin Aldrin in zijn kielzog.
Ruimtevaartuig: Apollo 11.
Vier dagen later landen ze weer
veilig op aarde.

MANAGER TOERISTISCHE MARKETING EN COMMUNICATIE

9
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zondag

zondag

CFS
family entertainment ™

De Oosterse
Keuken Thuis.
P>
IMG>NHTV
FREE//SOLD
-NL
******************
NHTV�6-�7/4�Y
��6OKT�9
TIMBOEKTOE
11�5�6��7
;)

×

Astrid Roos

zondag

week 41

15

14

zondag

zondag

kakkerlakken / ‘betaalde dan 58 Euro per mid-week voor, afzetters / Oh, man, ik wordt net wakker in m’n eigen braaksel / Wat voor dag is ‘t? /

13

het NWIT vond plaats in januari 1967 door mr. J.H. Grosheide, staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen. ¶ De opleiding duurt in die tijd

4.

zondag

3.

day of the revolution — panama
druger day — south africa

oktober
11
12

daarvan in kranten en boeken verschenen maakten de moderne reiziger tot een mythisch figuur en deed eenieder van hoog tot laag op de

bournemouth university,
bournemouth, groot-brittannië

J.-P., Dubois, G., Patterson, T., en Richardson, R. B — The eco-efficiency of tourism | Gool, Wilco van — Loyaliteit vol passie | Gool, Wilco van, en

2.
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individualisation because more than ever we seek
elements which bring people into contact with
each other. Imagine an old fashioned board
game. In order to assist companies in culture
changing processes or reorganisations, we have
developed custom-made versions of traditional
games like the game of goose and ‘happy
families’. Joining eachother in an old-fashioned
way is also possible if you join ‘Stadsgeheim’.
This is a project which has been running since
1999 which offers you the possibility to meet
with an inhabitant of Rotterdam, who shares
his or her passion for the city with you (and a
maximum of 14 others). This can be as simple as
having a cheese sandwich with Jules Deelder on
the Erasmus Bridge during sunset. You do not
need to look far for a special encounter; people
with vitality and charisma inspire always and
everywhere. ¶ Cutbacks have the greatest
impact on our sector. The constant search for
ﬁnancing of our cultural projects makes it hard
to keep your head above water. In the time it
takes you to gather all the money for a certain
project, you could have organised it some 25
times. Therefore it is also absolutely necessary to
perform commercial activities as a ‘milch cow’
for the projects which often give us more
intrinsic satisfaction. ¶ I look forward to the
future. My associate and I have a good partnership. We share the same passion for our work and
enjoy getting people to be active who then go
home with a smile on their face. For this reason
we demand the highest possible quality from
ourselves with regards to the (creativity of the)
message we are trying to convey, the translation
to something concrete and the accompanying
implemeting. The endless pursuit of perfection
sometimes stands in the way of a healthy corporate operational management (in ﬁnancial sense).
At the same time we are no philanthropists, but
we would rather drive a smaller car in order to
stay closer to ourselves and the things we
want.’ nhtv

1.

nhtv | discover our world
national day
— yemen arab repyblic
columbus day — usa
evacuation day
— tunisia

dag van de allergie
st. edward’s day - patron saint of england

COC

day of the race — argentina
discovery day — gahamas
national day — equatorial guinea, spain

dag van het zien
ﬁji day — ﬁji
health-sports day — japan

independence of guayaquil — ecuador
independence day — uganda
korean alphabet day — south korea

JE WERKT OP DE MARKETING-, COMMUNICATIE- OF EVENEMENTENAFDELING VAN TOERISTISCHE SERVICEORGANISATIES EN MARKETINGORGANISATIES. DENK HIERBIJ AAN EVENEMENTENORGANISATIES EN

VAN EEN DAGJE DIERENTUIN TOT EEN SAFARI IN AFRIKA. VAN EEN TOERISTISCHE FIETSTOCHT OP DE VELUWE TOT KANOËN IN CANADA. MAAR OOK EEN REIS WAARIN ZE OP ZOEK GAAN NAAR HUN PERSOONLIJKE GROEI. TIJDENS DE OPLEIDING IS LEVENSERVARING OPDOEN INBEGREPEN! × BRANCHE × MENSEN EEN ONVERGETELIJKE ERVARING BEZORGEN. DAT VRAAGT OM EEN FLINKE INSPANNING VAN

1.

Peter van Wijngaarden — Beleving op niveau | Hardorff, Arend, Peter Horsten en Peter van der Aalst — Creatieve industrie stimuleren is meer dan

2.

sociale ranglijst verlangen naar onbekende verten. Ziehier de nog steeds geldende basis voor de – traditionele – toerismesector. ¶ Door de

armed forces day
— honduras

21

zondag

Ja, weet ik ‘t /Ik kan niet meer zitten man / Dat komt zeker van die Bungee rocket? / Nee man, ge hebt oe eigen vannacht op die schuimparty

22

twee jaar en drie maanden. Naast toerisme en recreatie ligt het accent van de opleiding op talen en economie. In 1972 wordt de studieduur

4.

zondag

3.

nhtv | truly travel trade

wereld osteoporose dag
anniversary of the 1944 revolution — guatemala
kenyatta day — kenya

DB

zondag

CTO

zondag

19
zondag

dag van de menopauze

18

oktober

Discover
Our True Nature.
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skyline ™

17

zondag

international day for the eradication of proverty
heroes day — jamaica
dessaline’s death anniversary — haiti

16

zondag

world food day
national boss day — usa

VERKEERSBUREAUS. JE HOUDT JE BEZIG MET DE ORGANISATIE, CONSUMENTENRELATIES, (WINKEL)INRICHTING, COMMUNICATIE, TEKSTPRODUCTIE, MARKETING, FINANCIËN EN DIENSTVERLENING. OOK KUN JE AAN DE SLAG ALS FREELANCE ‘TRAVEL WRITER’. × MANAGER RECREATIE-ONDERNEMING × JE WERKT ZOWEL VOOR ALS ACHTER DE SCHERMEN IN DE VERBLIJFSRECREATIE, (WATER)SPORT,

Studied nwit (1968–1970), specialisation Y (incoming
tourism). After graduating, Dirk Elzinga worked as an
assistant to the managing director at ‘vvv Noord en Midden
Veluwe’ for three years. From 1973 to 1980 he worked in
public relations as account executive and later as vice
president of a pr consulting ﬁrm with many clients in the
tourism sector such as Martinair, Canadian Tourist Ofﬁce,
ove, ‘Zeetours’ and Holland International.

www.capetownconvention.com

tietgen business college,odense,
denemarken
dalum education center,odense,
denemarken

Studeerde aan nhtv(1968–1970), richting Y
(Inkomend Toerisme). Na zijn afstuderen was
Dirk Elzinga drie jaar werkzaam als directieassistant vvv Noord- en Midden- Veluwe.
Van 1973 tot 1980 was hij werkzaam in de
public relations als account executive en later
adjunctdirecteur van een pr-adviesbureau
met veel klanten in de toeristische sector

zoals Martinair, Canadees verkeersbureau,
ove, Zeetours en Holland International.

ODE 562

Dirk Elzinga
Managing Director Cape Town International
Convention Centre.

‘Toerisme heeft zich in de afgelopen
40 jaar ontwikkeld tot een economische bedrijvigheid van betekenis.
Dat was in 1970 bepaald nog niet het
geval, hoewel optimisten dat wel
voorspelden. In Zuid-Afrika is toerisme goed voor 13% van het bnp,
belangrijker dan de traditionele koplopers mineralen en delfstoffen
(goud en diamanten). De ontwikkelingen hebben mij overigens niet
verbaasd. Ook in 1970 was al te
voorspellen dat Nederlanders en ook
andere nationaliteiten steeds meer
vrije tijd zouden krijgen, en met de
toenemende welvaart zou het bijna
niet anders kunnen dan dat het
toerisme zou proﬁteren. Niet veel
mensen zouden overigens toen
geloofd hebben dat momenteel
»»»

DE MENSEN DIE VAKANTIES BEDENKEN EN ORGANISEREN. ONZE AFGESTUDEERDE STUDENTEN BESCHIKKEN OVER VEEL VAKKENNIS. ZE ZIJN TEGELIJKERTIJD CREATIEF ÉN ZAKELIJK. ELKE DAG STAAN ZE MIDDEN IN DE SAMENLEVING, MET OOG VOOR MENSEN, ECONOMIE EN MILIEU. WAAR KOMEN ZIJ ALS MANAGER TERECHT? DENK AAN REISORGANISATIES, LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN, TOUROPERATORS,

week 42

verlengd tot drie jaar, om te zorgen voor een betere universitaire aansluiting. Later, in 1986, wordt de studie nogmaals met een jaar verlengd. ¶

4.

door die flügel propper laten afwerken / hè ja, der begint weer iets te dagen ja / Hé Chantal wat is er? / Ja heb ik weer, / ik had de propper

national holiday — greece
ohi day — cyprus

wereld psoriasis dag
republic day — turkey

28

3.

nhtv | understanding nhtv

zondag

verder schrijdende industriële revolutie in het begin van de 20e eeuw en de daarmee gepaard gaande industriële en inkomensontwikkeling – en

DND
zondag

DDP

29

bakstenen stapelen | Hermanns, Kwela — The Hand That Sets The Table ...The Political Economy and Self-Reflexive project of Intellectual Property

2.

zondag

1.

26

zondag

agam day — nauru
armed forces day — benin, rwanda
national day — austria

zondag

labor day — new zealand
taiwan restoration day — taiwan

25

oktober

Come As You Are.
Leave Different.
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fun ™

24

zondag

united nations day and world development
information day

zondag

chulalongkron’s day — thsailand
day of the 1956 revolution — hungary

23

1970

Het begin van de jaartelling c.q.
tijdmeting in het besturingssysteem Unix op 00:00:00 utc.
Binnen dit systeem wordt de tijd
weergegeven als seconden sinds
dit tijdstip, de zogenaamde
timestamp.

DAGRECREATIE OF ALS BELEIDSMEDEWERKER BIJ DE AFDELING SPORT EN RECREATIE VAN EEN OVERHEIDSINSTELLING. JE HOUDT JE BEZIG MET COMMUNICATIE, MARKETING, PROMOTIE, FINANCIËN EN PERSONELE ZAKEN. MET ONDERHOUD, INRICHTING, BEHEER, KWALITEITSZORG EN MILIEUZORG. OOK ANIMATIE- EN RECREATIEWERK LIGT BINNEN DE MOGELIJKHEDEN. × TOUR MANAGER × JE WERKT
ZAKENREISORGANISATIES, LUCHTHAVENS, ATTRACTIE- EN BUNGALOWPARKEN, TOURINGCARBEDRIJVEN OF CRUISE- EN VEERDIENSTMAATSCHAPPIJEN. × FUNCTIES EN WERKZAAMHEDEN × IN HET EERSTE STUDIEJAAR MAKEN ZE KENNIS MET DE TOERISTISCHE BRANCHE EN ONTDEKKEN ZE WELKE RICHTING BINNEN DIT BREDE VAKGEBIED HET BESTE BIJ HUN PAST. DE STUDENTEN KUNNEN KIEZEN VOOR

week 43
fachhochschule münchen,
münchen-pasing, duitsland

MUC 615

30 miljoen Chinezen in het internationaal toerisme participeren
(meer dan de 20 miljoen Japanners).
Al neemt de welvaart in dit soort
landen met een grote bevolkingsdichtheid maar toe met een fractie
per jaar, het heeft dus enorme
effecten op het wereldtoerisme. Wat
dat betreft, staat ook het continent
waar ik momenteel werk nog heel
wat te wachten. ¶ Ik denk dat ik me
net als vele anderen meer bewust ben
van de effecten van toerisme op onze
omgeving. Ik denk dat we anno 2006,
ondanks de aanvankelijk negatieve
effecten van het opkomend massatoerisme, zorgvuldiger met natuur
en milieu omgaan dan 30 of 40 jaar
geleden. Een andere verandering
voor mij persoonlijk is het ‘aan den
lijve’ ondervinden van de steeds
kleiner wordende wereld: was in 1970
een chartertripje van enkele dagen
naar Spanje (dus niet voor een
hoofdvakantie) nog een grote luxe en
eigenlijk een soort verkwisting, werd
in de jaren ’80 een weekend New
York niet ongebruikelijk, nu betrap
ik me er op dat ik de afgelopen vijf
jaar al een paar keer voor een dag
vanuit Zuid-Afrika naar Amsterdam
ben gevlogen voor een belangrijke
vergadering of bijeenkomst. Voor de
groei in het zakelijk toerisme is de
ontwikkeling van de communicatieindustrie natuurlijk van eminent
belang. Het is volkomen irrelevant
geworden waar ter wereld gewerkt
wordt. Communicatie stopt voor
niemand meer met het fysiek op reis
gaan. Op het gebied van service ben
ik verwend geraakt. In mijn eerste
baan moest ik klachten behandelen
van Amsterdamse toeristen die zich
bekocht voelden met een kippenhokvakantiehuisje op de Veluwe. Gelijk
hadden ze. Nu betrap ik me erop dat
we met z’n allen de vijf sterren luxe
maar heel gewoon zijn gaan vinden. ¶
De nwit-studie en natuurlijk later
steeds meer werkervaringen hebben
»»»

Dirk Elzinga
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zondag

31

zondag

Dirk Elzinga
slenterzone ™

zondag
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DRP

zondag

werelddag van de man
culture day — japan

week 44

5

4

zondag

zondag

van mijn dromen ontmoet in het Hof van Holland, / Helmut, heel Spaans allemaal / Oah, vet romantisch / Maar na anderhalf uur ging die klootzak

2

In 1971 vindt een splitsing plaats tussen het NWIT en de interne researchafdeling. De reden hiervoor is dat de researchafdeling ook onderzoeken

4.

zondag

3.

1

de uitvinding van ‘vrije tijd’ voor de lager betaalden – zorgde voor een explosie van reislust. Toen de 2e wereldoorlog het laatste stof van de

oktober | november

Law in relation to Traditional Knowledge’ | Hermanns, Kwela — ‘A License to Bill?’ Power Relations and Contemporary Themes in Music Copyright |

2.

danish business academy randers,
randers,Denemarken
lyngby business academy,
kgs. lyngby, denemarken

Where The Magic
Never Ends.

CPH 641

mij kritisch gemaakt. Ik denk dat
velen in mijn omgeving daarvan
hebben geproﬁteerd. En inderdaad,
ik kan het nog steeds niet laten.
Na terugkeer van onze laatste vakantie (een rondreis door KwaZuluNatal)
heb ik op verzoek drie positiefkritische emails met verbetersuggesties
gestuurd aan directies van hotels en
lodges waar we logeerden. Ik hoop
overigens dat ook de klanten van het
Cape Town International Congress
Centre dat (blijven) doen! ¶ Mijn
vakgebied is het zakelijk toerisme,
meer in het bijzonder de internationale meetingmarkt. Natuurlijk is het
fenomeen van globalisering juist
voor dat vakgebied van enorm
belang. Er zijn in de wereld zo’n 9000
internationale organisaties geregistreerd die regelmatig congressen
organiseren. De helft daarvan reist
rond over de hele wereld. ZuidAfrika, een nog heel erg jonge internationale congresbestemming, kan
alleen dankzij dit fenomeen groeien
en doet dit ook, zo blijkt uit de spectaculaire jaar op jaar groeicijfers. ¶
Naast de al genoemde enorme
effecten van de globalisatie in het
algemeen en het steeds goedkoper
wordende internationaal reizen in
het bijzonder is de voortschrijdende
ontwikkeling in de audiovisuele en
communicatiewereld wellicht de
allerbelangrijkste ontwikkeling.
Communicatie is exponentieel
gegroeid en de behoefte aan persoonlijk kennis nemen van en kennismaken met hetgene of degene die de
communicatieprocessen op gang
bracht en daarmee tot uitwisseling
van kennis en ervaringen te komen,
is een belangrijke drijfveer geworden
voor de groei van de internationale
meetingindustrie. De ‘power of the
human touch’ blijkt toch op een elektronische manier niet te verslaan. ¶
Ik ben optimistisch over de toekomst.
Hoe meer we leren, hoe meer we
ervaren wat we nog niet weten.
»»»

1.

nhtv | discover our world
ﬂag day — panama
will rogers day — usa

DSS

all souls day — bolivia, brazil, el salvador,
uruguay
memorial day — ecuador

all saints day feast of all saints — portugal

halloween
nevada day — nevada

ALS INTERNATIONAL TOUR MANAGER OF EUROPEAN GUIDE BIJ REISORGANISATIES VOOR INKOMEND OF UITGAAND TOERISME. JE BEGELEIDT GROEPEN VAKANTIEGANGERS, JE VOORZIET DE GASTEN VAN INFORMATIE OVER DE BESTEMMING EN HET PROGRAMMA EN DRAAGT ZORG VOOR HET GROEPSPROCES. TIJDENS DE OPLEIDING KUN JE HET IATM CERTIFICAAT BEHALEN (HET INTERNATIONAL CERTIFICATE

EEN VAN DE VIER AFSTUDEERRICHTINGEN. KENMERKEND VOOR ALLE RICHTINGEN ZIJN DE INTERNATIONALE CARRIÈREMOGELIJKHEDEN DIE DE STUDENTEN HEBBEN WANNEER ZE AFGESTUDEERD ZIJN. × AFSTUDEERRICHTINGEN × DE OPLEIDING BIEDT TWEE NEDERLANDSTALIGE EN TWEE ENGELSTALIGE AFSTUDEERRICHTINGEN AAN. DE STUDENTEN KUNNEN AFSTUDEREN OP HET ORGANISEREN VAN
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Challenge
Everything.

Dirk Elzinga
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downtown ™

zondag

EAN

week 45
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11

zondag

zondag

vreemd / Kunde gij anders nog eens opzoeken wat morning after pil in het Spaans is? / Bende gij dan niet meer aan de pil? / Nee man, da’s kei

9

voor derden wil gaan verrichten. De naam die hiervoor tot op heden gevoerd wordt is Nederlands Research Instituut voor Toerisme en recreatie

4.

zondag

3.

november

burgerlijke maatschappij had afgeblazen en de Europese binnengrenzen geslecht leken kwamen de eerste trekroutes in zwang. Binnen Europa

université de savoie,
chambéry cedex, frankrijk

Isaac, Rami — Community-based Tourism Development; a Tool for Poverty alleviation | Mensink, Herman — Zakenreizen en luchtvaarteconomie |

2.

CMF 670

In the past 40 years tourism has evolved into a
branch with considerable economic importance.
In 1970, this was certainly not the case yet,
although optimists did predict it. Tourism in
South Africa constitutes 13% of the gnp; this is
higher than the traditional number 1 which is
minerals (gold and diamonds). These developments have not surprised me. In 1970 the
predictions were that the Dutch, but also people
from other countries, would have more and more
free time on their hands, and with the increasing
wealth it was nearly inevitable that tourism
would proﬁt from this. At the time not many
people would have believed that there would be
30 million Chinese currently participating in
international tourism (more than the 20 million
Japanese). However the wealth in these types of
countries with a high population density only
increases by a fraction each year, which has
enormous effects on world tourism. As far as that
is concerned, the continent where I am working
at the moment has a lot to look forward to as
well. ¶ I think that I, like many others, have
become more aware of the effect of tourism on
our surroundings. I think that nowadays, despite
the initial negative effects of rising mass
tourism, we have become more aware of nature
and environment than thirty or forty years ago.
Another personal change for me is the ﬁrst-hand
expe-rience of an ever shrinking world. Where in
1970 a charter trip for several days to Spain (not
»»»

De alom aanwezige behoefte (nu ook
op continenten zoals Afrika, ZuidAmerika en al geruime tijd Azië) aan
nog meer (reis-) ervaringen en nog
meer kennis is natuurlijk voor
iemand die z’n boterham verdient in
de internationale congreswereld een
droom. Jammer dat mijn pensioendatum nu dichterbij komt dan mijn
afstudeerdatum weg is. Ik ben niet
zo’n goede toekomstvoorspeller,
maar toch een poging. Na nog een
paar jaar toenemende interesse voor
meer en verder verwacht ik dat op
een zeker moment het ‘genoeg is
genoeg’-denken post zal vatten. Eerst
bij de voorlopers en trendsetters in
vooroplopende economieën. Dat
betekent een omslag in gedrag, waar
kwaliteit belangrijker wordt dan
kwantiteit. Er valt niets meer te
bewijzen. Op den duur zal daarop
worden ingespeeld door de toeristische sector. Ik zie echter nog geen
einde komen aan ons steeds hedonistischer gedrag. Nog niet alle hotels
hebben een beautycentre en golfbaan, dus er is nog ruimte voor
groei!’ nhtv

1.

nhtv | truly travel trade
internationale dag van de
wetenschap en de vrede
veterans day — usa
prince charles’
birthday — ﬁji

king’s birthday — bhutan

ECTS

internationale dag tegen fascisme en antisemitisme
val van de berlijnse muur — 1989

her majesty, the queen’s birthday — nepal

national revolution day — usa
anniversary of great october revolution
— bulgaria

international day for preventing the exploitation
of the environment — war and armed conﬂict
green march day — morocco

Greenpeace wordt opgericht,
aanvankelijk onder de naam
Don’t Make A Wave Committee.

1971

VAN DE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TOUR MANAGERS). × NHTV FACILITY MANAGEMENT × ‘MEER BELEVING IN HET ONDERWIJS’ × ONDER DEZE - UITDAGENDE - WERKTITEL IS NHTV IN 2002 BEGONNEN MET DE OPLEIDING FACILITY MANAGEMENT (FM). SAMEN MET DE IN 2001 GESTARTE OPLEIDING INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT IS FM GEHUISVEST OP DE RELATIEF KLEINSCHALIGE NHTV

REIZEN OF JUIST HET MANAGEN VAN DE TOERISTISCHE ONDERNEMING. BIJ DE ENGELSTALIGE RICHTINGEN KAN DE STUDENT KIEZEN TUSSEN HET IN- EN VERKOPEN VAN REIZEN EN HET ONTWIKKELEN EN MANAGEN VAN DE TOERISTISCHE BESTEMMING. × NHTV × RUIMTELIJKE ORDENING EN PLANOLOGIE × DE OPLEIDING RUIMTELIJKE ORDENING EN PLANOLOGIE IS ER VOOR STUDENTEN DIE BELANGSTELLING
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zondag
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Think Outside
The Sun.

Dirk Elzinga
cosmetics lounge ™

zondag
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ECU

zondag

week 46

19

18

zondag

zondag

duur / Zit niet meer in ’t pakket / Ik doe aan periodieke onthouding, da’s gratis / Welk? / Periodieke onthouding, da ge ’t alleen in het weekend

16

(NRIT). ¶ Een belangrijk jaar in de NWIT geschiedenis is 1986. In dat jaar wordt het opleidingenaanbod uitgebreid met de opleiding Nationaal Gids,

4.

zondag

3.

november

van noord naar zuid en voor de Amerikaanse toerist mondiaal. De wederopbouw zorgt verder voor een ongekende economische hausse en het

hotel and catering college of copenhage, copenhagen, denemarken
noea aalborg, aalborg, denemarken

Neijenhof, Francis, en Annemarie Beterams — Een goede brief | Nijs, Diane — Er zit meer achter een nieuw logo | Nijs, Diane — Bedrijfspoëzie... |

2.

CPH 685

meant as the main holiday) was a huge luxury
and actually a waste of money, in the eighties a
weekend trip to New York was no longer unusual,
and over the last ﬁve years I have found myself
ﬂying back and forth from South Africa to
Amsterdam for just one day—for an important
meeting or gathering. The development of the
communication industry is of eminent
importance for a growth in business tourism.
The location has become completely irrelevant
with regards to where people physically work in
the world. When people are traveling, communication does not stop for anyone. I have become
spoiled when it comes to service. In my ﬁrst
job I dealt with complaints from tourists from
Amsterdam who felt cheated with a small
vacation home in the ‘Veluwe’. And right they
were. Now I ﬁnd that we have all come to take ﬁve
star luxury for granted. ¶ My studies at nwit
and the working experience I gained throughout
the years have made me more critical. I think that
many people in my surroundings have reaped the
beneﬁts from this. And yes, I still cannot leave it
alone. After returning from our last vacation (a
trip through KwaZulu Natal) upon request I sent
three positive critical emails with improvement
suggestions to the management of hotels and
lodges where we had stayed. I also hope that the
customers of the Cape Town International Congress Centre (continue to) do so! ¶ My professional area is business tourism, more speciﬁcally
the international meeting market. Naturally the
phenomenon of globalisation is of great importance to this area in particular. Worldwide there
are some 9,000 registered international organisations that regularly organise congresses. Half
of these travel the world. South Africa, a relatively
young international congress destination, can
only grow as a result of this phenomenon. This is
subsequently the case, as is apparent from the
spectacular annual growth data. ¶ In addition to
the aforementioned enormous effects of globalisation in general and increasingly affordable
international travel in particular, the apparent
development in the audiovisual and communications world is perhaps the most important
expansion. Communication has grown exponentially and the need for personal interaction
and encounters with that which has fuelled the
communication process which in its turn results
in an exchange of knowledge and experience
became an important factor for the growth of the
international meeting industry. It has become
apparent that the ‘power of the human touch’
cannot be beaten electronically. ¶ I am optimistic about the future. The more we learn, the
more we realise there are many things we don’t
know yet. The continuously present need (now
also in continents such as Africa, South America
and for some time now Asia) for more (travelling)
experiences and increased knowledge is a dream
for someone active in the international congress
world. It is a pity that my pension date is nearer
now than my graduation date! I am not such a
great fortune teller, but I will give it a shot: After
a number of years of increased interest in more
and further, I expect that at one point an
‘enough is enough’ mindset will take over. This
will start for the frontrunners and trendsetters in
the leading economies. This will signal a change
in behaviour, where quality will outweigh
quantity. There will be nothing more to prove.
»»»

1.

nhtv | understanding nhtv
battle of viertieres — haiti
independence day
— morocco
discovery day
— puerto rico

corrective movement — syrian arab republic
army day — zaire

EFCT

international day of tolerance

proclamation of the republic — brazil
thatlouang festival — laos
dynasty day — belgium

werelddag diabetes
king hussein’s birthday — jordan

LOCATIE SIBELIUSLAAN, OP NOG GEEN MINUUT WANDELEN VAN HET RUSTIEKE MASTBOS. DONDERDAG 22 JUNI 2006 WAS EEN GEDENKWAARDIGE DAG VOOR DE OPLEIDING. OP DEZE DAG MOCHTEN DE ALLEREERSTE STUDENTEN HUN DIPLOMA IN ONTVANGST NEMEN. EEN UNIEK MOMENT VOOR ZOWEL DE EERSTE LICHTING STUDENTEN ALS DE TROTSE MEDEWERKERS VAN DE OPLEIDING. × KWALITEIT ×

HEBBEN IN HET VORMGEVEN VAN DE OMGEVING. STUDENTEN DIE GRAAG MET MENSEN OMGAAN EN GEÏNTERESSEERD ZIJN IN DE DYNAMIEK VAN DE MAATSCHAPPIJ. ZE KIEZEN VOOR EEN ‘BOOMING BUSINESS’ WAARIN EEN GROTE BEHOEFTE IS AAN AFGESTUDEERDEN. NA DE OPLEIDING KUNNEN ZE AAN DE SLAG ALS URBAN DESIGNER, PROJECTMANAGER OF RUIMTELIJK PLANNER. × DE OPLEIDING

massatoerisme is een feit. ¶ Tegen deze achtergrond vindt een professionalisering plaats van wat dan de ‘reisbranche’ zal gaan heten en worden
die in samenwerking met het werkveld tot stand komt. Ook is 1986 het jaar van de voorbereiding van de fusie met de Verkeersacademie Tilburg

4.

doet / Maarja, ’t is vakantie hè? / Una píldora del dia despuis / Welk? / Da’s morning after pil in t Spaans / Vamos a Salou / Een busreis met hotel

international day for the
elimination of violence
against women

25

zondag
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nhtv | discover our world

zondag

Nijs, Diane — Terug naar de basis | Nijs, Diane — Bedrijfspoëzie, drink op de toekomst | Ouwerkerk, Frederike van — Werven op de Duitse markt |

2.

26

1.

anniversary of the new regime — zaire

EVC
zondag

EU

23

zondag

labor thanksgiving day — japan

zondag

independence day — lebanon
anniversary of portuguese aggression — guinea

22

november

It’s Everywhere
You Want To Be.
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gentrification ™

21

zondag

day of prayer and repentance — germany
world television day

zondag

revolution day — mexico
universal children’s day and africa industrialization day

1972

20

Tijdens de Olympische Spelen
in München gijzelen acht leden van
de Palestijnse terreurgroep Zwarte
September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld
beëindigd op het vliegveld, waarbij
17 doden vallen; alle gijzelaars en 5
terroristen.

TERUGKIJKEND STONDEN DE EERSTE JAREN VOORAL IN HET TEKEN VAN HET VERKRIJGEN VAN EEN PLAATS BINNEN DE GROEP VAN VERWANTE OPLEIDINGEN EN HET WERKVELD. HERKENNING EN ERKENNING WAREN DE SLEUTELBEGRIPPEN. VANDAAG DE DAG GAAT HET OOK OM EXCELLEREN BINNEN DE GROEP. WE WILLEN GEHOORD WORDEN EN KWALITEIT MOET WAT ONS BETREFT DE DOORSLAG GEVEN.
RUIMTELIJKE ORDENING EN PLANOLOGIE KENT DRIE RICHTINGEN: MANAGEMENT, URBAN DESIGN EN ECONOMIE. IN HET EERSTE JAAR MAKEN DE STUDENTEN TIJDENS EEN DEEL VAN HET STUDIEPROGRAMMA KENNIS MET URBAN DESIGN. GEDURENDE HET EERSTE JAAR KUNNEN ZE ERVOOR KIEZEN VOLLEDIG OVER TE STAPPEN NAAR URBAN DESIGN. ALS ZE ERVOOR KIEZEN RUIMTELIJKE ORDENING EN

Studied TEX (outbound tourism) at nhtv (1976 –1980). Prior to his
current position Hans Dominicus was executive vp for Amsterdam Cruise
Port.

www.atcb.nl www.toerismenoordholland.nl
www.amsterdamtourist.nl www.noordholland.com
www.amsterdamcruise.com

fachhochschul kufstein tirol,
kufstein, oostenrijk

Studeerde aan nhtv (1976–1980), richting tex
(uitgaand toerisme).Hans Dominicus was voor zijn
huidige functie Executive vp Amsterdam Cruise Port.

MUC 693

Hans Dominicus
Business Unit Manager

‘Sinds mijn afstuderen aan nhtv
heb ik zowel positieve als negatieve
veranderingen ervaren op mijn
vakgebied. De professionaliteit
binnen de toeristische branche stelde
mij aanvankelijk teleur. Nu deels
nog. Het was anders dan mijn verwachtingen waren. Anderzijds was
de aansluiting met de praktijk vanuit
de opleiding matig. De praktijk zat
en zit anders in elkaar. Nu zie je dat
in de inkomende markt innovatie op
praktisch niveau naijlt. nhtv past
zich wel aan. Internationaal wordt de
t&r ontwikkelingstrend gezet, zeker op Europees niveau. In Nederland
is dit mogelijk onvoldoende in beeld. ¶
De huidige globalisering heeft wel
degelijk invloed gehad op mijn
vakgebied. Er zijn meer toetreders,
er is sprake van grotere mobiliteit,
informatie transparantie en tegelijkertijd te veel informatie, reacties in
consumentengedrag als reactie op
globalisering: men zoekt identiteit.
Al deze factoren veroorzaken een
grote mate van dynamiek in het
»»»

This will gradually be picked up by the tourism
sector. However I do not envision an end to our
increasingly hedonistic behaviour. Not all hotels
have a beauty centre and golﬁng course, so there
is room for growth!’ nhtv

Dirk Elzinga

week 47

verbintenissen gelegd tussen de tot dan toe redelijk gescheiden operationele gebieden van – bijvoorbeeld – het personenvervoer en het
(VAT). Op 1 augustus 1987 gaan het NWIT en de VAT samen onder dezelfde naam: NHTV Nationale hogeschool voor toerisme en verkeer. ¶ Pas in

4.

ja / Een weekje uit de kou / Met Breezers en paella / Quanta costa nou? / Après-ski in club Marbella / De proppers zijn vet lauw / En wij zijn

international day for the
abolition of slavery

2

zondag

3.

nhtv | truly travel trade
international day of
disabled persons

zondag

Peeters, Paul, Rietveld, P., en Schipper, Y. — Deregulation in European aviation and the evolution of hub-and-spoke networks: impacts on the

2.

3

1.

world aids day
independence day — central african republic

FBTR

zondag

FBAA

30

zondag

independence day — barbados, yemen
national day — benin national
heroes day — philippines

29

zondag

international day of solidarity with the
palestinian people
goodwill day — liberia

thanksgiving day — usa
independence day — albania, mauritania
independence from spain — panama

28

zondag

november | december

Hebben Wij U Ooit
De Verkeerde Kant
Opgestuurd?
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citybranding ™

27

zondag

1968: eerste examenronde in de bestaansperiode
van het nwit

DE AMBITIE IS ONS TE ONDERSCHEIDEN OP KWALITEIT VAN MEDEWERKERS, KWALITEIT VAN STUDENTEN EN EEN DIDACTISCHE AANPAK. OP DEZE MANIER LEIDEN WE OP TOT ZELFSTANDIGE EN BREED INZETBARE FACILITY MANAGERS. × TOEKOMST × DE TOEKOMST STAAT OOK IN HET TEKEN VAN KENNIS EN KWALITEIT. ER WORDT O.A. GESTART MET EEN DRIEJARIG BACHELORTRAJECT VOOR VWO’ERS
PLANOLOGIE TE BLIJVEN VOLGEN, MAKEN ZE IN HET TWEEDE STUDIEJAAR KENNIS MET DE RICHTINGEN MANAGEMENT EN ECONOMIE. LATER IN DE STUDIE KIEZEN ZE EEN RICHTING OM ZICH IN TE SPECIALISEREN. WIL DE STUDENT HET LIEVER BREED HOUDEN? DAN KUNNEN ZE DE VERSCHILLENDE RICHTINGEN COMBINEREN. × DE ÉÉN WERKT GRAAG SAMEN MET MENSEN, DE ANDER ONTWERPT GRAAG

dublin institute of technology,
dublin, Ierland

DUB 771

vakgebied marketing in toerisme en
recreatie. Ook de individualisering
heeft invloeden achergelaten. De
consument is individueler acterend.
Hij is kritisch, veeleisender en informeert zich beter. Dit vereist aanpassingen in aanpak. Voor mijn
vakgebied vereist het een nieuwe
marketingaanpak, die wel vertaald
moet worden naar het toeristisch/
recreatieve gebied. Daarnaast zijn
productaanpassingen nodig. Dat
proces is nog steeds gaande aangezien productaanpassingen naijlen. ¶
Een andere belangrijke ontwikkeling
is de opkomst van de digitale wereld.
Dat heeft sterke invloed op ontwikkelingen betreffende informatievoorziening en marketing (internet,
umts, gprs, gps, podcasting, etc.).
Tunen op individuele wensen wordt
nu beter mogelijk. Ook dat vereist
nieuwe structuren en methodieken.
De massale opkomst van het low fare
vervoer, met name in de luchtvaart,
heeft weliswaar geen rationele gevolgen voor het consumentenkeuzepatroon. Maar het heeft wel een
sterke invloed op de toeristisch
recreatieve mobiliteit. In positieve
zin: meer reizen, in negatieve zin:
meer concurrentie. Verder vind ik de
instabiliteit van de politieke verhoudingen in de wereld van belang.
Terroristische aanslagen en wereldeconomische cycluswisselingen maken sneller acteren nodig. Dit vereist
een meer strategische aanpak van
t&r om kansen te benutten en bedreigingen tegen te gaan. ¶ Voor de
toekomst verwacht ik dat allochtone
markten als genererende markten
een rol gaan spelen. Met nieuwe eulanden als succesvolle toetreders.
Het aantal talen neemt door versplinterende staten toe. Natuurrampen en
epidemieën nemen toe, waardoor het
reisverkeer beïnvloed wordt. Digitale
recreatie doet zijn intrede, d.w.z. het
product komt digitaal naar de consument toe. Allemaal spannende en
»»»

Hans Dominicus

week 48

5

zondag

6

Pleasure You
Can’t Measure.

1973

In Avignon wordt de eerste Pablo
Picasso-expositie geopend sinds zijn
plotse overlijden op 8 april. Alle 201
doeken die hij sinds 1970 schilderde
worden er tentoongesteld, zo ook
de nieuwste van vlak voor zijn dood.

Hans Dominicus
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zondag
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verzorgings-pakket ™

7

FEU

zondag

week 49

10

9

international anti-corruption day
human rights day
thai constitution day
— thailand

zondag

zondag

vrijgezel ja / Houdios / Houdios / Hé houdios hè / Oh man ik heb ‘t gevoel dat ik net uit die bus kom, / Kunnen we der al weer in / Ah ik kan nog

zondag

1994 betrekken de beide hogescholen één locatie: Breda aan de Mgr. Hopmansstraat 1 en Sibeliuslaan 13. Door de fusie breidt het opleidingen-

4.

4

hotelwezen. Deze twee gebieden kenden een totaal verschillende geschiedenis en economisch instrumentarium. Verder begon de marktvraag die

december

environment | Peeters, Paul — Climate change, leisure-related tourism and global transport | Peeters, Paul — Duurzaam vervoer voor Europees

2.

imc fachhochschule krems,
krems, oostenrijk

3.

VIE 848

Since graduating from nhtv I have experienced
both positive and negative changes in my
professional area. At ﬁrst the professionalism
within the tourism sector was disappointing.
And sometimes it still does a little. It did not
correspond with my expectations. On the other
hand the link between the study programme and
practice was rather mediocre. In practice, things
were—and still are—different. Nowadays you see
that in the incoming market, innovation on a
practical level is lagging behind. nhtv does
adapt to this. Internationally the t&r development trend is set, especially on a European level.
In the Netherlands this is perhaps insufﬁciently
in the picture. ¶ The current globalisation has
had a deﬁnite inﬂuence on my professional area.
There are more people entering, larger mobility,
information transparency and at the same time
too much information, reactions in consumer
behaviour as a reaction to globalisation: people
are looking for identity. All these factors induce
a huge dynamics in the area of marketing in
tourism and recreation. Individualisation too
has left its mark. The consumer acts in a more
individualistic manner. He is critical, more
demanding and is better informed. This demands
an adapted approach. For my professional area
this requires a new marketing approach, which
needs to be translated into the tourism and
recreational area. In addition, product alterations
are required. That process is ongoing as product
alterations are lagging behind. ¶ Another important development is the rise of the digital
world. This has strong inﬂuences on developments regarding information supply and
»»»

uitdagende ontwikkelingen die
onomkeerbaar zijn. Door mijn
optimistische instelling en mijn
ontdekkersdrang ben ik gefascineerd
door deze veranderingen. Mijn
nakomelingen zullen hun vrijetijd
voor 65% hetzelfde beleven aangezien sociaal-maatschappelijke patronen niet zo snel veranderen. Voor het
resterende deel zal hun vrijetijdsbesteding dynamischer zijn.
Het persoonlijke wensenpakket en
belevingseisen zijn niet meer weg te
denken. Ik denk dat nhtv in de
toekomst in ieder geval nauw contact
moet houden met de branche, met
andere wetenschapsinstituten en
deze bronnen moet matchen.
Ik denk dat er meer aandacht moet
komen voor feed back vanuit de
internationale markt. Het afgestudeerden netwerk wordt daarbij
steeds crucialer. Aangezien nationale
status al verdwenen is, is internationalisatie (proﬁlering op Europees
niveau) misschien een optie.’ nhtv

1.

nhtv | understanding nhtv

mother’s day — panama
blessing of the water — uruguay

FIFO

h.k.h. prinses amalia (2003)
international civil aviation day
prophet mohammed’s birthday — ﬁji

independence day — ﬁnland

international volunteer day for economic and
social development
st. nicholas herdenkingsdag — nl

EN ER ZIJN VOORNEMENS VOOR EEN LECTORAAT EN EEN MASTEROPLEIDING. EXTRA INSPANNING GAAT NAAR INTERNATIONALISERING, EEN ONDERDEEL WAARMEE WE ONS ALS OPLEIDING OP TERMIJN WILLEN ONDERSCHEIDEN. WE ZIEN DE TOEKOMST MET VERTROUWEN TEGEMOET! × KOM EENS EEN KIJKJE NEMEN × BINNEN HET GEBOUW AAN DE SIBELIUSLAAN HEBBEN DE OPLEIDINGEN DE BESCHIKKING

IETS NIEUWS EN WEER EEN ANDER HEEFT EEN VOORKEUR TE ACHTERHALEN HOE EEN BEPAALD PROBLEEM IN ELKAAR ZIT. BIJ ALLE RICHTINGEN WORDT VEEL AANDACHT BESTEED AAN DE VAARDIGHEDEN COMMUNICATIE, VORMGEVING EN ONDERZOEK. × MANAGEMENT × BIJ RUIMTE EN MANAGEMENT LIGT HET ACCENT OP HET REALISEREN VAN PLANOLOGISCHE PROJECTEN. HET MAKEN VAN RUIMTELIJKE
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zondag
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Let Your Fingers
Do The Walking.

Hans Dominicus

zondag
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urban villages ™

zondag

week 50

17

16

constitution day — nepal
day of the covenant
— south africa
national day
— bhutan

zondag

zondag

steeds niet zitten / En ik ben nou ook nog helemaal schraal / Hoezo da? / Ik heb me gister op het strand laten palen door ‘n één of andere

14

aanbod zich uit met de opleidingen Verkeerskunde, Ruimtelijke ordening en planologie en Logistiek en technische vervoerskunde. Ook wordt in

4.

zondag

3.

december

van het aanbod te overstijgen waardoor het een aantrekkelijk gebied werd voor zakelijk entrepreneurs. De eerste vakantiedorpen werden

università degli studi di venezie (uv),
venetië, italië

toerisme | Peeters, Paul — Klimaatverandering | Peeters, Paul, Szimba, E., en Duijnisveld, M. — European tourism transport and environment |

2.

VCE 880

marketing (internet, umts, gprs, gps,
podcasting, etc.). Customised tuning is now
becoming more and more feasible. This too
requires new structures and methods. The
massive appearance of low-fare transport,
particularly in air travel, has no rational
consequences for the consumer choice pattern.
But it does have a strong inﬂuence on tourism
related recreational mobility. In a positive sense:
more travel, in a negative sense: more competition. Furthermore I feel that the instability of
political relationships in the world is of
importance. Terrorist attacks and global
economic cycle changes demand faster acting.
This asks a more strategic approach of t&r to
take chances and counter threats. ¶ For the
future I expect that domestic foreigners’ markets
will start to play a role as generating markets.
With new eu countries as successful newly
added members. The number of languages is on
the increase as a result of splitting countries.
Natural disasters and epidemics are increasing
also, which has an effect on travel. Digital
recreation is also making its mark, in other words
the product is reaching the consumer digitally.
These are all exciting and challenging developments which are irreversible. My optimistic
character and need for discovering things make
me fascinated by these changes! My offspring
will experience their leisure time for about 65%
in the same way as I do, because social patterns
do not change that quickly. The rest of their
leisure time will be more dynamic. The personal
wish list and experience demands have become
intricate parts of tourism and can no longer be
ignored. I think that in the future, nhtv must
deﬁnitely keep in close contact with the tourism
industry, with other scientiﬁc institutes and
match these sources. I think that there should be
more attention for feedback from the international market. The graduate network is becoming
more and more crucial for this purpose. As
national status has already disappeared,
internationalisation (proﬁling on a European
level) is perhaps an option.’ nhtv

1.

nhtv | discover our world

statue day — netherlands antilles

FMA
FTZ

republic day — malta

independence day — kenya

international mountain day

OVER EEN EIGEN LEERBEDRIJF: DE EDU COMPANY. IN DIT LEERBEDRIJF DOEN DE STUDENTEN ERVARING OP IN HET ORGANISEREN VAN BIJEENKOMSTEN EN HET ONTVANGEN EN VERZORGEN VAN DE GASTEN. DE EDU COMPANY BESTAAT O.A. UIT EEN AANTAL LUXE VERGADERRUIMTEN EN EEN MULTIFUNCTIONELE RUIMTE MET BAR. DE LAATSTGENOEMDE RUIMTE KAN DIENST DOEN ALS FEESTZAAL MAAR

PLANNEN BEGINT MET ONDERZOEK, BIJVOORBEELD NAAR DE EIGENSCHAPPEN VAN EEN GEBIED EN DE DIVERSE BELANGEN DIE IN HET SPEL ZIJN. ALS RUIMTELIJK REGISSEUR ANALYSEERT DE STUDENT AL DEZE ZAKEN EN STELLEN ZE EEN WERKBAAR PLAN OP. × ECONOMIE × DEZE RICHTING HEEFT ALS ACCENT DE ECONOMISCHE HAALBAARHEID VAN RUIMTELIJKE PLANNEN. DE STUDENT ONDERZOEKT

1994 het opleidingenaanbod uitgebreid met de opleiding Vrijetijdskunde, later omgedoopt tot Vrijetijdsmanagement. ¶ In september 2001 wordt

4.

Pablo / Dat schuurt, ik had de hele playa in mijn doos zitten / Oh, vuile slet / Ik ga nog efkes afscheid nemen van Helmut en adressen uit-

victory day — egypt
emperor’s birthday — japan

kerstnacht

23

3.
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zondag

gesticht en de basis gelegd voor zakelijk ketens die tot op de dag van vandaag bestaan en succesvol zijn zoals Club Med. In deze periode word

24

Poel, Hugo van der — De markt van onderhoudende tijdpasseringen | Poel, Hugo van der — Stadskinderen — Verschillende generaties over de

2.

zondag

1.

GCR
zondag

GATT

zondag

21
zondag

international human solidarity day

20

september

360˚ Puur Genot.
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22

no-go area ™

19

zondag

united nations day for south-south cooperation

zondag

international migrants day
republic day — niger

18

1974

De populaire zeezenders Radio
Veronica en Radio Noordzee maken
hun laatste programma’s en
beëindigen hun uitzendingen om
18.00 uur respectievelijk 20.00 uur.

IS OOK NET ZO MAKKELIJK OM TE TOVEREN TOT EEN INTIEM RESTAURANT OF WIJNPROEVERIJ. ZO WORDT ER IN HET RESTAURANT BIJVOORBEELD IEDERE WEEK EEN LUXE VERRASSINGSDINER (3 GANGEN) GESERVEERD. × INFORMEER GERUST EENS NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR VERGADERINGEN, LUNCHES, RECEPTIES OF DINERS: HOTELRESERVERING@NHTV.NL / TEL.: 076 - 530 27 81. DE EDU

Studeerde aan nhtv (1972–1975 voor het eerst driejarig), richting
Uitgaand toerisme. Hans Mosselman vervult diverse bestuursfuncties
en commissariaten binnen luchtvaart en toerisme.
Studied Outbound Tourism at nhtv: (1972–1975 ﬁrst three year programme). Hans Mosselman
holds numerous managerial and commissioner’s posts within the airline and tourism industry.

www.sudtours.nl

akademia wychowania ﬁzycznego
i sportu, gdansk, polen

General Manager/Major shareholder of ‘Sudtours Reisorganisatie bv’

GDN 975

Hans Mosselman
Algemeen Directeur/grootaandeelhouder Sudtours Reisorganisatie bv

‘De belangrijkste verandering in
mijn branche is de automatisering.
Die was in 1975 nauwelijks begonnen, maar is nu zeer essentieel.
Verder is de branche zeer verhard.
Kwaliteit, service en veiligheid zijn
altijd onze uitgangspunten geweest.
Door mijn vak ben ik zeker verknipt,
dat wordt ook workaholic genoemd.
Als tour-operator moet je niet alleen
alles weten, je bent voor alles verantwoordelijk en de concurrentie is
moordend. De klant is veeleisender
geworden. Als aanbieder moet je
daarop inspelen en je moet je product erop afstemmen. Als ik een
belangrijke ontwikkeling moet
noemen die van invloed is op mijn
vakgebied, is het dat internationale
touroperators de wereld dicteren en
dat je als zelfstandig familiebedrijf
zorgvuldig moet laveren om jezelf
te handhaven. De meest actuele aanleiding is dat internet steeds belangrijker wordt en dus ook de directe
verkoop. Wij blijven onze reislogo’s
trouw, maar ontkomen niet aan de
nieuwe marktbenadering. We hebben nog steeds een mooi vak en
»»»

DE OPBRENGSTEN EN UITGAVEN VAN RUIMTELIJKE PLANNEN. IN DE OPLEIDING LEREN ZE HOE PLANOLOGISCHE PROJECTEN TE FINANCIEREN ZIJN. × FUNCTIES × AFGESTUDEERDEN WERKEN IN HET BEDRIJFSLEVEN (VOORAL ADVIESBUREAUS) EN IN DE NON-PROFITSECTOR. VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE FUNCTIES ZIJN MEDEWERKER STADSONTWIKKELING, JURIDISCH MEDEWERKER RUIMTELIJKE

week 51

dagelijkse strijd om ruimte | Proper, Jan Willem, en Olivier de Wit — Cruise Control | Proper, Jan Willem — Using Logistics in the Cruise Industry |

2.

de NHVT opgericht en begint als een van de eerste van zulke instellingen professionals voor de branche op te leiden. ¶ Het vele reizen van de

nhtv | understanding nhtv

de naam van de hogeschool als gevolg van de internationale positionering gewijzigd in: NHTV internationale hogeschool Breda. ‘NHTV’ is niet

4.

wisselen, / We gaan waarschijnlijk trouwen / Maar hij was toch vreemd gegaan? / Ja maar dat was een weddenschap en hij was dronken dus hij kon

anniversary of the demooudejaarsdag
cratic republic of madagas- feed yourself day
car — madagascar
— benin

31

30

zondag

3.

zondag

1.

internationale dag van de biologische diversiteit

GTD

29
zondag

They Drink It In
The Congo.
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december
27
28

fun-seeker ™

zondag

GOP

zondag

bank holiday — cayman islands
constitution day — north korea
public holiday — lesotho, zimbabwe

26

zondag

tweede kerstdag
feast of our theotokos — greece

25

zondag

eerste kerstdag
constitution day — taiwan
children’s day — congo

COMPANY IS IEDERE WEEK VAN MAANDAG T/M VRIJDAG GEOPEND, MET UITZONDERING VAN DE SCHOOLVAKANTIES. ONZE STUDENTEN ZIEN U GRAAG ALS GAST DUS HOPELIJK TOT ZIENS! × NHTV × INTERNATIONAL GAME ARCHITECTURE AND DESIGN × NHTV INTERNATIONALE HOGESCHOOL BREDA HEEFT EEN REPUTATIE OPGEBOUWD ALS OPLEIDINGSINSTITUUT OP HET GEBIED VAN TOERISME, VRIJE

jagiellonian university,
krakow, polen

‘The most important change in my industry is
automation. In 1975 this had barely begun, but
has become essential nowadays. Furthermore the
industry has become hardened. Quality, service
and safety have always been our focal points.
My profession has made me very hung up, or in
other words a workaholic. As a tour operator you
must not only know everything, you are responsible for everything and competition is brutal. The
customer has become far more demanding. As a
supplier you must anticipate this and customise
your product accordingly. If I am to name an
important development that has a great inﬂuence
on my professional area then it is that international tour operators dictate the world and that as
an independent family corporation you must act
with caution to maintain your position. The most
apparent occurrence is that the internet is
becoming more and more important and so also
direct sales. We are true to our travel logos, but
cannot ignore the new market approach. We still
have a wonder-ful profession and competition
keeps you on edge. In 40 years time people will
travel more and the world will become smaller
and smaller. If nhtv wants to survive another 40
years, then my advice is to maintain contact with
the industry, to increase the level of education
and to have the number of students correspond
with market demand.’ nhtv

concurrentie houdt je scherp. Over
40 jaar zullen mensen nog meer
reizen en de wereld wordt steeds
kleiner. Wil nhtv over 40 jaar nog
bestaansrecht hebben, adviseer ik
om goede feeling te houden met de
praktijk, het niveau verder op te
voeren en het aantal studenten af te
stemmen op de vraag uit de
markt.’ nhtv

Hans Mosselman

WAW 1077

ORDENING EN STEDENBOUWKUNDIG MEDEWERKER. × WERKZAAMHEDEN × AFHANKELIJK VAN DE RICHTING DIE DE STUDENT HEEFT GEKOZEN, GAAN ZE AAN DE SLAG IN HET WERKVELD. × MANAGEMENT × ALS MANAGER VAN PROJECTEN ZORGEN ZE DAT DE PLANNEN WORDEN UITGEVOERD. ZE STUREN MENSEN AAN, MAKEN PLANNINGEN EN BEGROTINGEN EN DRAGEN ER ZORG VOOR DAT ALLE PARTIJEN

week 52

nhtv | discover our world

langer een afkorting, maar een merknaam. Het opleidingenaanbod wordt verder uitgebreid met Hoger hotelonderwijs en Logistiek en economie.

4.

er niks aan doen / Oh, vet romantisch / Dit was echt de mooiste mid-week van mijn leven / Ja, wij op die bananenboot, mijn afgebroken zwanger-

children’s day — uruguay
three kings’ day — puerto
rico

christmas — ethiopia
pioneer’s day
— liberia

6

3.

zondag

na-oorlogse burger binnen en buiten europa zorgt er voor dat de eisen die gesteld worden aan vrijetijdsbeleving steeds hoger worden. Uiteen-

7

Reichwein, Onno — Poverty Elimination through Tourism | Reintjes, Bart — Logiesaccommodaties | Reintjes, Bart — Bestemminganalyse en

2.

zondag

1.

HBO
zondag

GVVV

4

zondag

independence day — burma
martyrs day — zaire

zondag

new year’s holiday — scotland
revolution day — upper volta

3

januari

Vamos A La
Playa.
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5

centrum-management ™

2

zondag

ancestry day — haiti
st. berchtold’s day — switzerland

zondag

new year’s day holiday — world
independence day — haiti, sudan
universal fraternity day — mozambique

1

1977

De hitsingle God Save The Queen
van de Sex Pistols bereikt de
hoogste positie in de Britse hitparade, het hoogtepunt van de
Britse punkrage.

TIJD, ENTERTAINMENT, HOSPITALITY EN MOBILITEIT. IN HET LICHT HIERVAN IS DE UITBREIDING VAN HET OPLEIDINGSAANBOD MET EEN OPLEIDING OP HET GEBIED VAN GAME PRODUCTIE EEN LOGISCHE. × DE GAME INDUSTRIE IS WERELDWIJD STERK GROEIEND EN OVERTREFT IN OMZET MOMENTEEL DE MUZIEK- OF FILMINDUSTRIE. TOT 2010 WORDT EEN VERDERE VERDUBBELING VAN DEZE OMZET

Studeerde aan nhtv (1983– 1987), richting
Recreatie-sociologie. Henk Groenen begon in 1988
zijn loopbaan als pr-functionaris bij spd Eindhoven en de Kempen. In 1991 werd hij adjunctdirecteur van de Stichting vvv Texel Promotie.
Deze functie bekleedde hij tot 1998. Terug in het
Brabantse land kreeg hij een baan als hoofd
communicatie bij De Efteling. In 2006 werd hij in

deze ‘Wereld vol Wonderen’ hoofd marketing,
communicatie en sales.
Studied Recreation-sociology at nwit from 1983 to 1987. In 1988
Henk Groenen started his career as pr ofﬁcial at ‘spd Eindhoven
en De Kempen’. In 1991 he became vice president of the vvv Texel
Promotion Foundation. He stayed there until 1998. Back in the
province of Brabant he became head of communications for ‘The
Efteling’. In 2006 he became Head Marketing, Communications
and Sales in this ‘World full of Wonders’.

www.efteling.com

budapest business school,
budapest, Hongarije

Head of Marketing, Communications and Sales The Efteling

BUD 1124

Henk Groenen
Hoofd marketing communicatie en sales De Efteling

‘Op het nwit (zoals nhtv toen nog
heette) leerden we destijds hoe alles
in vakjes ingedeeld was of inge-deeld
kon worden. Die categorisatie bleek
in de praktijk bitter tegen te vallen.
Dat werd nog eens versterkt door de
individualiseringstrend. De uitdaging aan de aanbodkant om mensen
met producten, diensten en communicatie te bereiken is er alleen maar
groter door geworden. Sinds nhtv
ben ik persoonlijk anders omgegaan
met service. In veel gevallen maak ik
een keuze op dit criterium. Producten en diensten lijken steeds meer op
elkaar. Met gastvriendelijkheid
kunnen organisaties zich onderscheiden van de rest van de markt. ¶
»»»

ZICH AAN DE AFSPRAKEN HOUDEN. × ECONOMIE × DE STUDENT DOET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE KANT VAN EEN PLANOLOGISCH PROJECT. ZE ZORGEN ER UITEINDELIJK VOOR DAT PROJECTEN FINANCIEEL HAALBAAR ZIJN EN GELD OPLEVEREN. × NHTV × ACADEMIE VOOR STEDENBOUW, LOGISTIEK EN MOBILITEIT × STEDENBOUW × URBAN DESIGN × HOE ZIEN ONZE STEDEN ER IN DE TOEKOMST

week 1

8

zondag

9

zondag

10

And You’re Done.

Henk Groenen

12

crowd control ™

zondag
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week 2

14

13

zondag

zondag

schap, onvergetelijk / Geef me snel een Fügel anders ga ik gek doen / Puta sucio / Welk? / Da’ is vuile slet in het Spaans / Vamos a Salou / Een

11

In 2002 kwamen daar Facility management en Media en entertainment management bij. In 2004 startte de Functiegerichte bacheloropleiding in

4.

zondag

lopende gevolgen hiervan zoals een vergaande exotisering van het restaurantwezen of de ontwikkeling – in navolging van Disney – van thema-

januari

toeristisch recreatieve planning | Rooy, Pieter de — CRM workshops 2005: Van prioriteit naar klantintimiteit | Rooy, Pieter de, en Adri Buizert —

2.

eserp escuela superior ,
barcelona, spanje

3.

BCN 1150

Op vakantie, ﬁetsend door de omgeving, tijdens een weekendje weg...
overal bekijk je de folders en informatieborden, probeer je onderliggende structuren te ontdekken,
etc. Werkend voor een attractiepark
moet je ook nog eens in andere
parken elke attractie gedaan hebben,
elke show gezien hebben en... overal
eens op geklopt hebben. Hoe hebben
ze dit hier gemaakt, met wat voor
materiaal... ¶ De attractieparkenbranche is behoorlijk in beweging.
Amerikaanse ketens hebben zich op
de Europese markt begeven; ook
binnen Europa worden ketens gevormd. Daarnaast laten mobiliteit en
nieuwe communicatietechnologieën
‘tijd en afstand krimpen’ oftewel ze
maken de wereld kleiner. Veel organisaties verzuimen zich aan te passen aan de nieuwe cultuur waardoor
vaak het succes achterwege blijft.
Wij zijn ervan overtuigd dat er een
kans ligt voor organisaties die de
lokale cultuur koesteren. De Eftelingformule kan niet zomaar in een
ander land gekopieerd worden. ¶
De belangrijkste ontwikkelingen in
mijn vakgebied zijn de nieuwe technologische ontwikkelingen, zeker
die op het vlak van de marketingcommunicatie. Deze hebben de
afgelopen jaren al voor een ommezwaai gezorgd (internet) en het einde
hiervan is nog steeds niet in zicht.
Miniaturisering, digitalisering,
virtual reality, interactiviteit... over
40 jaar lachen ze erom. ¶ Ik kijk
met plezier naar de toekomst: er zijn
alleen maar uitdagingen! Deze zijn er
in overvloed op het vlak van marketingcommunicatie, maar ook
vanwege de uitbreidingsplannen die
er binnen De Efteling bestaan.
De grenzen tussen de verschillende
sectoren van de vrijetijd zullen
vervagen en vervlechten. De vrijetijdsindustrie zal zich verder professionaliseren en de belevenissen
nog beter regisseren. Authentiek en
»»»

1.

nhtv | truly travel trade
national liberation day
— togo

zanzibar revolution day — tanzania

HEO
HHO

1966: toestemming wordt verleend om het neerlands wetenschappelijk instituut toerisme en
recreatie (nwit) te starten

day of the martyrs — panama

werelddag van de alfabetisering

VERWACHT. TEGELIJKERTIJD MELDEN BEDRIJVEN DAT HET ZEER MOEILIJK IS OM AAN GESCHIKT PERSONEEL TE KOMEN. OOK IN ANDERE BEDRIJFSTAKKEN IS DE VRAAG NAAR DIT SOORT ARBEIDSKRACHTEN GROOT: ARCHITECTEN, FABRIKANTEN VAN EDUCATIEVE GAMES EN BEDRIJVEN DIE SIMULATIES MAKEN, VRAGEN MENSEN MET DEZELFDE COMPETENTIES. TEGELIJKERTIJD MELDEN BEDRIJVEN DAT

UIT? ALS ER IN EEN STAD FABRIEKEN EN WOONWIJKEN GESLOOPT WORDEN, WAT KOMT DAAR DAN VOOR IN DE PLAATS EN HOE GEEF JE DAAR VORM AAN? ALS ER NIEUWE RECREATIEGEBIEDEN AANGELEGD WORDEN, HOE PAS JE DIE IN IN HET BESTAANDE LANDSCHAP? HOE MAAK JE EEN UITBREIDINGSPLAN VOOR EEN DORP DAT PAST BIJ DE SCHAAL VAN DAT DORP? ALLEMAAL VRAGEN DIE DE URBAN

15

zondag

16

zondag

17

Het Gevoel Dat Je
Wilt Delen.

HET ZEER MOEILIJK IS OM AAN GESCHIKT PERSONEEL TE KOMEN. × OM DEZE REDEN HEEFT NHTV BESLOTEN EEN OPLEIDING OP DIT TERREIN TE STARTEN. DAARMEE DENKT MEN EEN OPLOSSING TE VINDEN VOOR HET TEKORT AAN HOOGWAARDIG, GESPECIALISEERDE MEDEWERKERS VOOR DEZE INDUSTRIE.

Henk Groenen

19

entertainment-economie ™

zondag
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HRM

×

week 3

21

20

zondag

zondag

busreis met hotel ja / Een weekje uit de kou / Met Breezers en paella / Quanta costa nou? / Après-ski in club Marbella / De proppers zijn vet

18

toerisme en recreatie. In september 2006 staat de start van Game Architecture and Design gepland, evenals de start van de masteropleidingen

4.

zondag

3.

januari

parken voor het hele gezin leggen de basis voor wat later de vermaaksindustrie zal gaan heten. In de jaren zeventig en tachtig van de

dalarna university (högskolan
dalarna), borlänge, zweden

Customer Relationship Management: ook tijdens de organisatie van een bedrijfsevenement | Rooy, Pieter de, en E. van Rheenen — Zwembaden

2.

BLE 1187

At nwit (as nhtv was known then) we were
taught that everything could be pigeonholed.
This categorisation turned out to be quite a
disappointment in practice. This was strenthened further by the individualisation trend.
The challenge from the supply side to reach
people through products, services and communication has only increased as a result. Since nhtv
I have personally dealt with service in a different
fashion. In many instances I make a choice based
on this criterion. Products and services are
becoming more and more intertwined.
Hospitality allows organisations to better
differentiate themselves from the rest of the
market. ¶ On vacation, taking a bike ride
through the area, during a weekend break...
everywhere you look at the folders and information signs, you try to discover underlying
structures, and so on. Working for a theme park
requires you to have gone on every ride in other
theme parks, seen every show - and touch
everything; how did they make this, what
material did they use? ¶ The theme park
industry is moving quite a bit. American chains
have entered European markets and chains are
being formed within Europe as well. In addition,
mobility and new communication technologies
are ‘shrinking time and distance’ in other words
they are making the world smaller. Many
organisations are reluctant to adapt to this new
culture which often translates in declining
success. We are convinced that there is an
opportunity for organisations that cherish local
culture. The ‘Efteling formula’ cannot just be
copied in another country. ¶ The most important developments in my area are the new technological developments, particularly in the area of
marketing communications. This has caused
quite a commotion over the last few years
(internet) and there is no end in sight. Miniaturisation, digitalisation, virtual reality, interactivity
—they will laugh at this in 40 years time! ¶
I look forward to the future: there are only challenges! There are many in the area of marketing
communications, but also due to the expansion
plans that ‘The Efteling’ has. The boundaries
between the various leisure sectors will become
more vague and intertwine. The leisure industry
will become more professional and will manage
the experiences even better. Authenticity and
meaning will become the keywords. Personally I
hope that in forty years time my grandchildren
will annually visit ‘The Efteling’ where ‘Langnek’,
‘Holle Bolle Gijs’ and ‘Ezeltje Strekje’ are still
present!’ nhtv

betekenisvol worden daarbij de
sleutelwoorden. Persoonlijk hoop
ik natuurlijk dat mijn kleinkinderen
over 40 jaar ook jaarlijks een bezoek
brengen aan De Efteling waarin
Langnek, Holle Bolle Gijs en Ezeltje
Strek Je nog steeds een plaatsje
hebben.’ nhtv

1.

nhtv | understanding nhtv
army day — mali
national heroes day
— guinea-bissau
our lady of altagracia — dominican
republic

confederate heroes day — texas
ethiopian epiphany — ethiopia

HTRO

revolution day — tunisia

martyrs day — benin

martin luther king holiday — usa
adults day — japan
arbor day — jordan

1980

Oprichting van de Amerikaanse
nieuwszender cnn door Ted Turner.

IN DE OPLEIDING INTERNATIONAL GAME ARCHITECTURE AND DESIGN KIEZEN STUDENTEN

DESIGNER (STEDENBOUWKUNDIG ONTWERPER) PROBEERT TE BEANTWOORDEN. DAT DOE JE NATUURLIJK IN SAMENWERKING MET VERSCHILLENDE MENSEN. × DE URBAN DESIGNER PROBEERT ALLE EISEN EN WENSEN TE VERWERKEN IN EEN BEELD VAN HET GEBIED ZOALS DAT ER IN DE TOEKOMST UIT KOMT TE ZIEN. DAT BEELD IS BIJNA ALTIJD EEN VERZAMELING VAN BIJVOORBEELD SCHETSEN, FOTO’S,

moeten klantgerichter ondernemen | Rustema, Carin, en M. Herle — Corporate Communications Worldwide | Schouten, Frans — Product-

2.

twintigste eeuw vinden revolutionaire – economische - ontwikkelingen plaats die later in de jaren negentig door de introductie van internet
Imagineering en Tourism Destination Management. ¶ Het opleidingenoverzicht met startjaar: > Deeltijd Management toerisme: 1989; > Deeltijd

4.

lauw / En wij zijn vrijgezel ja / Houdios / Houdios / Hé houdios hè / Hè hè ook wel weer lekker hoor, zo thuis achter oe eigen kassa / Lekker

international day of
commemoration in memory
of the victims of the
holocaust

28

27

zondag

3.

nhtv | discover our world

zondag

1.

republic day — india

ICCA
zondag

IATA

zondag

25
zondag

economic liberation day — togo

24

januari

Touching Is Good.
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26

disneyficering ™

22

zondag

23

zondag

feast of st. ildefonsus
national handwriting day

VOORAFGAAND AAN HUN STUDIE VOOR EEN SPECIALISATIE: PROGRAMMEREN OF VISUAL ART. TIJDENS HUN STUDIE KRIJGEN STUDENTEN, BEHALVE CURSUSSEN BINNEN HUN SPECIALISATIE (TEKENEN, KUNSTHISTORIE, 2D EN 3D VORMGEVEN, ANIMATIE, TEXTURING VOOR VISUAL ARTISTS, WISKUNDE, PROGRAMMEREN, HARDWARE VOOR PROGRAMMEURS) LESSEN IN GAME DESIGN, GAME BUSINESS EN

Studeerde aan nhtv (1981–1985),
richting rs (Recreatie Sociologisch).
Studied rsa (Recreation Sociology) at nhtv
(1981–1985).

www.zeeland.nl

swedish college of travel & tourism,
orsa, zweden

Senior policy maker recreation and tourism

STO 1219

Jolanda Verwegen
Senior beleidsmedewerkster recreatie
en toerisme

‘De toeristische sector is verder geprofessionaliseerd en het vakgebied
is aanzienlijk verbreed. Het werkveld
beslaat nu het brede veld van vrijetijdsbesteding. De onderlinge
relaties en het belang van recreatie
en toerisme in de economie worden
steeds duidelijker, al ben ik nog
steeds van mening dat door diverse
partijen het belang wordt onderschat
en dat het toch vooral wordt gezien
als een ‘leuke’ sector waar iedereen
verstand van denkt te hebben en niet
als een business waar speciﬁek
opgeleide mensen met verstand van
zaken in werken die je serieus moet
nemen. Het verschil in verwachtingen zit vooral in het verschil in
theorie en praktijk. De praktijk blijkt
vaak weerbarstiger dan de theorie. In
mijn werk bij de provincie speelt de
politiek ook een belangrijke factor.
Politiek is toch vaak meer emotie dan
ratio. Daar moet je mee om kunnen
gaan. Wat me ook wel een beetje
tegenvalt, is de herhaling van zetten
bij bepaalde zaken. Hoe lang praten
we nu al niet over de promotiestructuur in Nederland, de recreatiemobiliteit en de kwaliteitsverbetering in
de sector? Desondanks blijft het een
leuke sector om in te werken met een
grote diversiteit aan werkvelden en
veel beleidsvrijheid die we zelf kunnen invullen. Wat wil je nog meer
zou je zeggen! Een zekere vorm van
beroepsdeformatie zit er altijd in.
Je kijkt toch op een bepaalde manier
naar het management van een
»»»

VERGELIJKINGSMATERIAAL VAN ANDERE GEBIEDEN EN COMPUTERTEKENINGEN. EN NATUURLIJK HOORT DAAR EEN TOELICHTING BIJ VAN DE URBAN DESIGNER. ELK STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP IS UNIEK! × FUNCTIES × ALS AFGESTUDEERDE KUN JE AAN DE SLAG ALS STEDENBOUWKUNDIG ONTWERPER. MEESTAL BEN JE DAN VERBONDEN AAN EEN ADVIESBUREAU DAT IN OPDRACHT VAN ONDER

week 4

zondag

30

zondag

The Path
Less Travelled.

Jolanda Verwegen

1983

zondag

2

zondag

P>
IMG>MAAS/S. MR.
FREE//SOLD
-NL
******************
NHTV�6-�7/4�Y
��7JAN29
BLUE MOUNTAINS
11�5�6�23
;)

1

architectuurzomer ™

zondag

week 5

4

3

zondag

zondag

vertrouwd / Is ook wat waard / Houdios / Houdios / Houdios. (c) Vliegende Panters.

31

Vrijetijdsmanagement: 2003; > Facility management: 2002; > Functiegericht toerisme en recreatie: 2004; > International Hotel Management:

4.

29

3.

januari | februari

exponentieel worden voor de huidige tijd, het begin van de 21e eeuw. ¶ Allereerst de explosieve groei van economische instrumenten zoals

università degli studi tor vergata,
rome, italië

ontwikkeling voor erfgoed toerisme (weer) in het verdomhoekje | Schouten, Frans — Souvenirs en authenticiteit, de drievoudige authentisering

2.

ROM 1227

camping als je zelf aan het kamperen
bent. Je kunt natuurlijk ook veel
leren van goede voorbeelden in
andere delen van de wereld. De overgang van vrije tijd naar werk is altijd
nog een lastige. ¶ De globalisering
biedt kansen en bedreigingen. In
mijn optiek leidt globalisering ook
tot een versterkte drang naar regionalisering. Feit is toch dat we ergens
bij willen horen en op zoek blijven
naar onze ‘roots’. De aandacht voor
streekproducten en streekverhalen is
groot. Dat zijn kansen. Tegelijkertijd
moeten we ons ook realiseren dat de
markt zich tegenwoordig niet
beperkt tot Nederland en de omliggende landen. De wereld ligt aan
onze voeten en het keuzespectrum
is vele malen groter geworden. Ook
dat geldt voor de aanbieders en de
vragers. Anderzijds is de hoeveelheid
vrije tijd afgenomen dus er is sprake
van toenemende concurrentie.
Immers meer keuze, minder tijd.
De vermarkting van ons product
wordt steeds belangrijker. Het is niet
zo belangrijk of je een goed product
hebt maar of dit product wordt
opgemerkt door de klant. Verdergaande commercialisering is ook een
gevolg van globalisering. Het wordt
moeilijker om het vrijetijdsgedrag
van groepen te voorspellen. Waar we
vroeger simpelweg konden uitgaan
van demograﬁsche gegevens, zegt
dat nu niet zo veel meer. Het biedt
echter ook weer nieuwe mogelijkheden en groepsverbanden. Het heeft
grote invloed gehad op het verenigingsleven. Er ontstaat meer een
gedrag van consumeren in de vrije
tijd dan verenigingsleven waarin
mensen voor elkaar iets over hebben
om de vrije tijd te besteden. Ook hier
komt de verdere commercialisering
en privatisering om de hoek kijken.
Het wordt allemaal wat zakelijker.
Verder vind ik vooral de ontwikkelingen in de informatietechnologie van
belang. Die bieden enorme kansen en
»»»
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ILTM
ITMC

h.m. koningin beatrix (1938)

australia day — australia

Eerste druk van de wandelgidsen
van het Pieterpad.

GAME PRODUCTIE. IN DE ONTWIKKELSTUDIO VAN DE OPLEIDING (HET GAME LAB), IN HET BLUSHUIS IN BREDA, WORDT IN MULTIFUNCTIONELE TEAMS GEWERKT AAN DE PRODUCTIE VAN GAMES. × HET PROGRAMMA VAN DE OPLEIDING IS SAMENGESTELD IN NAUWE SAMENWERKING MET DE GAME-INDUSTRIE IN NEDERLAND EN DOCENTEN HEBBEN UITGEBREIDE ERVARING IN DE INTERNATIONALE GAME-

ANDERE GEMEENTEN EN PROVINCIES ONTWERPEN MAAKT VAN GEBIEDEN. × WERKZAAMHEDEN × JE ACTIVITEITEN ALS STEDENBOUWKUNDIG ONTWERPER ZIJN GROFWEG IN DRIE BELANGRIJKE ONDERDELEN TE SPLITSEN: > JE DOET ONDERZOEK NAAR DE BESTAANDE SITUATIE VAN HET GEBIED; > JE KIJKT, JE INVENTARISEERT EN JE ANALYSEERT, JE OVERLEGT MET ALLE MENSEN EN GROEPEN DIE EISEN

5

zondag

6

zondag

7

The Cream Of
Manchester.

Jolanda Verwegen
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2001; > International Leisure Management: 2004; > International Media and Entertainment Management: 2002; > International Tourism

Madonna – Holiday / Holiday Celebrate / Holiday Celebrate / If we took a holiday / Took some time to celebrate / Just one day out of life / It

zondag

3.

5.

februari

distributie en marketing. Ten tweede begint de traditionele ‘entertainment-industrie’ van muziek en filmproducenten zich te bewegen in de

university of the balearic islands,
palma de mallorca, spanje
escuela superior de turismo de
baleares,palma de mallorca, spanje

van Delftsblauw | Schouten, Frans, Niek Beunders, Martin Landré en Christa Barten — Managing visitors, helping the frail to provail |

2.

PMI 1344

‘The tourism sector has been further professionalized and the professional area has substantially
expanded. The working ﬁeld now covers the
broad ﬁeld of recreation. The relationships and
the importance of recreation and tourism in the
economy are becoming more and more apparent.
However I am still of the opinion that several
parties underestimate the importance and that it
is still mainly seen as a ‘fun’ sector where everybody feels they are an expert. And not as a
business where trained people with professional
knowledge are active who must be taken seriously. The difference in expectations is rooted in the
difference between theory and practice. In
practice things are often more obstinate than in
theory. And in my work for the province, politics
also play an important factor. Politics is more
often emotion rather than rationalisation. One
must be able to deal with this. Another thing
which disappoints me is the repetition of actions
in certain issues. How long have we been talking
about the promotional structure in the Netherlands, the recreational mobility and quality
improvement in the sector. Despite this, it
remains a fun sector to be active in with a large
diversity of working ﬁelds and a lot of freedom of
policy. What else do you want, you might say!
A certain form of professional outlook is always
present. You view the management of a camping
ground in a certain way when you are camping
there yourself. There is also much to learn from
good examples in other parts of the world. The
transition from free time to work remains a
tough one. ¶ Globalisation offers opportunities
and threats. In my view globalisation leads to an
increased desire for regionalisation. It remains a
fact that we want to belong to something and
continue to search for our ‘roots’. The attention
for regional products and regional stories is
great. Those are opportunities. At the same time
we must realise that the market is no longer
restricted to the Netherlands and the surrounding countries. The world is at our feet and the
spectrum of choice has become many times
bigger. This is also the case for supply and
demand. On the other hand the amount of free
time has decreased so there is an increase in
competition. More choice, less time. The marketing of our product is becoming increasingly
important. Whether you have a good product is
of less importance, than whether this product
is noticed by the consumer. Commercialisation
is also a consequence of globalisation. ¶ It is
becoming more and more difﬁcult to predict the
leisure behaviour of groups. Where in the past we
could sufﬁce with the demographic data, this no
longer paints a complete picture. It does offer
new possibilities and group connections though.
It has had a huge impact on club life. A behaviour
»»»

nhtv

mogelijkheden en we staan nog maar
aan het begin. Het biedt nieuwe
mogelijkheden in de vermarkting.
Maar de snelheid waarmee ontwikkelingen gaan beangstigt weleens.
Vandaag is het in, morgen weer wat
anders. Het is een dynamische
wereld maar is het ook duurzaam?’

1.

nhtv | understanding nhtv
national foundation
day — japan

JIT

INDUSTRIE. OP DEZE WIJZE WORDT GEWAARBORGD DAT DE OPLEIDING OPTIMAAL AANSLUIT BIJ DE PRAKTIJK. DE OPLEIDING WORDT IN HET ENGELS AANGEBODEN. × NHTV × INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT × ‘MEER BELEVING IN HOGER HOTELONDERWIJS’ × ONDER DEZE - UITDAGENDE - WERKTITEL IS NHTV IN 2001 BEGONNEN MET DE OPLEIDING INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT (IHM).

EN VERLANGENS HEBBEN OVER DE TOEKOMST VAN HET GEBIED; > JE PROBEERT DIT ALLES TE VERWERKEN IN EEN ONTWERP VOOR DE TOEKOMSTIGE SITUATIE VAN HET GEBIED × HET UITEINDELIJKE ONTWERP PRESENTEER JE AAN DE OPDRACHTGEVER. EN WANNEER JE JE WERK GOED DOET, ZIE JE LATER (SOMS JAREN LATER) EEN GEBIED DAT JIJ HEBT VERBEELD. × NHTV × URBAN MANAGEMENT ×

richting van de tot die tijd vrijwel gescheiden wereld van ‘fast moving consumer goods’ met het ontstaan van het begrip ‘lifestyle’ als een van
Management: 2001; > Logistiek en economie: 2001; > Logistiek en technische vervoerskunde: 1980; > Management toerisme: 1966; > Ruimtelijke
would be, it would be so nice / Everybody spread the word / We’re gonna have a celebration / All across the world / In every nation / It’s time

lunar new year’s
holiday — south
korea
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Schouten, Frans — Wie arme landen wil helpen, maakt reizen duurder | van der Sterren, Jos, Jeroen Nawijn, Ilja Simons en Paul Peeters —
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the day following national foundation day
— japan

1984
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In Rotterdam wordt voor de eerste
keer het Zomercarnaval gehouden.

SAMEN MET DE IN 2002 GESTARTE OPLEIDING FACILITY MANAGEMENT IS IHM GEHUISVEST OP DE RELATIEF KLEINSCHALIGE NHTV LOCATIE SIBELIUSLAAN, OP NOG GEEN MINUUT WANDELEN VAN HET RUSTIEKE MASTBOS. DONDERDAG 14 JULI 2005 WAS EEN GEDENKWAARDIGE DAG VOOR DE OPLEIDING. OP DEZE DAG MOCHTEN DE ALLEREERSTE STUDENTEN HUN DIPLOMA IN ONTVANGST NEMEN. EEN

Marieke Altena heeft tijdens haar afstuderen, samen met een medestudent, f-mex
opgezet. f-mex brengt het bedrijfsleven en
aanstormend talent bij elkaar om samen te
werken aan de professionalisering van het
vakgebied Facility management. f-mex is
een traineeship voor afgestudeerde Facility
management studenten. Tijdens het
traineeship worden in een periode van circa

twee jaar diverse projecten uitgevoerd bij
interessante facilitaire organisaties.
Studied Facility management at (2002-2006).
As part of her graduation Marieke Altena, together with a
fellow student, set up f-mex. f-mex brings the business
world and new talent togheter, to work along for
professionalization in the ﬁeld of Facility management.
f-mex is a traineeship for graduate Facility management
students. During the traineeship, several projects for
different interesting facility organisations are carried out
over a period of 2 years.

www.f-mex.com

universidad rey juan carlos,
madrid, spanje

Marieke Altena
Studeerde aan de nhtv (2002–2006),
richting Facility management

MAD 1401

of consuming in leisure time is becoming more
apparent than club life where people must
sacriﬁce for each other in order to enjoy their free
time. Here too the further commercialisation and
privatisation is becoming more apparent. It is all
becoming more business-like. Furthermore I ﬁnd
the developments in the information technology
sector of great importance. These offer enormous
chances and opportunities and we are only at the
beginning. It offers new opportunities in marketing. However, the speed at which developments
are progressing are sometimes frightening.
Today it is hot, tomorrow something else is. It is
a dynamic world but is it also durable?’ nhtv

Jolanda Verwegen

‘Sinds mijn start aan de opleiding
Facility management ben ik mijzelf
bewust geworden van de begrippen
kwaliteit en beleving en het verschil
daar tussen. Zelf ben ik kritischer
geworden op de service en kwaliteit
van faciliteiten, maar ‘niets is wat
het lijkt’. Organisaties spelen steeds
meer in op de beleving van de
»»»

IN WELKE WERELD WILLEN WE STRAKS LEVEN? HOE ONTWERPEN WE STEDEN WAARIN MENSEN KUNNEN WONEN, WERKEN EN ONTSPANNEN? HOE LOSSEN WE DE MOBILITEITSPROBLEMEN OP: HOE VERMINDEREN WE DE FILES, HOE ZORGEN WE VOOR SNEL EN COMFORTABEL OPENBAAR VERVOER EN HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT HET VERKEER VEILIGER WORDT? EN DAT NIET ALLEEN IN NEDERLAND MAAR
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The Best
A Man Can Get.
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monocultuur ™

22

KNAC

week 8

25

24

zondag

zondag

ordening en planologie: 1978; > Verkeerskunde: 1972; > Vrijetijdsmanagement: 1994 (gestart als Vrijetijdskunde); > Nationaal Gids: 1986 t/m

for the good times / Forget about the bad times, oh yeah / One day to come together / To release the pressure / We need a holiday / If we took

zondag

3.

5.

februari

de gevolgen. Hoewel ‘lifestyle’ als marketingbegrip al enige tijd geleden ten grave is gedragen is de markt – producent zowel als consument

universitad de vic,
barcelona, spanje

Gegijzelde Armoede: toerisme en armoedebestrijding | van Veggel, P., en Paul Peeters — Duurzaam recreatieverkeer: enkele casestudies |

2.
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bezoeker. Steeds minder productieprocessen vinden in Nederland
plaats. Nederland ontwikkelt zich tot
een kennis-, innovatie- en diensteneconomie wat gunstig is voor het
facilitair werkveld. Facility management wordt als steeds belangrijker
ervaren in een organisatie. Een
actuele ontwikkeling binnen het
vakgebied Facility management is de
toenemende multifunctionaliteit van
gebouwen en ruimtes. De tijd dat
gebouwen en ruimtes nog één functie
hadden is voorbij. ¶ De toekomst?
Optimistisch. In de huidige maatschappij liggen veel kansen voor
jezelf en ook voor het vakgebied
waarin je je kunt ontwikkelen. In de
Nederlandse maatschappij is vrije
tijd schaarser geworden dan geld.
Daarnaast is de scheiding tussen
werk en privé steeds moeilijker te
vinden. Mensen willen hun schaarse
vrije tijd zo optimaal mogelijk
benutten. Enerzijds verwacht ik in
de toekomst internationalisering
binnen de vrijetijdsbeleving. De
reismogelijkheden nemen steeds
meer toe en zijn betaalbaar geworden. Binnen één dag is het mogelijk
om jezelf te verplaatsen naar de
andere kant van de wereld. Anderzijds worden er in de toekomst
steeds meer ervaringen en belevenissen bij je thuis gebracht. Door de
diversiteit aan mogelijkheden op het
gebied van beeld, geluid etc. wordt er
ook veel vrije tijd thuis doorgebracht.
Het vakgebied Facility management
verandert snel. De rol van facility
manager als leidinggevende en specialist van operationele facilitaire
diensten verschuift door diverse
trends en ontwikkelingen in het
vakgebied naar een intermediair
onderhandelaar tussen de organisatie en het facilitaire proces. nhtv
behoudt naar mijn mening over 40
jaar nog steeds haar bestaansrecht
wanneer zij de steeds weer nieuwe
trends en ontwikkelingen vertaalt in
»»»
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KSF

begin carnaval vieringen/festiviteiten

internationale dag van de moedertaal
lunar new year’s holiday — macau & taiwan

dag van het geweldloos verzet

presidents day — usa
lunar new year’s holiday — macau, south korea,
singapore, taiwan

UNIEK MOMENT VOOR ZOWEL DE EERSTE LICHTING STUDENTEN ALS DE TROTSE MEDEWERKERS VAN DE OPLEIDING. × KWALITEIT × TERUGKIJKEND STONDEN DE EERSTE JAREN VOORAL IN HET TEKEN VAN HET VERKRIJGEN VAN EEN PLAATS BINNEN DE GROEP VAN VERWANTE OPLEIDINGEN EN HET WERKVELD. HERKENNING EN ERKENNING WAREN DE SLEUTELBEGRIPPEN. VANDAAG DE DAG GAAT HET

OVER DE HELE WERELD. OM HIER AAN BIJ TE DRAGEN KUN JE BIJ NHTV OPGELEID WORDEN TOT URBAN MANAGER. × BRANCHE × IN NEDERLAND HEBBEN WE ONGEVEER ZEVEN MILJOEN AUTO’S. DAT WORDEN ER ALLEEN NOG MAAR MEER. HOE GAAN WE OM MET DE GROEIENDE MOBILITEIT, HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT GEBIEDEN BEREIKBAAR BLIJVEN? WANNEER WE DE INRICHTING VAN GEBIEDEN GOED
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Echo Around
The World.
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Mariek Altena
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2000; > Kort-hbo toerisme en recreatie: 1989 t/m 2006; > Master European Tourism Management: 1990; > International Game Architecture and

a holiday / Took some time to celebrate / Just one day out of life / It would be, it would be so nice / You can turn this world around / And bring

28
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– opgezadeld met een van de effecten van het ‘lifestyle’ denken, namelijk dat producten en diensten nog maar zelden ‘stand alone’

universidad politécnica de valencia,
grao de gabdia valencia, spanje

Venema, Magiel — Toeristisch onderwijs in Nederland | Wilson, Ad — Handboek Verkeerslichtenregelingen | 2004 | Beunders, Niek en Paul Peeters
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‘Since starting Facility management I have
become aware of the meaning of quality and
perception and the difference between the two.
I myself have become more critical of the service
and quality of facilities, but ‘nothing is as it
seems’. Organisations are increasingly playing
on the perception of the visitor. Fewer and fewer
production processes are taking place in The
Netherlands. The Netherlands is evolving into a
knowledge, innovation and service economy
which is a positive development for the
facilitative working ﬁeld. Facility Management
is becoming increasingly important in an
organisation. A relevant development within the
area of Facility Management is the increasing
multi-functionality of buildings and spaces.
The days where buildings and spaces had one
function are over. ¶ The future? Optimistic. In
the current society there are many opportunities
for yourself and the professional area where you
can evolve. In Dutch society free time has become
more scarce than money. In addition the separation between work and private life has become
harder to determine. People want to be able to
make use of their scarce free time in the most
optimal fashion possible. On the one hand I foresee internationalisation within the experience of
leisure. The travel possibilities are increasing and
have become affordable. It has become possible
to travel to the other side of the world within a
day. On the other hand, in the future more and
more experiences will be brought to your home.
The diversity of possibi-lities in the area of
image, sound etc ensure that there is a lot of free
time spent at home as well. The professional area
of Facility management is changing rapidly. The
role of facility manager as a leader and specialist
of operational facility services is shifting due to
various trends and developments in the professional area to an intermediary negotiator
between the organisation and the facility process.
In my opinion, nhtv will retain its reason for
exis-tence in 40 years if it translates the ever
changing new trends and developments into the
study programme, keeps emphasising the
managerial side of the professional area of
Facility manage-ment and the development of
personal skills.’ nhtv

het studieprogramma, de nadruk
blijft leggen op de bedrijfskundige
kant van het vakgebied Facility
management en de ontwikkeling van
persoonlijke vaardigheden.’ nhtv

1.

nhtv | understanding nhtv
girl’s day — japan
throne day — morocco
wvermont admission
day — usa

peasants day — burma
victory of adowa — ethiopia

LCO

samil independence movement day — south korea

Paus Johannes Paulus II bezoekt
Nederland.

OOK OM EXCELLEREN BINNEN DE GROEP. WE WILLEN GEHOORD WORDEN EN KWALITEIT MOET WAT ONS BETREFT DE DOORSLAG GEVEN. DE AMBITIE IS ONS TE ONDERSCHEIDEN OP KWALITEIT VAN MEDEWERKERS, KWALITEIT VAN STUDENTEN EN EEN DIDACTISCHE AANPAK. OP DEZE MANIER LEIDEN WE OP TOT ZELFSTANDIGE EN BREED INZETBARE HOTELMANAGERS. × TOEKOMST × DE TOEKOMST STAAT

AFSTEMMEN MET VERKEER EN VERVOER, BLIJVEN WE NIET DOORMODDEREN MAAR WERKEN WE AAN EEN MOOIE TOEKOMST. NEDERLAND GAAT DAAROM BEHOORLIJK OP DE SCHOP: OP DIT MOMENT ZIJN ER NIET MINDER DAN ACHTDUIZEND GROTE PROJECTEN IN NEDERLAND OP HET GEBIED VAN WONINGBOUW, BEDRIJVENTERREINEN, WEGEN, OPENBAAR VERVOER, NATUURGEBIEDEN EN WATERGEBIEDEN.

Design: 2006; > International Traffic Management: 2006; > International Logistics and Transport Management: 2006; > Master in Imagineering:
back all of those happy days / Put your troubles down / It’s time to celebrate / Let love shine / And we will find / A way to come together / And

labor day — south korea

johnny appleseed day
— usa

10
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gepresenteerd en geconsumeerd worden. Wat men ‘Disneyfication’ noemt waarbij mediaproduct, merchandising en fysieke ervaring samenkomen
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— Four Wheel Nature: Nederlanders en hun groene hart, Groot en klein verzet. Temporele ordening in Nederland | Egmond, Ton van — Het ver-
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decoration day — liberia
falgun purnima day — nepal
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international women’s day
syrian national day — libyan arab republic
youth day — zambia
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...
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lantern day, bejing — china

5

zondag

independence day — equatorial guinea

OOK IN HET TEKEN VAN KENNIS EN KWALITEIT. ER WORDT O.A. GESTART MET EEN DRIEJARIG BACHELORTRAJECT VOOR VWO’ERS EN ER ZIJN VOORNEMENS VOOR EEN LECTORAAT EN EEN MASTEROPLEIDING. IN HET VERLENGDE HIERVAN STAAT VERDERE ONTWIKKELING VAN DE ROL ALS KENNISLEVERANCIER VAN HET WERKVELD OP DE AGENDA. WE ZIEN DE TOEKOMST MET VERTROUWEN TEGEMOET! ×

Studied tex at nhtv (1977–1980). Paul Gregorowitsch followed various
post-academic programmes at ama/Insead/imd.

www.klm.com

sydväst polytechnic, abo (turku),
ﬁnland

Studeerde aan nhtv (1977–1980), richting tex. Paul
Gregorowitsch volgde diverse post-academische
opleidingen bij ama/Insead/imd.

HEL 1459

Paul Gregorowitsch
Executive Vice-President klm Commercial Passenger
Business (Commercial Director klm Passage).

Ik tel op mijn vakgebied een drietal
positieve veranderingen sinds mijn
afstuderen aan nhtv.
1. De intrede van e-Business heb ik
als zeer positief ervaren. Hieruit
komt een veel individueler reisgedrag naar voren, waarbij een
precieze klant-proﬁlering mogelijk
is geworden. (Customer Relation
Management.)
2. De introductie van Low Cost
Carriers die de markt aanzienlijk
vergroot hebben.
3. Ik zie de nieuwe Master in Imagineering als een perfecte stap ooruit.
Negatief vind ik de regelzucht van de
diverse overheden.
Sinds nhtv stel ik wel andere eisen
aan service. Maar dat heeft meer te
maken met mijn maatschappelijke
positie en gezinssituatie. Ik ben door
studie en werk positief gevormd,
waardoor ik kan opereren als een
specialistisch generalist. Ik leef bij
de gratie van de globalisering. Dat is
logisch als je werkt voor de leidinggevende, Europese luchtvaartcombinatie air france–klm en
verantwoordelijk bent voor het
Globale Commerciële beleid van
klm. De individualisering heeft een
grote verschuiving met zich meegebracht van groepsvervoer (touroperating en charters) naar individueel
»»»

OMGEREKEND GAAT HET OM ZO’N TIEN PROCENT VAN HET GRONDGEBIED VAN NEDERLAND. DEZE PROJECTEN MOETEN IN 2015 KLAAR ZIJN, DAT BETEKENT DAT NEDERLAND ZIT TE SPRINGEN OM PROFESSIONALS DIE DEZE PROJECTEN TOT EEN GOED EINDE KUNNEN BRENGEN. × FUNCTIES × ALS AFGESTUDEERDE GA JE AAN DE SLAG ALS URBAN MANAGER. JE BENT IN DIENST VAN EEN STAD, PROVINCIE
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make things better / We need a holiday / If we took a holiday / Took some time to celebrate / Just one day out of life / It would be, it would be

16

2006; > Master in Tourism Destination Management: 2006
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in bijvoorbeeld Disneyland is dichter bij huis teven te denken aan de versmelting van muziekstijlen, mode en typische ‘horeca’ ontwikkelingen

maart

schijnsel toerisme; verleden, heden, toekomst | Ierland, John van — De Geest van de Vloeiweide | Ierland, John van — De Mommerij | Isaac, Rami en

2.

vidzeme university college,
valmiera, letland

A World
In One Country.

RIX 1480

In my area I have counted three positive changes
since graduating from nhtv.
1. I have positively experienced the emergence of
e-Business. This generates a far more individualistic travelling behaviour, which has enabled a
precise customer proﬁling. (Customer Relation
Management.)
»»»

vervoer en een duidelijkere klantproﬁlering. De ontwikkeling van
internet met de mogelijkheid als
klant direct te boeken, leidt tot een
totaal andere marktdynamiek. Er zijn
meer belangrijke ontwikkelingen
geweest. De crises rond 9/11, sars
en Irak hebben een dienstverlenende
onderneming als klm teruggeworpen tot de harde realiteit van
overleven en minimale marges. Hier
is een re-engineering uit voortgekomen, hoe en op welke manier wij
met onze doelgroepen dienen om
te gaan. ¶ De belangrijkste actuele
ontwikkelingen zijn met het oog op
de toekomst consolidatie van de
industrie en verdere individualisering. Consolidatie vanwege de
minimale marges en de opkomst van
Low Cost Carriers. Individualisering
door een stijgende welvaart en meer
ontwikkeld reisgedrag bij een
ruimere vrijetijdsbesteding. Dat
laatste vind ik een zeer positieve
ontwikkeling, waarbij klantgerichtheid noodzakelijk is geworden voor
overleving. De toekomst bezie ik met
plezier en optimisme, mede door de
nieuwe perspectieven die door de
samenwerking met air france
worden geboden. Over pakweg 40
jaar zullen mensen hun vrije tijd
moeizamer beleven. Men zal zich
zeer bewust zijn van een juiste
balans tussen werk en vrije tijd, maar
men zal anderzijds een meer beperkte ﬁnanciële vrijheid hebben door de
afname van de werkende populatie.
nhtv moet zich blijven ontwikkelen zoals ze nu doet. Met blijvende
aandacht voor nieuwe trends en
richtingen en door verbreding van
het curriculum zal nhtv een
hoogwaardig opleidingsinstituut
blijven.’ nhtv

1.

nhtv | truly travel trade

black press day — usa

MEP

day of the 1848 revolution — hungary

national day — grenada

commonwealth day — swaziland
independence day — mauritius
moshoeshoe’s birthday — lesotho

Eerste internetverbinding met
Nederland. Details staan op de
website van de Stichting Internet
Domeinregistratie Nederland

KOM EENS EEN KIJKJE NEMEN × BINNEN HET GEBOUW AAN DE SIBELIUSLAAN HEBBEN DE OPLEIDINGEN DE BESCHIKKING OVER EEN EIGEN LEERBEDRIJF: DE EDU COMPANY. IN DIT LEERBEDRIJF DOEN DE STUDENTEN ERVARING OP IN HET ORGANISEREN VAN BIJEENKOMSTEN EN HET ONTVANGEN EN VERZORGEN VAN DE GASTEN. DE EDU COMPANY BESTAAT O.A. UIT EEN AANTAL LUXE VERGADERRUIMTEN

OF ADVIESBUREAU.× WERKZAAMHEDEN × ALS URBAN MANAGER HEB JE DE OPDRACHT OM EEN VISIE TE ONTWIKKELEN OVER DE TOEKOMST VAN EEN GEBIED. JE ACTIVITEITEN ZIJN GROFWEG IN DRIE BELANGRIJKE ONDERDELEN TE SPLITSEN: > JE DOET ONDERZOEK NAAR DE BESTAANDE SITUATIE VAN HET GEBIED: JE KIJKT, INVENTARISEERT EN ANALYSEERT HET GEBIED; > JE OVERLEGT MET ALLE
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24-uur ™
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so nice / Holiday Celebrate / Holiday Celebrate / If we took a holiday / Took some time to celebrate / Just one day out of life / It would be, it

23

Scripties 2006 | De elfde zetel : Een stemgedragonderzoek onder jongeren voor het CDA Breda – Huts, Roy – NHTV 2006 | Marketingplan // Boost

5.

zondag

6.

22

zoals nog voor kort het ‘loungen’. Deze versmelting vindt slechts zelden gecoördineerd plaats maar ondernemers van groot tot klein zullen zich

maart

Jos van der Sterren — Locally-driven (Community-based) Tourism Development | Leijser, Monique — Risico’s van souvenirs | Leijser, Monique — Wie

2.

haaga university of applied sciences,
helsinki, ﬁnland
helia helsinki business polytechnic,
porvoo, ﬁnland

Accelerate Your
Life.

HEM 1579

2. The introduction of Low Cost carriers which
have signiﬁcantly expanded the market.
3. I view the new Master programme in
Imagineering as a perfect step forward.
I ﬁnd the need for rules and regulations of the
various governments and authorities to be
negative.
Since nhtv I do set different standards for
service. But this has more to do with my social
position and family situation. I have been
positively shaped and moulded through study
and work, so now I can operate as a specialist
generalist. I live by the grace of globalisation.
That makes sense if you work for the leading
European airline combination air france–
klm and if you are responsible for the Global
Commercial policy of klm... Individualisation
has brought with it a huge shift from group
transport (tour operating and charters) to
individual transport and a clearer customer
proﬁling. The development of the Internet with
the possibility of booking directly as a customer,
has led to a completely different market dynamic.
But there have been more important developments. The crises of 9/11, sars and Iraq have
thrown service organisations such as klm back
to the hard reality of surviving and minimal
margins. This has led to a re-engineering, how
and in what way we are to interact with our target
groups. ¶ In light of the future, the most important current developments are consolidation of
the industry and further individualisation.
Consolidation due to the minimal margins and
the emergence of Low Cost Carriers. Individualisation due to an increase in wealth and prosperity
and more developed travel behaviour combined
with more extensive recreation. The latter I ﬁnd
a very positive development, though customer
orientation has become crucial for survival.
I await the future with pleasure and optimism,
partly due to the new perspectives which have
been offered through the co-operation with air
france. In 40 years’ time people will experience
their leisure time with greater difﬁculty. People
will become very aware of a correct balance
between work and leisure, but on the other hand
people will have more limited ﬁnancial freedom
due to the decrease in the actively working
population. nhtv must continue to develop as it
currently is. With continued attention to new
trends and directions and by broadening the
curriculum, nhtv will remain a high quality
educational institution.’ nhtv

1.

nhtv | understanding nhtv
wereldtuberculosedag
greek independence
day — cyprus

world meteorological day
pakistan day — pakistan

MRO

world water day

international day for the elimination of racial
discrimination
internationale dag van de slaap

vernal equinox day — japan
independence day — tunsia
youth day — oklahoma

tree planting day — lestho

EN EEN MULTIFUNCTIONELE RUIMTE MET BAR. DE LAATSTGENOEMDE RUIMTE KAN DIENST DOEN ALS FEESTZAAL MAAR IS OOK NET ZO MAKKELIJK OM TE TOVEREN TOT EEN INTIEM RESTAURANT OF WIJNPROEVERIJ. ZO WORDT ER IN HET RESTAURANT BIJVOORBEELD IEDERE WEEK EEN LUXE VERRASSINGSDINER (3 GANGEN) GESERVEERD. × INFORMEER GERUST EENS NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR

MENSEN EN GROEPEN DIE EISEN EN WENSEN HEBBEN OVER DE TOEKOMST VAN HET GEBIED; > JE PROBEERT DIT ALLES TE VERWERKEN IN JOUW VISIE VOOR DE TOEKOMSTIGE SITUATIE VAN HET GEBIED; × JOUW VISIE PRESENTEER JE UITEINDELIJK AAN DE OPDRACHTGEVER. EN WANNEER JE JE WERK GOED DOET, ZIE JE LATER (SOMS JAREN LATER) EEN GEBIED WAARVAN JIJ DE TOEKOMST HEBT

1.

komt er weg met de lokkertjes | Leijser, Monique — Visumaanvraag vaak tijdrovend | Leijser, Monique — Electronisch ticket neemt vlucht |

2.

terdege bewust weten van de mogelijkheden die het aanhangen aan een trend biedt. Of het nu gaat om de speelparken die Nike in Berlijn

6.

Events – Linde, Richard van der – NHTV 2006 | Alternatieve muziek en media-aandacht – Groen, Inge – NHTV 2006 | Natuur en recreatie maar hoe?:

5.

would be so nice / Holiday Celebrate / Holiday Celebrate / Holiday, Celebration / Come together in every nation / (c) Madonna

nhtv | discover our world
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youth day — benin

zondag

national day — malta
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memorial day — madagascar

maart | april

Schhh!
You Know Who?
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groeikernen ™

27

zondag

armed forces day — burma

zondag

independence day — bangladesh
prince jonah kuhio kalanianaole day — hawaii

26

1989

De Berlijnse Muur viel op 9
november 1989 (Maueröffnung).
Temidden van een grandioos
volksfeest hakte iedereen die wilde
een stuk beton uit het bouwwerk,
dat voor zo veel ellende had
gezorgd.

VERGADERINGEN, LUNCHES, RECEPTIES OF DINERS: HOTELRESERVERING@NHTV.NL / TEL.: 076 – 530 27 81. DE EDU COMPANY IS IEDERE WEEK VAN MAANDAG T/M VRIJDAG GEOPEND, MET UITZONDERING VAN DE SCHOOLVAKANTIES. ONZE STUDENTEN ZIEN U GRAAG ALS GAST DUS HOPELIJK TOT ZIENS! × NHTV × LOGISTIEK EN ECONOMIE × IN DE OPLEIDING LOGISTIEK EN ECONOMIE LEREN STUDENTEN
NHTV

×

VERKEERSKUNDE

×

IN HET NEDERLAND VAN DE TOEKOMST IS HET VERBETEREN VAN MOBILITEIT THEMA NUMMER ÉÉN. OF HET NU GAAT OM WOON-WERKVERKEER, VRIJETIJDSVERKEER OF OPENBAAR VERVOER, ER IS EEN HOOP WERK TE VERZETTEN. DE VRAAG NAAR MOBILITEITSPROFESSIONALS OP DE ARBEIDSMARKT IS GROOT. KIEST EEN STUDENT VOOR DE OPLEIDING

Pien Rommens
Hoofd Marketing en Sales Nederlands Openluchtmuseum
Head of Marketing and Sales for the ‘Nederlands Openluchtmuseum’ (Dutch Open Air museum)

Studeerde aan nhtv (1988–1992), richting vrijetijdskunde, Z. Na nhtv heeft Pien Rommens een
jaar kunstgeschiedenis gestudeerd en vervolgens
museologie aan de UvA. Toen ze ging studeren
aan nhtv dacht ze dat ze graag bij een touroperator wilde werken. Maar tijdens haar studie kwam
ze er steeds meer achter dat dat niet haar ideaal

was en koos ze voor de aansprekende richting Z,
vrijetijdskunde. Na een paar jaar bedacht ze dat
ze in een museum wilde werken, het liefst tentoonstellingen organiseren. Na nhtv dus doorstuderen. Na de UvA heeft ze gewerkt in de pr en
marketing in theater Carré, het Tropenmuseum
en nu het Nederlands Openluchtmuseum. Haar
op nhtv geleerde marketingkennis komt haar naar
eigen zeggen zeer goed van pas. Haar vakgebied:
marketing in een museum (beleving van ca. 150
jaar Nederlands dagelijks leven).

Studied Leisure Management (Z) at nhtv (1988–1992) After
graduating from nhtv, Pien Rommens studied art history for a year
and subsequently museum studies at the University of Amsterdam.
When she started studying at nhtv she thought she wanted to work
for a tour operator. But during her studies she started realising that
this was not for her and she opted for the appealing specialisation Z,
which is now called Leisure Management. After a few years she
decided that she wanted to work for a museum, preferably
organising exhibitions. After nhtv she continued studying. After the
UvA she worked in pr and Marketing Department of ‘Theater Carré’,
the ‘Tropenmuseum’ and now the ‘Nederlands Openluchtmuseum’.
She feels that the marketing knowledge which she gained at nhtv
has served her well. Her professional area: marketing in a museum
(experiences of circa 150 years of Dutch daily life)

www.openluchtmuseum.nl

»»»

kymenlaakso university of applied
sciene, kotka, ﬁnland
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Pien Rommens
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Los Del Rio - Macarena ¶ I’m not trying to seduce you... / When I dance they call me Macarena / And the boys, they say que soy buena / They all

6

grenspark de Zoom - Kalmthoutse Heide –Hoek, Luv van – NHTV 2006 | Extream powerplay adventures : marketingplan 2006 – Frenk, Niels – NHTV

7.

zondag

6.

5

opricht ter ondersteuning van zijn imago, het verkopen van benzine op basis van Schumachers prestatie bij de Formule 1 of de nog immer voort-

april

Leijer, Monique — Bergwandelen in de Alpen | Leijser, Monique — Sneeuwwandelen in Montafon | Lindert, Caroline van en Lilian Eerens — Organisato-

2.

university of national and world
econom, soﬁa, bulgarije
international business school,
botevrad, bulgarije
st.cyril & st.methodius univ. of
veliko,veliko tarnovo, bulgarije

People First.

SOF 1708

‘Het ﬁjne van de studie aan nhtv is
dat je breed bent opgeleid. Je weet
als het ware van alles een beetje. De
marketing die we hebben geleerd is
dan ook vrij algemeen. Marketingcommunicatie in een museum heb
ik dan ook pas echt goed geleerd in
de praktijk. Ik ben een beetje andere
eisen aan service gaan stellen. Ik ben
me veel meer bewust geworden van
prijs- kwaliteitverhoudingen en
klantvriendelijkheid. Maar ik kan
niet volmondig zeggen dat dit komt
door mijn studie. Het heeft ook vast
te maken met het feit dat je ouder
wordt en meer levens- en werkervaring hebt. ¶ Ik heb van studie en
werk zeker een tic gekregen en kan
niet meer zo maar in een museum of
dagattractie rondlopen zonder dat
mijn blik wordt gestuurd door mijn
beroepsdeformatie. Hoe zien de
folders eruit, de website, entreeprijs
etc.? En ook wordt mijn ervaring
gekleurd door de inhoud van teksten,
belichting en vriendelijkheid van het
personeel. ¶ Ik heb geleerd dat het
belangrijk is vooral goed voor je
website te zorgen. Verder zie ik dat
er juist meer interesse is in onze
maatschappij voor wat nu eigenlijk
Nederlands is en er is ook meer
belangstelling voor onze Nederlandse geschiedenis. Het gaat dus ook
goed met onze bezoekersaantallen.
Er is een tegenhanger ontstaan van
de individualisering en dat is dat er
een trend waar te nemen is dat
mensen het ook weer heel belangrijk
vinden om met het gezin en de
familie samen een dagje uit
te gaan. En ervaringen te delen.
Ik zie het in het Openluchtmuseum.
We hebben sinds 2 jaar een 6 weken
durend winterhoogseizoen. Dit is
zeer succesvol, omdat onze bezoekers
rond de kerstperiode op zoek gaan
naar samen dingen ondernemen,
beleven en herinneringen ophalen.
Andere ontwikkelingen in mijn
sector zijn de vergrijzing; de
»»»

1.

nhtv | truly travel trade
world health day
wereld romadag
fast and prayer day
— liberia

chakri memorial day — thailand
victory day — ethiopia

NBT

arbor day — south korea & taiwan

ching ming festival — hong kong
national day — senegal
international day for mine awareness and as-

malvinas day — argentina
pascua ﬂorida day — ﬂorida

EEN BRUG TE SLAAN TUSSEN TECHNISCHE EN ECONOMISCHE VRAAGSTUKKEN. STUDENTEN DIE GEÏNTERESSEERD ZIJN IN ORGANISEREN EN SAMENWERKEN MAAR OOK INZICHT HEBBEN IN CIJFERS ZULLEN IN HET WERKVELD VAN ECONOMISCH LOGISTICUS VOLDOENDE UITDAGING VINDEN. DE LOGISTICUS HOUDT ZICH BIJVOORBEELD BEZIG MET HET VERBETEREN VAN BEDRIJFSPROCESSEN, HET MANAGEN

VERKEERSKUNDE, DAN KIEST HIJ/ZIJ VOOR EEN DYNAMISCHE TOEKOMST MET VOLOP CARRIÈREKANSEN. × DE OPLEIDING VERKEERSKUNDE KENT DRIE RICHTINGEN: MANAGEMENT, TECHNIEK EN RUIMTE. IN HET EERSTE JAAR MAAKT DE STUDENT KENNIS MET DEZE RICHTINGEN. VANAF HET TWEEDE JAAR KAN DE STUDENT ZICH SPECIALISEREN DOOR VOOR ÉÉN VAN DE RICHTINGEN TE KIEZEN. WIL DE
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want me, they can`t have me / So they come and dance beside me / Move with me, chant with me / And if you`re good, I`ll take you home with

zondag

2006 | Beleef je eigen verhaal : onderzoek naar impliciete en expliciete storytelling in oorlogsmusea – Buuren, R. van – NHTV 2006 | Eén voor

7.

12

6.

april

schrijdende perfectie in het ontwikkelen van shopping mall concepten die toeristen richting b.v. Dubai drijven, de ervaringseconomie is hier om

jyväskylä University of applied
science , jyväskylä, ﬁnland

rische integratie mensen met een beperking: gewoon doen | Peeters, Paul, Ton van Egmond en Visser Nico — European tourism, transport and

2.

JYV 1726

‘The nice thing about nhtv is that you receive
a broad education. You kind of know a bit about
everything. The marketing that we were taught is
quite general. Though marketing communications for a museum I learned on the job. I have
come to demand more of service. I have become
far more aware of the price/quality ratios and
customer friendliness. But I cannot say that this
is entirely thanks to my study. It will undoubtedly also have to do with the fact that you are
getting older and have more life experience and
working experience. My study and work have
deﬁnitely left their marks and I can no longer
visit a museum or an attraction without my focus
being led by my professional outlook. What do
the folders look like, the website, price of the
entrance ticket, etc.? My experience is also
»»»

babyboomers komen er aan. Actieve
‘ouderen’ met veel tijd en ook wel
budget. ¶ Het is van belang om te
blijven innoveren. In het Openluchtmuseum doen we dit door hedendaags te presenteren en ook door het
recente verleden onder de aandacht
te brengen. Zo slaan we met een
virtueel paard onze lijnolie, laten
we zien hoe gezinnen leefden in een
Molukse kampbarak en hebben we
een woonboerderij ingericht zoals
we deze aantroffen in 2002. Het is
als museum over de cultuur van het
dagelijks leven van groot belang om
aan te sluiten bij maatschappelijke
ontwikkelingen en thema’s zoals
migratie en emigratie. In de marketing is het belangrijk om aan te
sluiten bij de digitale mogelijkheden.
E-marketing, virale spelletjes en
narrowcasting. Het zoeken naar joint
promotion en nieuwe partners. ¶
De toekomst ga ik met vertrouwen
tegemoet. Dit komt onder andere
door de passie voor mijn werk en
door het feit dat ik een steentje bij
kan dragen aan het behoud van ons
cultureel erfgoed. Hoe mijn (achter)
kleinkinderen over 40 jaar hun vrije
tijd zullen beleven? Tja, misschien
hebben ze maar heel weinig vrije tijd
en moeten ze gewoon weer 40 uur
werken en tot op heel late leeftijd.
Maar als we de heer Bakas moeten
geloven in zijn boek ‘Megatrends nl’
wonen ze helemaal niet meer in het
slaaplandje nl. En zijn de Aziatische
landen de toekomst.’ nhtv

1.

nhtv | understanding nhtv
day of the americas
— honduras
bengali new year
— bangladesh
patriot’s day — maine

national day — chad
songkron day — thailand

NMBS

werelddag ziekte van parkison
national heroes day — costa rica

martyrs day — tunisia

1990

Internet gaat publiek.

VAN STROMEN PATIËNTEN IN EEN ZIEKENHUIS OF HET OPZETTEN VAN EEN EVENEMENT. DE LOGISTICUS BEREKENT DE CAPACITEIT VAN TERREINEN EN VERVOERMIDDELEN EN BEPAALT WELKE FACILITEITEN WAAR EN IN WELKE HOEVEELHEID AANWEZIG MOETEN ZIJN OM BEZOEKERS, PATIËNTEN OF MEDEWERKERS VAN DIENST TE ZIJN. × DE OPLEIDING KENT VIER ACCENTEN: CARE, EVENT, DISTRIBUTION

STUDENT ZICH LIEVER VERBREDEN? DAN KUNNEN ZE MEERDERE RICHTINGEN COMBINEREN. × DE ÉÉN WERKT GRAAG SAMEN MET MENSEN, DE ANDER ONTWERPT GRAAG IETS NIEUWS EN WEER EEN ANDER HEEFT EEN VOORKEUR TE ACHTERHALEN HOE EEN BEPAALD PROBLEEM IN ELKAAR ZIT. BIJ ALLE RICHTINGEN WORDT VEEL AANDACHT BESTEED AAN DE VAARDIGHEDEN COMMUNICATIE, SAMENWERKEN

nhtv logo door de jaren heen | nhtv logo over the years

1966-1973
1974-1978
1978-1984
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funshop ™

1984-1987
1988-1995
1995-2004
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me / Dale a tu cuerpo alegria Macarena / Que tu cuerpo es pa` darle alegria y cosa buena / Dale a tu cuerpo alegria Macarena / Ehhhh,

20

allen, allen voor één! : Een klanttevredenheidsonderzoek voor Laco Internationaal b.v. – Ottens, Geoffrey – NHTV 2006 | scripties 2005 | Wees

7.

zondag
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19

te blijven. ¶ Daar elke economie draait om vraag en aanbod en de postindustriële samenleving reeds ver voorbij is aan het louter heen en weer

april

environment | Peeters, Paul, M. Vriethoff en Willem Werner — Duurzaam toerisme meer gebaat bij emissiehandel dan bij ecolabels | Peeters, Paul —

2.

instituto nacional de formaçao
turistica, estoril, portugal

Imagine.

LIS 1805

coloured by the contents of the texts, lighting
and friendliness of the personnel. ¶ I have
learned that it is important to take good care of
your website. Furthermore I see that there is an
increased interest in our society for what is
actually Dutch and there is more attention and
interest for our Dutch history and heritage. Our
visitor numbers are doing well. A counter
balance has evolved against individualisation and
that is a perceivable trend whereby people are
increa-singly valuing spending time with their
family for a day. And sharing experiences. I see it
in the ‘Openluchtmuseum’. For 2 years now we
have had a six-week winter high season. This is
very successful, because our visitors look for
things they can do together during the Holiday
season. They are searching for things to
experience and bring back memories. Another
development within my sector is aging; the baby
boomers are on their way. They are now active
parents with lots of time and a budget. ¶ It is
important to keep innovating. In the ‘Openluchtmuseum’ we do this through presenting the
present and paying attention to the recent past.
For instance, we make linseed oil with a virtual
horse, we show how families lived in a Moluccan
camping barrack and we display how a farm
looked the way we found it in 2002. As a museum
that portrays the culture of daily life, it is of great
importance to join in social developments and
themes such as migration and emigration. In
marketing it is important to join in the digital
possibilities. E-marketing, virtual games and
narrowcasting, the search for joint promotion
and new partners... ¶ I look forward to the
future. This is partly due to the passion I have for
my work and the fact that I can contribute to the
maintenance of our cultural heritage. How my
(great)grandchildren will experience their leisure
time in forty years? Well, maybe they will have
very little free time and they will have to work 40
hours a week—until old age. But if we believe
what Mr.. Bakas said in his book ‘Mega trends nl’
we will no longer be living in the sleepy country
that the Netherlands is. And the Asian countries
are the future.’ nhtv

1.

nhtv | discover our world
san jacinto day — texas
tiradentes — brazil
dag van de aarde
oklahoma day
— oklahoma

NWIT
OCC

declaration of independence — venezuela
republic day — sierra leone

independence day — chile, zimbabwe

burmese new year — burma

de diego’s birthday — puerto rico)
tourist week (5 days) — uruguay

2005-heden

EN PRODUCTION. IN HET EERSTE JAAR MAKEN DE STUDENTEN KENNIS MET ALLE FACETTEN VAN DE LOGISTIEK. IN HET VERVOLG VAN DE OPLEIDING KUNNEN ZE ERVOOR KIEZEN STEEDS MEER TIJD AAN ÉÉN BEPAALD ACCENT TE BESTEDEN. OOK ZIJN MEERDERE LOGISTIEKE ACCENTEN TE COMBINEREN. × EVENT LOGISTICS × BIJ EVENT LOGISTICS VERDIEPEN DE STUDENTEN ZICH IN DE LOGISTIEK ROND

EN ONDERZOEK. × MANAGEMENT × HET VERBETEREN VAN DE MOBILITEIT KAN OP VERSCHILLENDE MANIEREN WORDEN GEREALISEERD. DOOR BIJVOORBEELD PROJECTEN WAARIN DE STUDENT MET VERSCHILLENDE GROEPEN BELANGHEBBENDEN VERKEERSMAATREGELEN BEDENKT, DOORVOERT EN EVALUEERT. NAAST KENNIS OVER MOBILITEIT, LEREN ZE GOED COMMUNICEREN EN MANAGEN. × TECHNIEK

6.

niet bang voor de zebra – Schenk, Marc – NHTV 2005 | Varend vervoeren? : meer potentie voor de binnenvaart in de regio Venlo – Timmerman,

7.

Macarena / Dale a tu cuerpo alegria Macarena / Que tu cuerpo es pa` darle alegria y cosa buena / Dale a tu cuerpo alegria Macarena / Ehhhh,

nhtv | truly travel trade
hari raya haji day
— singapore

28

zondag

schuiven van grondstoffen en (half)fabrikaten is het de belevingswereld van de consument met al zijn economische en inzichtelijke mogelijk-

29

De eco-efficiency van toerisme | Peeters, Paul — Handbook of transport and the environment | Peeters, Paul, Frans Schouten en Ruud Klep —

2.

zondag

1.

z.k.h prins willem-alexander (1967)
independence day — togo

OMT

zondag

OESO

26

zondag

confederate memorial day — ﬂorida & georgia
union day — tanzania

anzac day — australia, new zealand, tonga,
western samoa
liberation day — italy

25

zondag

april

We’ll Leave The
Light On For You.
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27

joint venture ™

24

zondag

victory day — togo

23

zondag

world book and copyright day

1991

eerste golfoorlog
Operatie Desert Storm ter
bevrijding van door Irak
bezet Koeweit begint.

GROTE EVENEMENTEN. DENK BIJVOORBEELD AAN DE MEGAFESTATIE, WAAR ELK JAAR DUIZENDEN JONGEREN ZICH VERMAKEN MET MUZIEK, SPORT, TRENDS, MODE EN DE NIEUWSTE ELEKTRONISCHE GAMES. DE LOGISTICUS REGELT DAT ALLE MENSEN, GOEDEREN EN INFORMATIE OP HET JUISTE MOMENT OP DE JUISTE PLAATS ZIJN. DENK AAN PODIA, STANDS, VERLICHTING EN CATERING. × CARE

Director Municipal Theatre Sittard.

Studeerde aan nhtv
(1970–1972), richting
Recreatie & Planologie.
Studied Recreation & Planning at
nwit (1970–1972)

www.uitbalie.nl

savonia university of applied
sciences, kuopio, ﬁnland

Pierre Gorissen
Directeur Stadsschouwburg
Sittard-Geleen.

HEM 1849

ALS PROFESSIONAL IS DE STUDENT VOORAL BEZIG MET HET BEDENKEN VAN TECHNISCHE OPLOSSINGEN OM DE CAPACITEIT VAN WEGEN OF HET OPENBAAR VERVOER TE VERGROTEN. KENNIS OVER MOBILITEIT STAAT VOOROP, DAARNAAST IS EEN ONDERZOEKENDE INSTELLING VAN GROOT BELANG. ONZE STUDENTEN HEBBEN EEN ‘DRIVE’ OM NIEUWE TECHNIEKEN TE BEDENKEN EN TOE TE PASSEN. ×

‘Kunst en cultuur—mijn vakgebied
in diverse functies sedert mijn afstuderen—veranderen voortdurend:
vernieuwing en experiment zijn
sleutelwoorden in onze branche.
Vanuit die dynamiek levert de
‘creatieve klasse’ der kunsten een
essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving, niet alleen
in kunstzinnig, maar ook in economisch opzicht. Ik zie nog steeds dat
onze samenleving toegroeit naar een
soort ‘leisure world’, waarin het voor
de mensen belangrijk is om zinvol
bezig te kunnen zijn (buiten het
productieproces). Daaraan leveren
wij in onze branche een bijdrage.
En op die bijdrage zou eigenlijk—
beleidsmatig—wel wat nadrukkelijker ingezet mogen worden. Dat
duurt wellicht nog wel een tijdje,
maar dát het gebeurt staat voor mij
vast. Het is dus gewoon een kwestie
van geduld ... ¶ Er liggen 35 jaar
tussen het moment van afstuderen
en dit interview. En het zou vreemd
zijn als ik daarin wat mijn vrijetijdsbesteding, toerisme en mobiliteit
betreft hetzelfde zou zijn gebleven.
Ik reken mijzelf wél tot de ‘heavy
consumers’ op tal van (vrijetijds)
terreinen: sport, kunst & cultuur,
reizen. Wellicht behoor ik in dat
opzicht wel tot een voorhoede, maar
dat kan ik zelf onvoldoende beoordelen. En, als ik op een of andere manier ‘getekend of verknipt’ ben, dan
veeleer door mijn huidige functie
dan door mijn opleidingen (waarvan
nhtv—voorheen nwit — er
slechts één was). Met het klimmen
der jaren ga je ook wel andere eisen
»»»

×

week 17

30

zondag

1

zondag

2

It Needn’t Be
Hell, With
Nicotinel.

×

stadsfilosoof ™

Pierre Gorissen

zondag
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OPT

week 18

6

5

zondag

zondag

Macarena / Now don`t you worry about my boyfriend / The boy whose name is Vitorino / I don`t want him, couldn`t stand him / He was no good, so

zondag

Joost – NHTV 2005 | Anticiperen op de toekomst : een advies voor een betere doorstroming op de Oosterhoutse oosttangent – Gurp, Jeroen van

7.

3

6.

zondag

heden die de basis vormt voor het ontwikkelen van producten en diensten. ¶ De hierboven beschreven gang van toerisme naar vermaaksindustrie

september

Ontwikkeling duurzaam toerisme Amsterdam. De ecologische voetafdruk van het inkomend toerisme naar Amsterdam | Peeters, Paul — Vervoer

2.

universidade do algarve,
faro, portugal

LOGISTICS

FAO 1902

stellen aan kwaliteit en service, maar
dat heeft volgens mij meer met leeftijd én ﬁnanciën te maken dan met
opleiding. ¶ Vaste vrijetijdspatronen zijn veranderd en dat betekent
dat het koopgedrag anders is geworden (verschuiving van voorverkoop
naar last minute); bovendien hebben
wij, als theaters, meer concurrentie
op de vrijetijdsmarkt, soms zelfs
vanuit de eigen branche (kannibalisme). En daar waar wij soms al twee
jaar van tevoren bepaalde evenementen en/of voorstellingen boeken is
het lastig om op actualiteiten en
hypes in de spelen. ¶ In mijn ogen
zijn de volgende ontwikkelingen het
belangrijkste: het door de overheid
gevoerde kunstbeleid (uiteraard)—
mag wel een onsje meer én minder
randstedelijk; trends van privatisering en marktwerking—niet altijd
even zinvol; verkeerscongestie—als
de artiesten onze theaters niet
kunnen bereiken vanwege ﬁles en
dergelijke, dan hebben wij—én het
publiek – daar last van; internet—
een belangrijke, zo niet dé belangrijkste ontwikkeling van dit moment
én een geduchte concurrent; volgens
het principe van ‘if you can’t beat
them, join them’ proberen we het
publiek steeds nadrukkelijker
via dit medium naar ons theater te
lokken. ¶ Of ik met angst of plezier
naar de toekomst kijk? Dat heeft niet
zo’n zin. Net zo min als het zin heeft
om in wrok om te zien. De toekomst
is immers onvermijdelijk: daarom
pluk ik de dag en probeer wat piketpaaltjes te slaan voor morgen en
overmorgen zodat ik ook naar die
dagen kan uitzien. Want ik vind het
leven, dat ik nu en hier kan leven de
moeite waard en zinvol. En, angst,
ach: ‘Angst fressen die Zeele auf’
heeft Fassbinder in een van zijn
stukken eens genoteerd. Angst is
voor mensen die niet klaar zijn voor
de toekomst, het leven op zich. Die
zullen dus ook geen plezier hebben
beleefd aan het verleden.’ nhtv
»»»

1.

nhtv | understanding nhtv
bevrijdingsdag
children’s day — japan,
south korea
bataan day
— philippines
bank holiday — uk

nationale herdenking
wereld astma dag

OVF

werelddag van de zon
world press freedom day

king’s birthday — lesotho
constitution day — japan

internationale dag van de arbeid
law day — usa
boy’s day — japan

the workers day — uruguay
queen’s birthday — nl, netherlands antilles

MET HAAR COMPLEXE STROMEN VAN PATIËNTEN, GOEDEREN, MEDICIJNEN EN BEZOEKERS VRAAGT DE GEZONDHEIDSZORG OM SPECIFIEKE LOGISTIEKE OPLOSSINGEN. DE VRAAG NAAR PROFESSIONALS IN DEZE BRANCHE ZAL MEDE DOOR DE VERGRIJZING VAN DE BEVOLKING STERK TOENEMEN. OOK WORDT BIJ DEZE RICHTING AANDACHT GESCHONKEN AAN DE LOGISTIEK IN NON-

RUIMTE × VERKEERSSTROMEN HEBBEN UITERAARD ALLES TE MAKEN MET DE INRICHTING VAN EEN GEBIED. DE AFSTUDEERRICHTING MOBILITEIT EN RUIMTE COMBINEERT DE VAKGEBIEDEN VERKEERSKUNDE EN RUIMTELIJKE ORDENING. DIT IS DE RICHTING VOOR MENSEN DIE HET LEUK VINDEN OM EEN DOORDACHTE VISIE TE ONTWIKKELEN EN TE REALISEREN. × OP DIT MOMENT IS ER EEN GROOT TEKORT

7

zondag

8

zondag

9

zondag

parkeerkathedraal ™

Pierre Gorissen
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zondag

PATA

week 19

13

12

zondag

zondag

I...ha,ha,ha,ha,ha / Now come on, what was I supposed to do? / He was out of town and his two friends were soooooo fine / Dale a tu cuerpo

11

– NHTV 2005 | Rotterdam Centraal: bouwput als attractie : Wat vinden omliggende ondernemers ervan? – Vries, Eva de – NHTV 2005 | Sport-

7.

zondag

6.

10

naar belevingseconomie wordt weerspiegeld in de ontwikkeling van het curriculum van de NHVT. Van reisleider en hotelmanager binnen de ‘reis-

mei

voor bergtoeristen | Peeters, Paul en C.D. van Goeverden — Sporen naar Eindhoven. Mogelijkheden voor verbetering van de internationale trein-

2.

technological educational
institution o, athens, griekenland

The Future’s Bright,
The Future’s Orange.

ATH 2214

‘Art and culture—my area in different professions
since graduating—are continuously changing:
renewal and experiment are key words in our
profession. From that dynamic the ‘creative class’
of the arts delivers an essential contribution to
the development of society, not only in art, but
also in an economic sense. I still see that our
society is moving towards a type of ‘leisure world’,
where it is important for the people to be able to
be active in a meaningful way (outside of the
production process). We contribute to this in our
profession. And this contribution—from a policy
point of view—could be more profound. This
may take a while, but in my mind it is inevitable.
It is a question of patience... ¶ 35 years lie
between my graduation and this interview. And
it would be strange if I had remained the same
with regards to the way I spend my leisure time,
tourism and mobility. I do see myself as a ‘heavy
consumer’ in many (leisure) ﬁelds: sport, art &
culture, travel. Perhaps I am a sort of frontrunner, but I cannot judge that sufﬁciently. And, if
in any way I am ‘marked or kooky’, then this is
due to my current function rather than my
education (of which nwit was only one of
many). And with the passing of years you tend to
set different demands to quality and service, but
in my opinion this has more to do with age and
ﬁnances than education. ¶ Set leisure patterns
have shifted and this means that the purchasing
behaviour has changed as well (shift from sale in
advance to last minute); Furthermore we, as
theatres, have more competition in the leisure
market, sometimes even within our own ﬁeld
(cannibalism). And where we sometimes book
certain events and or productions two years in
advance, it is tough to anticipate current issues
and hypes. ¶ In my view the following developments are of greatest importance: government
led art policy (naturally) – can be upped somewhat and the focus should be less on the ‘Randstad’; trends of privatisation and market dynamics—not always a good idea; trafﬁc congestion
—if the artists cannot reach the theatres in time
as a result of trafﬁc jams and such, then we—
and the audience—are effected; internet—an
important, if not the most important current
development and a competitor to be reckoned
with; according to the ‘if you can’t beat them,
join them’ principle we try to attract our
audience to our theatre increasingly through this
medium. ¶ Whether I look to the future with
fear or with pleasure? That is irrelevant. As
would be looking back with resentment. The
future is inevitable: this is why I seize the day and
try to seize tomorrow and the day after so that I
can enjoy them as well. The life that I live here
and now is meaningful to me. And, fear? Well:
‘Angst fressen die Zeele auf’ Fassbinder once said.
Fear is for people who are not ready for the
future, for life in itself. And those people
probably dit not enjoy the past either.’ nhtv

1.

nhtv | discover our world

minnesota day — minnesota

PDCA

confederate memorial day — south carolina
mothers day — guatamala

liberation day — czechoslovakia
victory day — poland, u.s.s.r.

internationale dag van het rode kruis en de rode
halve maan
truman day — missouri

budda’s birthday — south korea
may day — united kingdom

1993

Het verdrag van Maastricht treedt in
werking. Officiële oprichting van de
Europese Unie.

PROFITORGANISATIES ALS ARTSEN ZONDER GRENZEN EN HET RODE KRUIS. × PRODUCTION LOGISTICS × DE STUDENTEN LEREN DE SPIL TE ZIJN IN EEN COMPLEXE GOEDERENSTROOM. ZE MAKEN KENNIS MET DE LOGISTIEK BINNEN EEN BEDRIJF. NAAST LOGISTIEKE KENNIS KRIJGEN ZE OOK INZICHT IN DE TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN. ZE LEREN MET BEHULP VAN MODELLEN IN KAART TE BRENGEN WAT

AAN MOBILITEITSDESKUNDIGEN. ALS AFGESTUDEERD MOBILITEITSPROFESSIONAL KAN DE STUDENT ONDER ANDERE AAN DE SLAG IN HET BEDRIJFSLEVEN (BIJ ONDERZOEKS- EN ADVIESBUREAUS) OF IN DE NON-PROFITSECTOR. VOORBEELDEN VAN FUNCTIES ZIJN: PROJECTLEIDER MOBILITEIT, CONSULTANT MOBILITEIT, BELEIDSMEDEWERKER VERKEER EN VERVOER EN VERKEERSPLANOLOOG.
×

6.

management in onderhandeling? : De rol van de (sport)manager in de sportartikelenbranche – Pennings, Ivo – NHTV 2005 | Wie de 50-plusser heeft

7.

alegria Macarena / Que tu cuerpo es pa` darle alegria y cosa buena / Dale a tu cuerpo alegria Macarena / Ehhhh, Macarena / Dale a tu cuerpo

nhtv | truly travel trade
youth and sports day
— turkey

19

national day
— cameroon
victoria day — canada

zondag

verbindingen vanuit de regio Eindhoven | Platenkamp, Vincent en Jaap Lengkeek — The International Classroom of Tourism Studies |
branche’ tot product- en dienstontwikkelaar voor de ‘ervaringseconomie’. ¶ Toen het Parthenon gebouwd werd konden de Grieken niet bevroe-

20

2.

zondag

1.

ﬂag day — haiti
prayer day — denmark

17

zondag

h.k.h. prinses máxima (1971)
world information society day
constitution day — nauru, norway

discovery day — cayman islands

16

zondag

mei

Full Of Eastern
Promise.

18

meesterproef ™
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PSI

zondag

PMS

15

zondag

kamuzu day — malawi
vesak day — singapore, malaysia
visakha bucha day — thailand

14

zondag

buddhist holiday — indonesia
anniversary of the founding of guinean
deomcratic party — guinea

BIJVOORBEELD DE BENODIGDE PRODUCTIECAPACITEIT MOET ZIJN OM EEN PRODUCT IN DE JUISTE HOEVEELHEID OP HET JUISTE MOMENT GEREED TE HEBBEN EN BIJ DE KLANT TE KRIJGEN. × DISTRIBUTION LOGISTICS × VIA ALLERLEI ROUTES KOMEN PRODUCTEN BIJ CONSUMENTEN TERECHT. STEEDS VAKER SPEELT INTERNET HIERBIJ EEN ROL. MEER EN MEER PRODUCTEN WORDEN IN LAGELONENLANDEN

Studeerde aan nhtv (1993–1997), richting itmc.
Tamara van Kralingen studeerde na nhtv aan
Universiteit Nyenrode (1997–1998) en was vervolgens in dienst bij Unilever marketing (1999–2005).
After graduating from nhtv, Tamara van Kralingen went to Nyenrode
University (1997–1998) and subsequently worked for Unilever
marketing (1999–2005)

www.wereldskoken.com

dokuz eylül university ,
izmir, turkije

Independent entrepreneur

IZM 2270

Tamara van Kralingen
Zelfstandig ondernemer

Een negatieve ontwikkeling vind ik
het steeds goedkopere aanbod (all
inclusive) reizen. Veel voor weinig,
wij Nederlanders zijn daar heel
gevoelig voor. Het is dus een logische ontwikkeling, maar het gaat
naar mijn idee wel sterk ten koste
van de kwaliteit van het toeristisch
product. De kwaliteit van het eten,
van de dienstverlening en van de
bestemming. Door het hoge niveau
van all-inclusive reizen komen
mensen nauwelijks hun hotel uit,
laat staan dat ze het land en de
mensen echt leren kennen. In korte
tijd wordt een bestemming volledig
volgebouwd, ‘uitgeleefd’ en zijn
mensen snel weer uitgekeken. De
hausse toeristen verplaatst zich naar
een nieuwe goedkope bestemming,
de oude bestemming uitgeput
achterlatend. Dit gebeurde eerst in
Spanje, waar aan de Costa’s hotels nu
grote moeite hebben om kamers te
vullen en waar veel leegstand is.
Momenteel is Turkije de grote hype
(m.u.v. dit jaar), maar nog even en
deze bestemming wordt ingeruild
voor... ¶ Wat ik heel positief vind is
dat de reiziger meer en meer centraal
staat. Misschien deels gedwongen
door de steeds slimmer en mondiger
wordende consument en het internet,
maar het product wordt beter afgestemd op de wensen van de
»»»

WERKZAAMHEDEN × AFHANKELIJK VAN DE RICHTING DIE DE STUDENT HEEFT GEKOZEN, GAAN ZE AAN DE SLAG IN HET WERKVELD. × MANAGEMENT (MOBILITEITSMANAGER) × ALS MOBILITEITSMANAGER WORDT DE STUDENT OPGELEID OM ALLE MOGELIJKE MOBILITEITSPROBLEMEN OP TE LOSSEN. ZIJ ZORGEN DAT MENSEN ZICH SNEL KUNNEN VERPLAATSEN EN DAT ALLE BETROKKENEN GOED WORDEN
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urban entertainment ™
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Tamara van Kralingen

zondag

PVBA

week 21

zondag

zondag

ﬁrst day of shavuot

27

26

alegria Macarena / Que tu cuerpo es pa` darle alegria y cosa buena / Dale a tu cuerpo alegria Macarena / Ehhhh, Macarena / I’m not trying to

25

heeft de toekomst : het sportaanbod voor 50-plus in de Limburgse sportvereniging – Hamers, Ellen– NHTV 2005 | Hoe Romeins ben jij? Wie r_misch

7.

zondag

6.

24

den dat zo’n 2400 jaar later hordes mensen aangevoerd door lieden met roeptoeters als mieren over de gebleekte hafingestorte restanten

mei

Proper, Jan Willem, O. de Wit — Reverse logistics and cruises | Proper, Jan Willem, O. de Wit — Cruise control, duurzaamheid voor een varend

2.

johnson & wales university,
providence, ri, verenigde staten

I’d Walk A Mile
For A Camel.

PVD 3510

consument. Grote toeristische
bedrijven gaan zich steeds meer
met marketing bezighouden en
kleine specialisten starten om een
speciﬁeke doelgroep te bedienen.
Qua marketing kunnen we in het
toerisme naar mijn idee nog grote
slagen maken. Laat niet het product
het aanbod bepalen, maar de vraag.
Zelf ben ik iemand die liever alles
zelf uitzoekt dan dat ik een reisorganisatie dingen voor me laat regelen.
Ik ga liever op de bonnefooi en met
een backpack of tentje, dan dat ik
een georganiseerde reis boek. Of ik
‘verknipt’ ben door mijn werk? Ha,
ha, ik hoop het niet, maar ik denk dat
als je het mensen om mij heen daarnaar vraagt, dat ze me wel onrustig
vinden. Ik ben een beetje een zwerver
en vind Nederland prachtig, maar
wel een klein landje. Ik wil graag
meer dan gemiddeld op pad en het
liefst ook elke keer ergens anders
heen. Er is nog zoveel te ontdekken! ¶
De huidige globalisering werkt zowel
beperkend als verruimend. Door de
globalisering zijn steeds meer landen
bekend. Mensen horen, lezen,
proeven en zien veel van andere
landen en dat maakt hen nieuwsgierig. Doordat landen ‘dichterbij’
komen en bekender worden, zijn
mensen sneller geneigd er naartoe te
gaan. Het is minder eng. Daar waar
eerst de jongeren op avontuur gingen, zie je nu steeds meer ouderen
de verre bestemmingen ontdekken.
Een nadeel van de globalisering vind
ik persoonlijk dat je uren in het
vliegtuig kan zitten en nog dezelfde
winkels, hotelketens en dezelfde
restaurants ziet. Voor mij wordt de
aantrekkingskracht van een land
bepaald door de mate van authenticiteit. Hoe kenmerkender en puurder,
des te interessanter en verrassender.
Ik ga niet op reis om eenheidsworst
te proeven. Ik zeg dit omdat ik dit
heel belangrijk vind, maar weet tegelijkertijd dat er ook een grote groep
»»»

1.

nhtv | understanding nhtv
memorial day — usa
afghanistan attains
sovereignty, 1921

afrikadag
african freedom day — zimbabwe

QFD

bermuda day — bermuda
day of slav letters — bulgaria

commonwealth day — jamaica, belize
national labor day — jamaica

international day for biological diversity
national heroes day — sri lanka

world day for cultural diversity for dialogue
and development

1995

De Sony Playstation (PSX) wordt op
de markt gebracht in de V.S.

GEPRODUCEERD. DAT BETEKENT WEL DAT STEEDS MEER GOEDEREN EEN GROTERE AFSTAND MOETEN OVERBRUGGEN OM BIJ DE CONSUMENT TERECHT TE KOMEN. BINNEN DISTRIBUTION LOGISTICS STAAN TRANSPORT EN DISTRIBUTIE CENTRAAL. DE STUDENTEN LEREN HOE EEN PRODUCT OF DIENST OP DE BESTE MANIER VAN EEN LEVERANCIER NAAR EEN AFNEMER KOMT EN HOE DE PROBLEMEN DIE

GEÏNFORMEERD. MET KENNIS OVER MARKETING, MANAGEMENT EN VERVOER ZIJN ONZE STUDENTEN EEN BELANGRIJKE PARTNER VOOR BESTUURDERS EN ORGANISATOREN. × TECHNIEK (VERKEERSMANAGER) × WANNEER DE STUDENT ZICH TIJDENS DE OPLEIDING VERDIEPT IN MOBILITEIT EN TECHNIEK, ZULLEN ZE ZICH BEZIGHOUDEN MET VERKEERSVRAAGSTUKKEN, ZOALS FILES, ALCOHOL IN HET

bist Du? : Onderzoek voor verbetering van de marketingcommunicatie op de Duitse markt met inachtneming van cultuurverschillen tussen

7.

seduce you / Dale a tu cuerpo alegria Macarena / Que tu cuerpo es pa` darle alegria y cosa buena / Dale a tu cuerpo alegria Macarena /

jefferson davis’s
birthday — ﬂorida,
georgia

2

1995

corpus christi — paraguay

zondag

6.

nhtv | discover our world

Europeese budget vlieger Easy Jet
biedt twee routes van Luton naar
Glasgow en Edinburgh.

3

vakantiedorp | Proper, Jan Willem, O. de Wit — Afvalbeheer op cruiseschepen | Reichwein, Onno — ‘Spoorwegen moeten meer oog hebben voor de
zouden krioelen van wat in hun tijd de meest kleurrijke en spectaculaire godenwoning van de bekende wereld moest worden. Het barmhartig kli-

zondag

2.

independence days (3 days) — western samoa
madaraka day — kenya
victory day — tunisia

QIS

zondag

QCC

31

zondag

wereld anti-tabaksdag
pya martyrs day — togo
republic day — south africa

30

mei | juni

Playing
Is Believing.
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funfunctie ™

zondag

1.

29

zondag

international day of united nations peacekeepers

28

zondag

mothers day — central african republic

DAARBIJ ONTSTAAN HET BESTE KUNNEN WORDEN OPGELOST. × FUNCTIES × IN DIVERSE BRANCHES NEEMT HET BELANG VAN LOGISTIEK VERDER TOE, DENK BIJVOORBEELD AAN EVENEMENTEN, ZORG EN RECREATIE. ALS AFGESTUDEERDE KUN JE GAAN WERKEN BIJ (INTER-)NATIONALE ADVIESBUREAUS, TRANSPORTBEDRIJVEN, EVENEMENTENBUREAUS, ZORGINSTELLINGEN, INDUSTRIËLE DIENSTVERLENERS,
VERKEER EN SNELHEIDSREGULERING. HOE WERKT EEN VERKEERSLICHTENREGELING HET BESTE? WAAR KUNNEN FIETSPADEN HET BESTE WORDEN AANGELEGD EN AAN WELKE EISEN MOETEN DIE VOLDOEN? OM ANTWOORD TE GEVEN OP DEZE VRAGEN WERKEN ZE VEEL SAMEN MET GEMEENTEN, VERVOERSMAATSCHAPPIJEN EN BELANGENORGANISATIES, ZOALS 3VO. × RUIMTE (VERKEERSPLANOLOOG) ×

university of gondar,
gondar, ethiopië

GDQ 5217

mensen is die het heerlijk vindt om
vertrouwde merken en winkels tegen
te komen, omdat dit zekerheid en
herkenning geeft in een vreemde
omgeving. ¶ De individualisering
van de jaren negentig heeft de vraag
veranderd. Mensen willen steeds
meer unieke belevenissen, meer
maatwerk en minder standaardreizen. Zij zijn uniek en willen ook
graag een uniek product. Ik denk dat
de individualisering er ook toe heeft
geleid dat mensen vaker alleen zijn
en/of vaker alleen op vakantie gaan.
Deze groep alleen reizenden stelt
andere eisen aan accommodatie en
het programma. Men wil best met
een groep op reis, maar binnen de
groep zoveel mogelijk vrijheid
hebben om te gaan en staan waar
men wil. ¶ Qua doelgroepen denk
ik dat de groep 50+ steeds dominanter wordt in het toerisme en dat hier
veel kansen liggen om het aanbod
echt op hun wensen af te stemmen.
Daarnaast zal de groep alleenreizenden ook nog doorgroeien en zullen
steeds meer eenoudergezinnen op
reis gaan. De tweedeling in groeimarkten zet zich voort. Enerzijds
‘veel voor weinig reizen’, de bulk is
absoluut een blijvertje. Maar anderzijds zie je (gelukkig) ook steeds
meer niches ontstaan met gespecialiseerd en kwalitatief hoogstaand
product. Werelds koken met haar
aanbod culinaire reizen speelt met
name in dit tweede segment een
rol. ¶ De toekomst bezie ik met
heel veel plezier. Het leven en de
wereld heeft zijn mooie en minder
mooie kanten. Het toerisme benadrukt met name de mooie kanten
(m.u.v. enkele vormen van toerisme,
waar ik echtniet goed van word) en
brengt culturen en mensen bij
elkaar, dat is prachtig en waardevol.
Werken in het toerisme vind ik
daarom ook een cadeautje. Ik wil
mensen nieuwe regio’s, landen en
continenten laten ontdekken via de
»»»

Tamara van Kralingen

week 22
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themawijken ™

Tamara van Kralingen
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Ehhhh, Macarena / Dale a tu cuerpo alegria Macarena / Que tu cuerpo es pa` darle alegria y cosa buena / Dale a tu cuerpo alegria Macarena /

8

Duitsers en Nederlanders – Graaff, Eva de – NHTV 2005 | La Bonne Heure : Onderzoek naar de markttechnische haalbaarheid van een beursgebouw

7.

zondag

6.

7

maat en – klaarblijkelijk - voldoende beschikbare bouwstoffen in de omgeving deden de ruïnes nog staan in de negentiende eeuw en de verhalende,

juni

behoeften van de toerist’ | Reintjes, Bart — ‘Visitorsmanagement voor natuurgerichte organisaties’ | Rowley, Robin en Joseph Roevens —

2.

institute for tourism studies,
macau sar, china

Look Sharp,
Feel Sharp.

MFM 5780

keuken. Ruiken, proeven en genieten
van nieuwe geuren en kleuren. Als ik
iemand een mooie en positieve
ervaring of herinnering kan geven,
dan heb ik plezier en voldoening
van mijn werk. ¶ Hoe mijn (achter)
klein-kinderen over veertig jaar hun
vrije tijd beleven? Poeh. Veel tijd
wordt interactief en multimediaal
ingevuld. Afstanden vervagen en
men is zeer mobiel zowel qua werk,
communicatie, wonen als reizen.
Qua reizen denk ik dat ze of virtueel
reizen en fysiek dichtbij huis blijven
omdat veiligheid steeds moeilijker te
garanderen is en de beleving steeds
beter geïmiteerd wordt. Of (en in dat
scenario wil ik liever geloven) is de
wereld heel toegankelijk en is
iedereen zeer bereisd. Men voelt
zich meer global citizen en is zich
bewuster van en zuiniger op de aarde
als geheel. Unieke reizen vinden
steeds meer plaats buiten aarde? ¶
Ik denk dat de nhtv niet zozeer in
richtingen moet denken, maar vooral
in kennis en vaardigheden. Focus op
die kennis en vaardigheden die nodig
zijn om vraag en aanbod optimaal op
elkaar af te stemmen. Zowel binnen
het toerisme als de vrijetijdssector
en zowel nationaal als internationaal.
De wereld is het werkveld en het
concurrentieveld. Wat is daar naar
mijn idee belangrijk in:
> Zorg voor een goede commerciële
basisopleiding met stevige economische, ﬁnanciële en marketingvakken.
Dit is voor elke functie belangrijke
kennis.
> Alle opleidingen binnen nhtv
moeten een perfecte kennis hebben
van de multimediale mogelijkheden
en e-business. Steeds meer zal via
deze kanalen gaan en niemand kan er
omheen, sterker nog het toerisme
kan hier grote voordelen uit halen.
> Wij Nederlanders hebben als sterk
punt dat we onze talen spreken en
veel kennis in huis hebben. nhtv
kan hier internationaal een groot
»»»

1.

nhtv | discover our world
senior citizen’s day
— oklahoma
camoes day — portugal

RFP
RFQ

corpus christi day — germany
memorial day — south korea
his majesty, yang di-pertuan agong’s birthday

world environment day
constitution day — denmark
liberation day — seychelles

international day of innocent children victims
of aggression
emancipation day — tonga

1997

Lady Diana, ‘the queen of hearts,’
komt om het leven bij een autoongeluk.

VERVOERSMAATSCHAPPIJEN EN HULPORGANISATIES, MAAR OOK IN HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF EN BIJ OVERHEIDSINSTANTIES. DENK AAN FUNCTIES ALS LOGISTIEK MANAGER, ADVISEUR, PROCESMANAGER, INTERNATIONAL SALES MANAGER OF VERVOERSPLANNER. × WERKZAAMHEDEN × ALS LOGISTICUS ONDERHOUDEN ZE RELATIES MET LEVERANCIERS EN STUREN ZE MEDEWERKERS AAN. ZE

MOBILITEIT HEEFT ALLES TE MAKEN MET DE INRICHTING VAN EEN GEBIED. HET ORGANISEREN VAN OPENBAAR VERVOER IN DE RANDSTAD IS NATUURLIJK IETS HEEL ANDERS DAN HET ORGANISEREN VAN OPENBAAR VERVOER IN DE ACHTERHOEK. ALS VERKEERSPLANOLOOG IS DE STUDENT VANAF HET BEGIN BETROKKEN BIJ HET VORMGEVEN VAN EEN GEBIED EN ZORGT DE STUDENT ERVOOR DAT EEN
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zondag

Like.No.Other.

Tamara van Kralingen
newest new thing ™

zondag
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17

16

bloomsday - anniversary
of dublin events, 1904,
— “ulysses”
world day to combat
desertiﬁcation and
drought

zondag

zondag

Ehhhh, Macarena / Come and find me, my name is Macarena / always at the party con las chicas que soy buena / come join me, dance with me /

zondag

– Brakel, Floortje van – NHTV 2005 | Comfortabel met de HSL : een onderzoek naar de kansen van de HSL gespecificeerd op de Nederlandse situatie

7.

14

6.

juni

speculatieve geschiedschrijving van Schliemann cum suis deed de rest: voor de vermogende intellectueel in de 19e eeuw was de Acropolis een

hong kong polytechnic university,
hong kong sar, china

Organize with chaos: The Perturb Phase | Rooy, Pieter de — Inzet Customer Relationship Management de moeite waard | Rooy, Pieter de,

2.

HKG 5799

‘The increasingly cheaper supply of (all inclusive)
travel is a negative development in my opinion.
A large quantity at a small price—the Dutch are
sensitive to that. It is a logical development, but
in my perception it takes away from the quality
of the tourism product. The quality of the food,
of the service and of the destination. The high
standard of all-inclusive travel tends to keep
people from leaving their hotel, let alone
discovering the country and its people. In a short
time a des-tination is completely built up, ‘used
up’ and then the people are bored with it. The
mass of tourists move on to a new cheap destination, leaving the old one behind exhausted. This
ﬁrst happened in Spain, where the hotels at the
Costas now have great difﬁculty ﬁlling their
rooms and where there are a lot of vacancies. At
this moment in time Turkey is the big hype (with
the exception of this year), but give it some time
and this destination will be exchanged for..? ¶
In my opinion, a posi-tive development is the fact
that the traveller is being placed more and more
in the centre Perhaps partly forced by the
increasingly smarter and vocal consumer and the
internet, but the product is being better adapted
to the wishes of the consumer. Large tourism
companies are placing more and more emphasis
on marketing and starting new small specialists
to serve a speciﬁc target market. In terms of
marketing we can still make a huge impact in
tourism. Do not let the product determine the
supply, but the demand. ¶ Personally I am
someone who prefers to discover everything
myself instead of letting a travel organisation do
it for me. I would rather play it by ear with a
backpack or a tent, than book an organised trip.
Whether I have been ‘hung up’ by my work? Ha,
ha, I hope not, but I think if you ask people
around me that they will ﬁnd me somewhat
restless. I am a sort of drifter and love the Netherlands, but I do ﬁnd it small. I like to travel more
than the average person and preferably somewhere else every time. There is so much to
discover! ¶ The current globalisation has both
limiting and broadening inﬂuences. Globalisation has put many more countries on the map.
People hear, read, taste and see a lot about
different countries and this makes them curious.
The fact that countries are more ‘accessible’ and
»»»

concurrentievoordeel mee halen.
Think gobal, act local gaat hier helemaal op. Ik weet niet wat de huidige
invulling en status van itmc is,
maar kennis en vaardigheden ontwikkelen die internationaal ingezet
kunnen worden om op strategisch,
tactisch en operationeel niveau het
toerisme verder te ontwikkelen is
heel waardevol.
> Daarnaast is een goed bewustzijn
van maatschappelijke, economische
en politieke omstandigheden belangrijk omdat dit het toerisme en vrije
tijd sterk beïnvloedt. Neem dit mee
in het programma.’ nhtv

1.

nhtv | truly travel trade

wereldvoedseldag

ROP

ﬂag day

corrective movement — yemen arab republic

internationale dag tegen kinderarbeid
peace with bolivia — paraguay
independence day — philippines

werelddag bevolking
king kamehameha i day — hawaii

HOUDEN TRENDS IN DE GATEN IN BINNEN- EN BUITENLAND VAN DE BRANCHE WAARIN ZE WERKZAAM ZIJN, BIJVOORBEELD DE BEURS- EN EVENEMENTENBRANCHE OF DE ZORGSECTOR. ZE OPTIMALISEREN PLANNING EN LOGISTIEK EN BEREIDEN VERKOOP- EN ACTIEPLANNEN VOOR TEN BEHOEVE VAN BEPAALDE MARKTSEGMENTEN. ZE MAKEN PLANNINGEN VOOR HET PERSONEN- EN GOEDERENVERVOER

GEBIED LEEFBAAR BLIJFT. × NHTV × VRIJETIJDSMANAGEMENT BREDA: × IN DE VOORHOEDE VAN VERANDERINGEN × DE WERELD VERANDERT OP ALLE GEBIEDEN EN IN EEN STEEDS HOGER TEMPO. × DE OPLEIDING VRIJETIJDSMANAGEMENT OPEREERT BINNEN BIJZONDER DYNAMISCHE KRACHTENVELDEN, VOLGT NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP DE VOET EN PROBEERT CONTINU EEN BIJDRAGE AAN HET

18

zondag

19

zondag

Taste Me!
Taste Me!
Come On And
Taste Me!

Tamara van Kralingen

VAN EN NAAR GROTE BEDRIJVEN. × KORTOM: ZIJ ZIJN DE LOGISTIEKE SPIL DIE ERVOOR ZORGT DAT ALLE GOEDEREN EN MENSEN OP TIJD OP DE JUISTE PLAATS ZIJN. NHTV LOGISTIEK EN TECHNISCHE VERVOERSKUNDE
×
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and you fellows chant along with me / Dale a tu cuerpo alegria Macarena / Que tu cuerpo es pa` darle alegria y cosa buena / Dale a tu cuerpo

zondag

– Mallens, Jasper – NHTV 2005 | Tulips from Amsterdam : souvenir-purchasing behaviour of incoming tourists – Barkowsky, Sandy – NHTV 2005 |

7.

20

6.

juni

must. De popularisering van het reizen naar Griekenland in de tweede helft van de 20e eeuw maakte deze plek ook toegankelijk voor minder

the pennsylvania state university,
pennsylvania, verenigde staten
the pennsylvania state university,
university park, verenigde staten

A. Games,1967 (detail)

Kim Klarenbeek en Minke Dijkstra — CRM voor alle reisbureau’s en touroperators? | Rooy, Pieter de, Tineke van der Beek, Yvonne Brouwers en

2.

PHI 6109

become more well-known, causes people to visit
them more easily. It is less frightening. Where
younger people used to go on adventures, you
now see more and more older people discovering
far away destinations. I ﬁnd that a drawback of
globalisation is that you can travel for hours in an
aeroplane and still run into the same shops, hotel
chains and restaurants. For me the attraction of
a country is measured by its authenticity. The
more characteristic and pure, the more
interesting and surprising. I do not travel to
experience sameness. I say this because I ﬁnd
this very important, but at the same time I know
that there is a large group that enjoys seeing the
trusted brands and shops, because this gives a
sense of security and recognition in a strange
environment. ¶ The individualisation of the
nineties has changed demand. People increasingly want a more unique experience, more tailor
made and less standard trip. They are unique and
want a unique product. I think that individualisation has led to people being alone more often
and/or travelling alone more often. This group
of sole travellers has different demands for
accommodation and the program. People will
travel with a group, but within the group they
want as much freedom as possible to go and do
what they wish. ¶ As far as target groups are
concerned I think that the 50+ group is becoming
more and more dominant in tourism and that
there are many opportunities to adapt the supply
to their demands. Furthermore the group of solo
travellers will also continue to grow and more
and more single parent families will travel. The
separation in growth markets will continue. On
the one hand ‘quantity for a cheap price travel’,
the bulk is absolutely here to stay. But on the
other hand you also see (thank god) more and
more niches pop up with specialised and high
quality products. ‘Werelds koken’ with its supply
of culinary travel is particularly playing a part in
this second segment. ¶ I look forward to the
future. Life—and the world—has its pretty and
its ugly side. Tourism emphasises the pretty side
(with the exception of certain types of tourism,
which make me sick to my stomach) and brings
cultures and people together, that is beautiful
and valuable. Working in tourism is a gift to me.
I want people to discover new regions, countries
and continents through the kitchen, smelling,
tasting and enjoying new smells and colours. If
I can give someone a nice and positive experience
or memory, then I derive pleasure and satisfaction from my work. ¶ How my (great) grandchildren will experience their leisure time in forty
years? Well... a lot of time is spent interactively
and in multimedia. Distances are diminishing
and people are becoming more and more mobile
with regards to work, communication, living and
travel. As far as travel is concerned I think that
they will either travel in a virtual setting and
physically stay close to home because safety is
becoming harder to guarantee and the experience
is becoming easier to imitate. Or (and I would
prefer to believe in this scenario) the world is
very accessible and everybody is well travelled.
People feel more like a global citizen and are
aware of and more cautious with the earth as a
whole. Unique travel will take place more and
more outside of the earth? ¶ I think that nhtv
must not necessarily think in term of directions,
but mainly in knowledge and skills. Focus on the
»»»

1.

nhtv | understanding nhtv
united nations public
service day
kings day — spain
peasants day — peru

national sovereignty day — haiti
midsummer eve — ﬁnland, sweden

SAD

dag van de wereldvrede en het gebed

world refugee day
ﬂag day — argentina

artigas birthday — uruguay
labor day — trinidad, tobago
revolution day — algeria

evacuation day — egypt
queen’s birthday — ﬁji

DAGELIJKS VINDEN ER WERELDWIJD TALLOZE TRANSPORTEN PLAATS OM PRODUCTEN VAN A NAAR B TE BRENGEN. HET GLAS COLA DAT JE IN EEN CAFÉ DRINKT, HEEFT OP DAT

OPLOSSEN VAN NIEUWE PUZZELS TE LEVEREN. × TWINTIG JAAR GELEDEN IS VRIJETIJDSMANAGEMENT GESTART ALS AANVULLING OP HET TOERISTISCHE OPLEIDINGSAANBOD VAN NHTV. IN 1994 WERD VRIJETIJDSMANAGEMENT VOOR HET EERST ALS APARTE OPLEIDING AANGEBODEN. AANVANKELIJK LAG DE FOCUS OP HET MANAGEN VAN ACTIVITEITEN EN ORGANISATIES BINNEN DE VRIJETIJDSSECTOREN

‘vermogende’ mensen en menig geminiaturiseerde versie van het parthenon uit gips of plastic vond zijn weg naar salontafels over de hele

nhtv | discover our world

6.

Watching people, watching animals : An assesment of the educational programmes in four European zoos – Dunge, Erika – NHTV 2005 | Protecting

7.

alegria Macarena / Ehhhh, Macarena / Dale a tu cuerpo alegria Macarena / Que tu cuerpo es pa` darle alegria y cosa buena / Dale a tu cuerpo
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zondag

universal fraternity
day — mozambique

SCR
zondag

SAR

zondag

touroperators? | Rooy, Pieter de, Tineke van der Beek, Yvonne Brouwers en Anouk Verbaarschot — CRM bij theaters, poppodia en bioscopen |

2.

1

1.

27

zondag

28

zondag

mothers day — central african republic

juni | juli

Truly
Travel
Trade.
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charme ™

25

zondag

26

zondag

h.k.h. prinses alexia (2005)
international day against drug abuse and illicit
trafﬁcking and international day for support of
victims of torture

1999

Het televisieprogramma Big Brother
gaat van start.

MOMENT AL EEN LANGE WEG AFGELEGD. DE LOGISTICUS ZORGT ERVOOR DAT PRODUCTEN OP HET JUISTE MOMENT OP DE JUISTE PLAATS ZIJN. ORGANISATIE, COMMUNICATIE EN TECHNIEK ZIJN DE KENMERKEN VAN LOGISTIEK. DE LOGISTICUS IS VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZOWEL DE KWALITEIT ALS HET BEWAKEN VAN HET BUDGET. DE OPLEIDING LOGISTIEK EN TECHNISCHE VERVOERSKUNDE ZIJN
SPORT, CULTUUR EN EVENEMENTEN. MET EEN STEEDS VERDERGAANDE TRANSFORMATIE VAN EEN TRADITIONELE - OP PRODUCTIE GERICHTE - ECONOMIE, VIA EEN DIENSTENECONOMIE, NAAR EEN OP BELEVING CQ EXPERIENCE GERICHTE CREATIEVE ECONOMIE, IS DE ORIËNTATIE VAN DE OPLEIDING VRIJETIJDSMANAGEMENT ENORM VERBREED. HIERMEE ZIJN WE GEËVOLUEERD NAAR DE INNOVATIEVE,

Studied Urban and Rural Planning (Foundation
Course), Logistics and Transport Management
(Diploma) at nhtv (1996–2002).

www.oneilleurope.com

escuela de hotelería y turismo,
havana, cuba

Studeerde aan nhtv (1996–2002),
richting Ruimtelijke ordening en
planologie (propedeuse), Logistiek
en technische vervoerskunde
(diploma).

HAV 7817

Tanja Schmitz
Project Manager O’Neill

‘Ik heb mijn studie aan nhtv als
basis beschouwd om me vervolgens
verder te ontwikkelen in het bedrijfsleven binnen mijn vakgebied. Stages
en afstuderen waren voor mij de
motivator omdat daar voor mij de
uitdaging lag en niet zozeer in de
schoolbanken. Tot op heden ben ik
niet teleurgesteld en ligt de uitdaging nog steeds in mijn werk. De
moeite die het me kostte om tijdens
mijn studentenjaren seminars af te
lopen of studieboeken te pakken is
sinds mijn studie tegenovergesteld
gebleken. Kennis geeft je de mogelijkheid om mee te denken over
»»»

knowledge and skills that are required to optimally link together supply and demand. Both
within tourism and the leisure sector and both
nationally as well as internationally. The world is
the working ﬁeld and the ﬁeld of competition.
What is important in my opinion;
> Ensure a good commercial basic education
with economic, ﬁnancial and marketing subjects.
This is important knowledge for any function.
> All programmes within nhtv must have a
perfect knowledge of the multimedia possibilities
and e-business. These channels will only increase
and nobody can ignore them, tourism can even
beneﬁt greatly from this.
> We Dutch have a great advantage in that we
speak our languages and have ample knowledge.
nhtv can have a great competitive advantage in
this internationally. Think global, act local is
what counts. I do not know what the current
status of itmc is, but developing knowledge and
skills which can be utilised internationally to
further develop the strategic, tactical and
operational tourism level is very valuable.
> In addition, awareness of social, economic and
political circumstances is important because this
strongly inﬂuences tourism and leisure time.
Include this in the programme.’ nhtv

Tamara van Kralingen
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alegria Macarena / Ehhhh, Macarena / Dale a tu cuerpo alegria Macarena / Que tu cuerpo es pa` darle alegria y cosa buena / Dale a tu cuerpo
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Pez Maya : A development plan for a conservation centre in the Sian Ka’an Biosphere Reserve, Mexico – Enning, Julia – NHTV 2005 | What kind of

7.

zondag

6.

5

wereld. ¶ Het parthenon is een interessant voorbeeld omdat het een ‘bestemming’ betreft die zowel diepgang als massatoerisme kan

juli

Schouten, Frans — Cultural Tourism: between authenticity and globalisation | Schouten, Frans — Erfgoed als attractie. Geschiedenis door de ogen

2.

northern arizona university,
ﬂagstaff, az, verenigde staten

FLG 8569

logistieke vraagstukken. Zeker omdat
de fashion logistiek specialistische
kennis vraagt, wil je ook graag up-todate blijven. ¶ Het afgelopen jaar
ben ik bezig geweest met een tenderproces voor het uitbesteden van de
complete Supply Chain waarbij een
end-to-end solution gezocht moest
worden. Als je kijkt welke spelers er
zijn in de markt, zijn er maar een
paar grote spelers die je én dergelijke
oplossingen kunnen aanbieden én
kennis hebben van fashion. Globalisering heeft gezorgd voor veel fusies
en overnames van Logistic Service
Provider (lsp) waardoor hun macht
en expertise is vergroot. Als ik kijk
naar O’Neill dan zijn zij zich meer
bewust van de toegevoegde waarde
van een lsp waarbij het ook nog iets
mag kosten, want naast het product
beoordeelt de klant ook de manier
van uitlevering. ¶ De individualisering heeft meer spelers en meer specialistisch werk gebracht. Binnen de
fashion mocht logistiek vooral niks
kosten want het levert je niks op
maar het is wel een cost maker. Vooral deze gedachtegang is in de loop
van de jaren veranderd. Logistiek is
vandaag de dag van toegevoegde
waarde bij bijvoorbeeld marketingconcepten of dat er geld bespaard
kan worden als de Supply Chain
efﬁciënt wordt ingericht. ¶
Binnen de fashion is er veel veranderd.
Voorheen bepaalde het kledingmerk
wanneer de klant zijn goederen kreeg.
Dit is vandaag echt wel anders: de
klant zit in de ‘drivers seat’ en
bepaalt hoe, wat en wanneer hij wil
hebben. Het aanbod is zo groot dat
naast het product de service, kwaliteit
en informatie omtrent de levering
een zeer belangrijke rol zijn gaan
spelen. Zowel logistiek als fashion
zijn beide zeer dynamisch; juist deze
combinatie met zowel haar positieve
als nega-tieve verrassingen maken
het leuk en boeiend en ze vraagt
creativiteit. ¶ Een actuele markttrend vind ik het toevoegen
»»»

1.

nhtv | truly travel trade
christmas — ethiopia
pioneer’s day — liberia

children’s day — uruguay
three kings’ day — puerto rico

SLM

independence day — burma
martyrs day — zaire

new year’s holiday — scotland

ancestry day — haiti
st. berchtold’s day — switzerland

Alle 109 passagiers en bemanning,
en vier man aan de grond, komen om
wanneer een Concorde uit New York
neerstort op een hotel in Gonesse,
een buitenwijk van Parijs.

EEN UITDAGING VOOR ELKE STUDENT DIE HET INTERESSANT VINDT NIEUWE OPLOSSINGEN TE ZOEKEN VOOR VRAAGSTUKKEN IN HET TRANSPORT EN DE PRODUCTIE VAN GOEDEREN, EEN TEAMPLAYER IS EN HOUDT VAN ORGANISEREN × DE OPLEIDING KENT VIER ACCENTEN: CARE, EVENT, DISTRIBUTION EN PRODUCTION. IN HET EERSTE JAAR MAKEN DE STUDENTEN KENNIS MET ALLE FACETTEN VAN DE

EIGENTIJDSE, INTERNATIONALE OPLEIDING OP DIT GEBIED. × IN DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE CREATIEVE ECONOMIE STAAT HET MANAGEN VAN BELEVINGEN CENTRAAL. VRIJETIJDSMANAGEMENT VERVULT MET HET CREËREN VAN EXPERTISE EN HET OPLEIDEN VAN MANAGERS OP HET GEBIED VAN BELEVING EN CONCEPTONTWIKKELING (IMAGINEERING) EEN VOORAANSTAANDE ROL IN DIT PROCES.

1.

van een bezoeker | Sousa-Shields, Marc de, Cheryl Frankiewicz, Eileen Miamidian, Jos van der Sterren, Brad King — Financing Microfinance

2.

verdragen. Een duurzaam ‘product’ in andere woorden, ontstaan door tijd, beschrijving en ‘gebruik’. Hoe aan te vangen indien men in de 21e

6.

vacation after graduation? : An analysis of what graduated pupils want to do on the field of vacation – Dirven, Veerle – NHTV 2005 | Introducing

7.

alegria Macarena / Ehhhh, Macarena / Dale a tu cuerpo alegria Macarena / Que tu cuerpo es pa` darle alegria y cosa buena / Dale a tu cuerpo

nhtv | understanding nhtv

zondag

15

14

zondag

martin luther king
holiday — usa
adults day — japan

national liberation day — togo

TCB
zondag

STT

zondag

12
world population day
armed forces day — liberia

zondag
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zanzibar revolution day — tanzania
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Picasso Dichtbij.
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day of the martyrs — panama
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LOGISTIEK. IN HET VERVOLG VAN DE OPLEIDING KUNNEN ZE ERVOOR KIEZEN STEEDS MEER TIJD AAN ÉÉN BEPAALD ACCENT TE BESTEDEN. OOK ZIJN MEERDERE LOGISTIEKE ACCENTEN TE COMBINEREN. × EVENT LOGISTICS × BIJ EVENT LOGISTICS VERDIEPEN DE STUDENTEN ZICH IN DE LOGISTIEK ROND GROTE EVENEMENTEN. DENK BIJVOORBEELD AAN DE MEGAFESTATIE, WAAR ELK JAAR DUIZENDEN
UITGANGSPUNT IS HET ONTWIKKELEN EN DOORGEVEN VAN EEN VISIE OP MODERN, OP WAARDEN GEBASEERD EN INNOVATIEF, ONDERNEMERSCHAP.

×

DE OPLEIDING VRIJETIJDSMANAGEMENT GAAT UIT VAN EEN OP WAARDEN GEBASEERDE AANPAK. VANUIT DEZE WERKWIJZE VOELT DE OPLEIDING ZICH MET BEDRIJVEN, INSTELLINGEN EN ORGANISATIES UIT ALLE MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN

university of nevada las vegas,
las vegas, nv, verenigde staten

LAS 8657

van een product aan een bestaand
product. Denk bijvoorbeeld aan de
mobiele telefoon die uitgebreid
wordt met strassteentjes waardoor
het naast een functioneel apparaat
een accessoire wordt. Binnen O’Neill
wordt momenteel gezocht naar de
combinatie van techniek met het
kledingstuk. Een voorbeeld dat we
hebben gehad is de geïntegreerde
ipod in een winterjas. Op deze
manier kan zelfs op de piste naar je
zelf uitgekozen muziek geluisterd
worden. Op deze manier waarde
toevoegen aan je product vind ik
heel creatief en innovatief en dat
heeft ook zeker toekomst. ¶ Een
uitgestippeld pad waarvan je weet
wat het je brengen gaat vind ik een
zeer beangstigend beeld. Het
onverwachte met nieuwe leermomenten (ook al zijn deze niet positief) brengt je verder op zowel
persoonlijk als zakelijk vlak. Juist
deze elementen—namelijk onvoorspelbaarheid en dynamiek—zijn
terug te vinden in de logistiek, wat
ook het beste past bij mij als persoon. Ik denk dat de marktbehoeftes
van de consument heel erg gaan
veranderen, beschikbaarheid en snelheid om een product te verkrijgen.
Zie internet en alle ontwikkelingen
omtrent mobiele telefonie en digitale
technologie. Maar ook de bereikbaarheid en mobiliteit van mensen zal
heel erg gaan veranderen. Vakanties
naar het Verre Oosten zijn nu heel
normaal; misschien dat over 40 jaar
een vakantie naar de Noordpool of
»»»

Tanja Schmitz

week 28
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beziens-waardigheid ™
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22

21

zondag
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alegria Macarena / Ehhhh, Macarena / Dale a tu cuerpo alegria Macarena / Que tu cuerpo es pa` darle alegria y cosa buena / Dale a tu cuerpo

20

Cutural tourism to Bonaire... : Can it be an solution to improve the cultural identity? – Fenies, Tania – NHTV 2005 | Zuidoost-Brabant een stapje

7.

zondag

6.

19

eeuw een ‘acropolis’ wenst te ontwikkelen, met de diepgang voor de kenner en de toegankelijkheid voor snelle consument? Hoe buitensporig een

juli

Institutions: The Context for Transitions to Private Capital Accelerated Microenterprise Advancement Project | 2003 | Boers, Han en Beunders,

2.

arizona state university,
tempe, verenigde staten

The Best
Of Everything.

PHX 8764

‘I viewed my study at nhtv as a basis to subsequently further develop myself in the corporate
world within my profession. Internships and
graduation were the motivator for me because
I saw them as the challenge and not so much the
lessons. To this day I have not been disappointed
and the challenge still lies in my work. ¶ The
effort it took me to follow seminars or pick up
study books during my student years has since
then turned out to be the opposite. Knowledge
gives you the opportunity to participate in
logistical questions. Particularly because the
fashion logistics require specialist knowledge,
you want to stay up-to-date. ¶ Over the last few
years I have been busy with a tender process for
the outsourcing of the complete Supply Chain
which required an end-to-end solution. If you
look at the players in the market, there are only a
few big players who can offer you both solutions
and knowledge of fashion. Globalisation has
ensured many fusions and takeovers for Logistic
Service Provider (lsp) whereby their power and
expertise has increased. If I look at O’Neill then
they are more aware of the added value of an lsp
whereby it costs quite a bit too. Because besides
the product the customer also judges the manner
of delivery. ¶ The individualisation has brought
with it more players and more specialist work.
Within fashion logistics it is not allowed to cost
anything because it does not generate anything
but it is a cost-maker. This opinion has changed
over the years. Today logistics adds to, for instance, the marketing concepts, or that money
can be saved if the Supply Chain is efﬁciently
managed. ¶ Much has changed within fashion.
Previously the clothing brand determined when
the customer would get his goods. Today this
isdifferent; the customer is in the driver’s seat
and determines how, what and when he wants
his goods. The supply is so vast that in addition
to the product, the service, quality and information regarding the delivery has begun to play
an important role. Both logistics and fashion are
very dynamic. It is this combination with both
positive and negative surprises that make it fun
and interesting and it requires creativity. ¶
A current market trend I ﬁnd the adding of a
product to an existing product. For example
think of a mobile telephone on which one adds
paste whereby it becomes an accessory as well as
a functional piece of equipment. Within O’Neill
we are looking for the combination of technology
and garments. An example of something we have
had is the integrated ipod in a winter coat. This
way you can listen to your own music while on
the slope! I ﬁnd this manner of adding value to
your product very creative and innovating and
this deﬁnitely has a future. ¶ On the other hand,
I ﬁnd a set path where you know what to expect a
very frightening image. The unexpected with
new learning opportunities (even if they are not
positive) takes you further both on a personal as
a business level. It is these element – namely
unpredictability and dynamics – that can be
found in logistics which in its turn suits me best
as a person. I think that consumer market needs
are going to change drastically, availability and
»»»

maan, of een dagje bbq-en in de
Sahara ook wel de normaalste zaak
van wereld is.’ nhtv

1.

nhtv | discover our world
our lady of altagracia
— dominican republic

national heroes day — guinea-bissau

TMS
TOFC

confederate heroes day — texas
ethiopian epiphany — ethiopia
nameday of archbishop makarios — cyprus

revolution day — tunisia

martyrs day — benin

Terreuraanslag op de torens van het
World Trade Center in New York op
11 september 2001. Naar schatting
2750 mensen komen om.

JONGEREN ZICH VERMAKEN MET MUZIEK, SPORT, TRENDS, MODE EN DE NIEUWSTE ELEKTRONISCHE GAMES. DE LOGISTICUS REGELT DAT ALLE MENSEN, GOEDEREN EN INFORMATIE OP HET JUISTE MOMENT OP DE JUISTE PLAATS ZIJN. DENK AAN PODIA, STANDS, VERLICHTING EN CATERING. × CARE LOGISTICS × MET HAAR COMPLEXE STROMEN VAN PATIËNTEN, GOEDEREN, MEDICIJNEN EN BEZOEKERS

VERBONDEN. VRIJETIJDSMANAGEMENT RICHT ZICH DAN OOK OP MEER DAN LOUTER DE VRIJETIJDSSECTOR. DE KERNWAARDEN ‘RELATED’, ‘PASSIE’, ‘SPELEND’, ‘AGENTS OF CHANGE’ EN ‘GRENSVERLEGGEND’ VORMEN DE RUGGEGRAAT VAN DE OPLEIDING EN ZIJN RICHTINGGEVEND BIJ ALLE ACTIVITEITEN. DAT GELDT ZOWEL VOOR DE VISIE OP ONDERWIJS EN VOOR DE TALLOZE CONTACTEN MET DE

dergelijk proces in eerste instantie klinkt, het is precies dit – of een afspiegeling hiervan – wat de professioneel in de ervaringeconomie

nhtv | truly travel trade

hoger? : Een onderzoek naar de effecten van de imagocampagne ‘Zuidoost-Brabant, nooit geweten’. – Defilet, Laura – NHTV 2005 | Sustainable

7.

alegria Macarena / Ehhhh, Macarena (c) Los Del Rio

28

zondag

6.

TTRA
zondag

TTG

zondag

Niek — De Andere Kant van de Vrije Tijd | Landré, Martin — Accessibility analysis using GIS: Belgium-Dutch Border Region Study |

2.

29

1.

25

zondag

26

zondag

republic day — india

juli

Make The Most
Of Now.
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performance ™
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economic liberation day — togo
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VRAAGT DE GEZONDHEIDSZORG OM SPECIFIEKE LOGISTIEKE OPLOSSINGEN. DE VRAAG NAAR PROFESSIONALS IN DEZE BRANCHE ZAL MEDE DOOR DE VERGRIJZING VAN DE BEVOLKING STERK TOENEMEN. OOK WORDT BIJ DEZE RICHTING AANDACHT GESCHONKEN AAN DE LOGISTIEK IN NON-PROFITORGANISATIES ALS ARTSEN ZONDER GRENZEN EN HET RODE KRUIS. × PRODUCTION LOGISTICS × DE STUDENTEN
PRAKTIJK EN STUDENTEN ALS VOOR DE VORMGEVING VAN EEN INSPIRERENDE LEER- EN WERKOMGEVING. × ONZE WAARDEN STAAN VOOR ‘AN ENTREPRENEURIAL SPIRIT’ EN SYMBOLISEREN HET VLOEIBARE KARAKTER VAN DE WERELDEN WAARIN WIJ ONS BEGEVEN EN DE ZOEKTOCHT NAAR NIEUWE ANTWOORDEN OP NIEUWE UITDAGINGEN. IN DIE ZOEKTOCHT ZOEKEN EN VINDEN WE STEEDS WEER

Studied tex—in the ﬁnal year many re optionals— at nhtv (1982–1986). Tom Wolber
has had the following positions: General Manager Camp Davy Crocket, Disneyland
Paris; General Manager Disney Vacation Club Global Operations; Vice President
Disney mgm Studios.

www.disneycruise.com

university of pretoria,
pretoria, zuid-afrika
north-west university,
potchefstroom, zuid-afrika

Studeerde aan nhtv (1982–1986), richting tex, met in het
laatste jaar veel re keuzevakken. Tom Wolber vervulde eerder
de volgende functies: General Manager Camp Davy Crocket,
Disneyland Paris, General Manager Disney Vacation Club
Global Operations, Vice President Disney mgm Studios.

JNB 8856

Tom Wolber
Senior Vice-President Disney Cruise Line

‘Uiteraard is de enorme groei in
toerisme en recreatie een fantastische ontwikkeling die positieve
resultaten heeft voor werkgelegenheid en economische groei. Voor
allen die een opleiding als nhtv
gekozen hebben, is dat een bevestiging dat het een goede keus was.
Er hebben zich wereldwijd enorme
veranderingen voltrokken in de
distributie- en vervoerssectoren die
invloed hebben op toerisme en
recreatie. Denk alleen bijvoorbeeld
aan de verschuiving van ta naar
consumer direct boekingen in de
industrie, gefaciliteerd door de groei
van internet. Denk aan hoe de airlift
werelwijd veranderd is; vergelijk de
waarde van een aandeel Delta met
een aandeel SouthWest over een
periode van tien jaar en u krijgt het
»»»

speed of obtaining a product. Just think of the
internet and all the developments regarding
mobile telephones and digital technology.
But the accessibility and mobility of people will
change very much too. Vacations to the Far East
are now very normal; perhaps in forty years a
vacation to the north pole of the moon, or going
to the Sahara for a day to have a bbq will become
normal as well.’ nhtv

Tanja Schmitz

week 30

1.

Proper, Jan Willem — Transport Policy and Tourism aan ‘European Community Tourism Law and Policy’ | Rooij, Pieter de en Vries, Eveline de — Zin-

2.

voorheeft. ¶ Dit is het onderwerp – de gang van toerisme en haar facilitair denken naar de dienstgerelateerde productontwikkeling die onze tijd
Wham – Club Tropicana ¶ Let me take you to the place / Where membership’s a smiling face / Brush shoulders with the stars / Where strangers

freedom day — guyana

bank holiday — scotland and northern
ireland

5

4

zondag

Tourism Development for Lastovo – Dijk, Jorica van – NHTV 2005 | ‘Dolina adrenalina’: a marketing strategy – Dijk, Sjoerd van – NHTV 2005 |

8.

zondag

6.

nhtv | understanding nhtv

massacre du pidjiguiti — buinea-bissau
independence day — jamaica, niger

ULD

zondag

UCL

zondag

2
1

zondag

1987: het samengaan van vat en nwit. hiermee
ontstaat de nationale hogeschool voor toerisme
en verkeer
discovery day — trinidad & tobogo

31

zondag

That’s Entertainment!

our lady of los angeles — costa rica

juli | augustus
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line-up ™

australia day — australia

2001

30

zondag

20 miljoen voor ruimtereisje.
De Amerikaanse miljardair Dennis
Tito is er tenslotte in geslaagd een
reisje door de ruimte te boeken. Op
28 april 2001 ging hij voor een
verblijf van zes dagen mee in de Russische ruimtecapsule Sojoez richting
in het Internationale Ruimtestation
(ISS). ‘Ik zie mezelf als iemand die
de deur opent voor gewone mensen
die dezelfde droom koesteren als
ik’, aldus Dennis Tito.

LEREN DE SPIL TE ZIJN IN EEN COMPLEXE GOEDERENSTROOM. ZE MAKEN KENNIS MET DE LOGISTIEK BINNEN EEN BEDRIJF. NAAST LOGISTIEKE KENNIS KRIJGEN ZE OOK INZICHT IN DE TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN. ZE LEREN MET BEHULP VAN MODELLEN IN KAART TE BRENGEN WAT BIJVOORBEELD DE BENODIGDE PRODUCTIECAPACITEIT MOET ZIJN OM EEN PRODUCT IN DE JUISTE HOEVEELHEID OP HET

SNA9037

idee. Het fascinerende van onze
industrie is dat de enige zekerheid
die we hebben, is dat we constant
veranderen. Ik vind dat erg stimulerend en motiverend; niets lijkt me
erger dan in een business te werken
waar het jaar in jaar uit zo’n beetje
hetzelfde is. ¶ Met de groei komt
een aantal negatieve ontwikkelingen.
Zolang deze erkend worden en de
industrie bereid is zich continu te
blijven verbeteren is dat, naar mijn
mening, geen onoverkomelijk
bezwaar. Ik weet niet precies wat
mijn verwachtingen waren. Ik kan
wel zeggen dat de reden dat ik in
mijn laatste jaar al mijn projecten,
inclusief mijn scriptie in de re
richting gedaan heb in plaats van
tex het feit was dat in mijn opinie
toen de ta en touroperating business minder mogelijkheden zouden
bieden dan de pure productkant van
het toerisme. ¶ Ik denk dat ik door
mijn werk zeker anders tegen mijn
eigen vrijetijds- en vakantiebesteding
ben gaan aankijken. Ik kan georganiseerde trips niet uitstaan, ik hou er
niet van om met massa’s mensen
onderweg te zijn. Het is deel van
mijn dagelijks werk, maar niet iets
wat ik in mijn eigen vrije tijd zoek.
Ik stel niet alleen hoge eisen aan
service, maar aan de gehele beleving
van wat het ook is dat ik doe. Ik kijk
bij alles met veel aandacht voor
detail en hoe alle elementen van een
beleving elkaar aanvullen. Mijn
vrouw en familie zullen dat zeker
beamen, want zij worden er af en toe
gek van. Het is beroepsdeformatie:
wat ik ook doe op reis of tijdens
vrijetijdsactiviteiten, ik zie altijd iets
dat niet klopt of verbeterd kan
worden. ¶ De globalisering heeft
direct en indirect erg veel invloed op
mijn vakgebied. In directe zin wordt
door globalisering onze branche
toegankelijker voor meer en meer
consumenten. Door de economische
groei in met name Azië zien we
inkomensgroei in voldoende mate
»»»

Tom Wolber

golden west college, huntington
beach,verenigde staten

INSPIRERENDE, INNOVATIEVE PARTNERS, ‘SOULMATES’ ZELFS, DIE SAMEN MET ONS WILLEN ONDERNEMEN EN NIEUWE KANSEN BINNEN DE CREATIEVE ECONOMIE WILLEN CREËREN, STIMULEREN EN REALISEREN. × VAN DE 40 JAAR NHTV HEBBEN WIJ ALS OPLEIDING PAS DE HELFT MOGEN MEEMAKEN. WIJ ZITTEN IN ONZE ADOLESCENTIE, ONZE BLIK IS OP DE TOEKOMST GERICHT EN WIJ ZIJN FRIS VAN

week 31
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raison d’etre ™

Tom Wolber
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UNESCO

week 32

12

11

zondag
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take you by the hand / And welcome you to wonderland / From beneath their panamas... / Club Tropicana, drinks are free / Fun and sunshine -

zondag

Elaboration of functional model for the inbound tour operator to be established in Latvia – Di,Kis, Ingus – NHTV 2005 | Sociale integratie binnen

8.

9

6.

zondag

kenmerkt – wat onderzocht wordt middels een visueel essay en een historisch onderzoek naar de historische ontwikkelingen binnen het taal-

augustus

volle toepassing crm in de cultuursector | Schouten, Frans — Product development for heritage sites, a case study | Schouten, Frans — About the

2.

universidad autonoma de
guadalajara,guadalajara, mexico

99,44% Pure.

GDL 9402

om daar ook parken te bouwen en
consumentenproducten aan te
bieden. In de cruisebusiness is
dezelfde trend te zien. Meer consumenten en wij kunnen ons product
aanbieden waar de vraag is. Indirect
heeft de globalisering een gelijke
invloed. De mogelijkheid om internationaal te sourcen is groter dan
ooit tevoren. ¶ Of de individualisering invloed heeft gehad op mijn
vakgebied? Dat is een interessante
vraag voor iemand die zijn carrière
gemaakt heeft in het volumetoerisme. De grootste directe invloed is
de directe toegang die mensen
hebben tot informatie. Het aantal
Disney-speciﬁeke websites is groot
en de gasten die daar gebruik van
maken, zijn goed bekend met de
producten en hoe ze zo goed mogelijk te gebruiken. Als gevolg daarvan
hebben we een aantal operationele
sales- en marketingprocedures
moeten aanpasen. Een ander gevolg
van de trend is dat de balans tussen
het consistent vervullen van diensten
en het voldoen aan de groeiende
vraag naar een geindividualiseerde
dienstvervulling een stuk moeilijker
geworden is. ¶ Andere ontwikkelingen? In onze sector, waar de beleving
en de kwaliteit van het product/ de
dienst afhankelijk is van de medewerker die deze levert, is de beschikbaarheid van goed personeel enorm
belangrijk. De stijgende kosten
voor vast personeel, gedreven door
gezondheidszorg en pensioenuitgaven, is een ontwikkeling die ons
gedwongen heeft zeer creatief te
worden op het gebied van recrutering, retentie en training. ¶ Als ik
naar de toekomst kijk, denk ik dat er
een aantal ontwikkelingen zijn die ik
volg en waar ik van verwacht dat ze
invloed zullen hebben op onze
branche. Ten eerste zal het toerisme
wereldwijd (scherp) blijven groeien.
Dat zal betekenen dat meer en meer
mensen locaties willen bezoeken die
»»»

1.

nhtv | discover our world
independence day — chad
king hussein’s accession to
the throne — jordan
international youth
day

independence day — ecuador

UPAV

international day of the world’s indigenous
people
national day — singapore

internationale transgenderrechtendag
battle of boyaca — colombia

hiroshimadag (herdenking van de slachtoffers van de eerste atoombom die in 1945 viel op
hiroshima — japan)

JUISTE MOMENT GEREED TE HEBBEN EN BIJ DE KLANT TE KRIJGEN. × DISTRIBUTION LOGISTICS × VIA ALLERLEI ROUTES KOMEN PRODUCTEN BIJ CONSUMENTEN TERECHT. STEEDS VAKER SPEELT INTERNET HIERBIJ EEN ROL. MEER EN MEER PRODUCTEN WORDEN IN LAGELONENLANDEN GEPRODUCEERD. DAT BETEKENT WEL DAT STEEDS MEER GOEDEREN EEN GROTERE AFSTAND MOETEN OVERBRUGGEN

GEEST. MET ANDERE WOORDEN, WIJ KUNNEN ER ZEKER NOGMAALS 40 JAAR TEGENAAN EN ZORGEN ERVOOR DAT WE IN VORM BLIJVEN. NIEUWE IDEEËN WORDEN GEBOREN, WANT NIEUWE AANWAS IS GEGARANDEERD: IEDER JAAR VEEL JONGE MENSEN DIE ZICH AANMELDEN EN EEN DOCENTENTEAM DAT ZICH CONTINU VERNIEUWT. OVER NOG EENS 40 JAAR ZIJN WE VAN MIDDELBARE LEEFTIJD, OUDER
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there’s enough for everyone / All that’s missing is the sea / But don’t worry, you can suntan! / Castaways and Lovers meet / Then kiss in
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het kader van de vrijetijdsbesteding – Dijken, Suzan van – NHTV 2005 | Fair trade in tourism : the critical success factors for the trademark ‘Fair

8.

16

6.

zondag

gebruik van de ‘branche’. ¶ De weerslag van essay en onderzoek – de presentatie en de daarop ontwikkelde consensus – vormt de basis van
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‘Of course the enormous growth in tourism and
recreation is a wonderful development which has
positive results for employment and economic
growth. For all those who have chosen to study
at nhtv this is a conﬁrmation of the right
choice. ¶ There have been signiﬁcant global
»»»

nu al onder druk staan vanuit een
infrastructureel en logistiek oogpunt. Vergelijk de wachttijden om de
Notre Dame of Westminster Abbey
te bezoeken nu en tien jaar geleden
en u ziet wat ik bedoel. Hier zullen
oplossingen voor gezocht moeten
worden. Ten tweede zullen mensen
meer en meer unieke ervaringen
willen beleven, zelfs als ze traditionele locaties bezoeken. De industrie
zal in staat moeten zijn deze aan te
bieden. Ten derde zal de gast meer en
meer eisen dat hij een product/dienst
kan beleven wanneer en hoe hij dat
wil. Dat betekent dat de tolerantie
ten aanzien van wachttijden en rijen
minder zal worden. Dat gecombineerd met het eerste punt dat ik
aangaf, is een goede indicatie hoe
belangrijk logistieke planning en
industrial engineering zullen worden
om de toekomstige behoeften te
kunnen vervullen. ¶ Als ik naar de
toekomst kijk in het algemeen en
voor onze industrie, zie ik een aantal
ontwikkelingen die me angst geven.
Mijn optimisme dat we collectief in
staat zijn om deze uitdagingen
positief te beïnvloeden stelt me
gerust. Als ik kijk naar de nieuwe
generatie van medewerkers die we
wereldwijd aannemen en de energie
en kwaliteit die deze meebrengen,
geeft me dat veel vertrouwen. Hoe
mijn achterkleinkinderen over 40
jaar hun vrije tijd beleven? Hopelijk
met een pilsje of glas wijn in de hand
en een glimlach op het gezicht.
nhtv kan over veertig jaar nog
bestaansrecht hebben door zich
continu te blijven vernieuwen en
zich te realiseren dat de industrie
zich sneller en sneller zal ontwikkelen en dat dit eisen zal stellen aan de
opleidingen om relevante kennis te
blijven leveren aan de industrie.’ nhtv

1.

nhtv | truly travel trade
independence day
— afghanistan

independence day — indonesia
anniversary of the death of general san martin
— argentina

VCGT

bennington battle day — vermont
restoration day — dominican republic

assumption day — france & germany
founding of ascuncion — paraguay
santa maria — malta

waddi dhahab — morocco
independence day — pakistan

women’s day — tunisia
proclamation of independence — central african
republic

Europa’s nieuwe munt, de Euro,
wordt in gebruik genomen door de
12 landen in de eurozone.

OM BIJ DE CONSUMENT TERECHT TE KOMEN. BINNEN DISTRIBUTION LOGISTICS STAAN TRANSPORT EN DISTRIBUTIE CENTRAAL. DE STUDENTEN LEREN HOE EEN PRODUCT OF DIENST OP DE BESTE MANIER VAN EEN LEVERANCIER NAAR EEN AFNEMER KOMT EN HOE DE PROBLEMEN DIE DAARBIJ ONTSTAAN HET BESTE KUNNEN WORDEN OPGELOST. × FUNCTIES × ALS LOGISTICUS KUNNEN STUDENTEN AAN
EN NOG WIJZER, MAAR KUNNEN WE NOG STEEDS DE SPAGAAT. × AANMELDEN × KIJK VOOR INFORMATIE OVER DE AANMELDINGSPROCEDURE OP WWW.NHTV.NL ½ NHTV
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Tropicana’s heat / Watch the waves break on the bay / Soft white sands, a blue lagoon / Cocktail time, a summer’s tune / A whole night’s
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Trade in Tourism South Africa’ (FTTSA) when entering the tourism market in the Netherlands – Fung, Kit sum – NHTV 2005 | Bali’s essential market:

8.

23

6.

zondag

het verdere redactionele proces en ontwerp. Het ligt in onze bedoeling een kalender te ontwerpen waarin bovenstaand zichtbaar en beleefbaar
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Limes als voorbeeld | Schouten, Frans — La experiencia unica: communicacion efectiva en lugares patrimoniales | Schouten, Frans — De Recon-
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changes in the distribution and transport sectors
which have had an effect on tourism and
recreation, think of the shift of ta to consumer
direct bookings in the industry, facilitated by the
growth of the internet. Think of how the airlift
has changed globally, compare the value of a
Delta share with a share of Southwest over a
period of ten years and you will get the picture.
The fascinating thing about our industry is that
the only thing we know for sure is that there is a
constant change. I ﬁnd that very stimulating and
motivating, nothing seems worse to me than
working in a business where year in year out
everything remains the same. ¶ Growth triggers
a number of negative develop-ments. As long as
these are acknowledged and the industry is
willing to continuously improve, then in my
opinion this is not a huge problem. I do not
exactly know what my expectations were after
graduation. I can say that the reason that I did all
my projects including my thesis specialising in re
instead of tex in my last year, was the fact that in
my opinion the ta and tour operating business
would offer fewer opportunities than the pure
product side of tourism. ¶ I think that my work
has deﬁnitely made me view my own leisure time
and the way I spend my vacations differently.
I cannot stand organised trips, I do not like
travelling with masses of people. It is part of my
daily activities, but not something that I seek in
my own free time. I do not only demand high
standards from service, but the entire experience
whatever it is I do. I view everything with a great
deal of attention to detail and the manner in
which all elements of an experience complement
each other. My wife and family will deﬁnitely
agree, because it sometimes drives them crazy. It
is professional outlook; whatever I do on vacation
or during leisure activities, I always see something which is not right or can be improved. ¶
Globalisation has a lot of direct and indirect
inﬂuence on my profession. In direct sense our
branch is becoming more accessible for an
increasing number of consumers as a result
ofglobalisation. The economic growth in Asia in
particular shows us an increase in income on
such a level that parks are being built there and
consumer products are being offered. In the
cruise business the same trend can be seen. More
consumers, and we can offer our products there
where there is demand. Indirectly globalisation
has a similar inﬂuence. The opportunities to
source internationally are greater than ever
before. ¶ Whether the individualisation has had
an inﬂuence on my professional area? That is an
interesting question for someone who has made
his career in the tourism volume. The greatest
direct inﬂuence is the direct access that people
have to information. The number of Disney
websites is vast and the visitors who make use of
the site are familiar with the products and how to
optimally use them. As a consequence we have
had to adapt a number of operational, sales and
marketing procedures. Another consequence of
the trend is that the balance between the
consistent fulﬁlling of services and meeting the
growing demand for an individualised service
has become signiﬁcantly harder. Other developments? In our sector, where the experience and
the quality of the product/service depends on the
employee who delivers this service or product,
the availability of good personnel is very important. The increasing costs of fulltime personnel,
»»»

1.

nhtv | understanding nhtv
constitution day
bank holiday — uk
— paragual
independence day — uruguay

national ﬂag day — liberia

VID
VOC

international day for the remembrance of the
slave trade and its abolition
liberation days — romania

constitution day — hungary

HET WERK BIJ (INTER-)NATIONALE ADVIESBUREAUS, TRANSPORTBEDRIJVEN, MULTINATIONALS, VERVOERSMAATSCHAPPIJEN EN HULPORGANISATIES, MAAR OOK IN HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF EN BIJ OVERHEIDSINSTANTIES. FUNCTIES DIE ZE KUNNEN VERVULLEN ZIJN INKOOPMANAGER, PRODUCTIEPLANNER, PROJECTMANAGER, DISTRIBUTIEMANAGER EN SUPPLY CHAIN MANAGER. × WERKZAAMHEDEN

2004

De besmettelijke, acute ademhalingsziekte SARS verspreidt zich
vanuit Azië naar Hongkong, Vietnam
en Canada en veroorzaakt wereldwijd paniek.

Tom Wolber
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holiday! / Club Tropicana, drinks are free / Fun and sunshine - there’s enough for everyone / All that’s missing is the sea / But don’t worry,
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a study of the Australian market – Eijnden, Chris van den – NHTV 2005 | An analysis on marketing within film tourism : you,ve seen the film, now
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wordt gemaakt aan de hand van historisch – NHVT gerelateerd – en nieuw te vervaardigen materiaal. Deze kalender dient tevens als ‘groslijst’ te
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structie van de Traditie | Schouten, Frans, Peeters, Paul en Klep, Ruud — Ontwikkeling duurzaam toerisme Amsterdam, de ecologische voetafdruk
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driven by healthcare and pensions, is a development that has forced us to become very creative
in the area of recruitment, retention and
training. ¶ If I look at the future, I think that
there are a number of developments that I am
following and that I expect will be of inﬂuence
on our industry. First of all tourism will continue
to grow (signiﬁcantly) globally. This means that
more and more, people will want to visit
locations which are already under pressure from
an infrastructural and logistic point of view.
Compare the waiting times for the Notre Dame
or Westminster Abbey today with the waiting
times ten years ago and you will see what I mean.
Answers will have to be found for this. Secondly,
people will want to experience more and more
unique things, even if they visit traditional
locations. The industry will have to be able to
offer this. Thirdly, the guest will demand to be
able to experience a product/ service when and
how he or she wants. This means that the
tolerance for waiting times and queues will
decrease. This combined with the ﬁrst point I
made is a good indication of how important
logistic planning and industrial engineering
will become to meet the future needs of people. ¶
If I look at the future in general and for our industry, I see a number of developments that frighten
me. My optimism that we are able to positively
inﬂuence this challenge together puts me at ease.
If I look at the new generation of employees that
we are hiring all over the world and the energy
and quality that they bring with them, this is a
promising sign. How my great-grandchildren
will experience their leisure time in forty years?
Hopefully with a glass of beer or a glass of wine
in their hands and a smile on their face! ¶ nhtv
will still be successful in 40 years time if they
continue to renew and realise that the industry is
developing faster and faster and that this will
inﬂuence the requirements of the courses to
continue to deliver relevant knowledge to the
industry.’ nhtv

×
1.

nhtv | discover our world
army day — chile
new year’s holiday
— singapore
labor day — usa

independence day — trinidad & tobago
pashtoonian day — afghanistan

VVV

huey p. long day — louisiana
victory day — turkey

heroes day — philippines

liberation day — hong kong

ALS LOGISTICUS HEBBEN STUDENTEN MET DIVERSE PARTIJEN TE MAKEN, ZOALS LEVERANCIERS, INTERNE OF EXTERNE KLANTEN EN PRODUCTIEAFDELINGEN. AAN DE LOGISTICUS DE UITDAGING MET HEN TE ONDERHANDELEN, DE KWALITEIT VAN HET PRODUCTIE- EN DISTRIBUTIEPROCES TE WAARBORGEN EN ALLE PARTIJEN TE INFORMEREN OVER HET LOGISTIEKE PROCES. ZE BRENGEN IN KAART
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van het inkomend toerisme naar Amsterdam | Schouten, Frans, Beunders, Niek en Barten, Christa — Management of Heritage based Tourism

2.

dienen voor kleinschaliger producten zoals een eenvoudige zakagenda en een desktop planner die als hand-out kunnen functioneren. ¶ Hadders.
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take the holiday – Raaijmakers, Maurice – NHTV 2005 | Tourism potentials in Cameroon – Kuja, Beatrice – NHTV 2005 | Elephants in a concrete
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you can suntan / Pack your bags / And leave tonight / Don’t take your time / Gotta move your feet, don’t you miss the flight / Cool, cool, cool,

Profession-oriented Tourism and
Recreation
Who doesn’t dream of travelling the world,
opening a travel agency or tour operating
company or designing marketing campaigns
for tourism labels? Who has the ambition to
manage a camping ground or bungalow park,
organize tourism events or be a travel writer?
The Profession-oriented Tourism and
Recreation programme offers a direct and
practical way to any one of these dreams.

WATA
Branch Tourism and recreation are exciting
ﬁelds to work in. You are constantly dealing
with people who are heading on an adventure.
Working in the ﬁeld of tourism means
working together with people and companies.
Worldwide, tourism and recreation are also
important export industries. The sectors are
contributors to the income, employment and
living standards of a country. In other words,
a professional, international business in
which experts are needed who want to make
tourism and recreation part of their job. ¶
As a professional in the tourism and recreation business you follow and pursue new
developments. You know how to use digital
media as a means of informing, promoting
and distributing tourism and recreation
products. You know how to use and deal with
the growing demand for a sustainable
tourism-recreational environment. Tourism
and recreation essentially fall into the areas of
international business. The uniﬁcation of
Europe, the internationalization of corporations, the growth in international tourism
and groundbreaking possibilities on the
internet are all developments that you will
deal with.

Functions and Employment Opportunities
The Profession-oriented Tourism and
Recreation programme is a speciﬁc and
practical management course. Graduates can
be deployed as experts in any situation and
have the opportunity to move up to a leading
position. The course is speciﬁcally directed
towards four functions in the tourism
industry, which are described hereafter.
Manager Travel Trade You might for
instance work for a travel company as a
product developer or sales manager. You may
evolve to branch manager of a travel agency
for leisure or business travel. Maybe you will
organize group travel. You could be involved
in giving travel advice, product development,
marketing, communication, ﬁnance and
personal matters.
Manager tourism marketing and communications
You could work in the marketing, communications, or events department of tourism
service organisations and marketing organisations. For example events organisations and
tourist information ofﬁces. You would deal
with the overall management of the organisation, but also with consumer relations,
interior design, communications, marketing,

people on vacation, you would provide the
guests with information about various
destinations and the itinerary and you are
responsible for the overall group process.
During the course of study you can obtain
the ofﬁcial IATM certiﬁcate (the International
Association of Tour Managers).
Facility management
‘A better experience in education’
Under this – challenging – working title,
nhtv started the Facility Management
programme in 2002. Together with the International Hotel Management programme
which started in 2001, Facility Management
is located at the relatively small-scale nhtv
location ‘Sibeliuslaan’ – a few minutes’ walk
from the rustic ‘Mastbos’. Thursday 22 June
2006 was a memorable day for the institution.
This was the day the ﬁrst students received
their Bachelor’s degree. A special moment for
both the students of the ﬁrst classes as well as
the employees at the institution!
Quality Looking back at the ﬁrst few years
they were mainly dedicated to ﬁnding a place
within the group of similar courses and the
ﬁeld of work. Recognition and acknowledgement were the key concepts. What is also
important today is excelling within the
group. We want to be heard and we believe
that quality is what is most important. The
goal is to distinguish ourselves through the
quality of students, the quality of employees
and our didactical approach. This way we
educate to produce self-sufﬁcient and ﬂexible
facility managers.
Future The future is also about quality and
knowledge. Among other things, a three-year
bachelor degree for vwo graduates (upper
secondary school) will be introduced and
there are plans afoot to set up a lecture course
and a Master’s degree. Extra emphasis will be
put on internationalisation with which
eventually we want to distinguish ourselves
as an institution. We feel very conﬁdent about
the future!
Check it out Within the building at the
‘Sibeliuslaan’ the departments have access
to their own learning company: the edc
Company. In this learning company the
students will obtain experience in the
organization of meetings and receiving and
looking after guests. Among other things, the
edu Company contains luxurious meeting
rooms and a multifunctional area with a bar.
This last space may serve as a party room but
could just as easily be turned into an intimate
restaurant or wine-tasting venue. In the
restaurant, for instance, a luxurious 3-course
surprise dinner is served every week. ¶
Do not hesitate to get more information on
possibilities for meetings, lunches, receptions
or dinners: hotelreservering@nhtv.nl / phone:
+31 (0)76 530 27 81. The edu Company is open
every week Monday – Friday, except for school
holidays. Our students would like to have you
as a guest, so hopefully see you soon!

International Game Architecture and
Design
nhtv Breda University of Applied Sciences
was founded as an institute offering
management programmes in tourism and
leisure. However, in the past years, new
programmes have been developed, which
are related to these disciplines, such as International Game Architecture and Design. ¶
Globally, the game industry has grown

they want to specialize in: Programming or
Visual Art. The programme will include
courses in game design, game business and
game production with the exception of the
courses within their specialty (drawing, art
history, 2d- and 3d design, animation,
texturing for Visual Artists, mathematics,
programming and hardware for Programmers). The igad programme has its own
development studio, ‘The Game Lab’, which is
located in the so-called ‘Blushuis’ in Breda, in
which multifunctional teams will work on the
production of games. ¶ The study programme has been designed and created in close
cooperation with the Dutch game industry
and the lecturers are highly experienced in
the international game industry. This way it
is ensured that the theory is useful in practice.
The International Game Architecture and
Design programme is fully English-taught.
International Tourism Management
Managers working internationally in tourism
and developers of businesses and destinations
should be able to analyse destination areas
and propose ideas for future development.
They have to recognise the relevant aspects,
in terms of markets, cultures, environments,
tourism products, businesses and institutions that play a role in destinations, and
involve them in responsible policies. ¶
The programme International Tourism
Management has been organised in such a
way as to allow the future professional to
further specialise in a speciﬁc area of international tourism development. The main study
area of International Tourism Management is
the international destination. This area will
be approached over three years in stages of
growing intensity. In the ﬁrst phase students
will be introduced to the international
destination by learning to look around in a
ﬁeldwork situation. They will have the opportunity in a real-life, international situation to
observe, ask around and gather information
to obtain a clear picture of what is going on
at their ﬁeldwork destination. Based on this
work they will produce a destination analysis
for the ﬁrst time. After this analysis they will
start working on the future development of
this tourism destination by producing a prefeasibility study and a feasibility study. ¶
Gradually students have by now entered the
second stage of approaching the international
tourism destination, in which they will
analyse the situation into more depth.
They have been introduced to the area, but
now theory and practice are more intensely
related by their internship abroad. Over ﬁve
months they have to get used to working in
an international, foreign climate. After this
placement they will follow in-depth specialisations in international marketing, tourism
planning and development and cross-cultural
studies. In their ﬁnal thesis they will demonstrate their capacity to work independently
at a sophisticated level on a selected subject
within the area of international tourism
destinations. ¶ The international aspect is
embedded in the programme in two ways.
First, when students work on collective
assignments, they often work in internationally composed groups. Through this group
work they experience the challenges and the
difﬁculties of an international working
climate. The whole International Tourism
Management programme is organised in this
spirit of international cooperation. ¶
Secondly, theory and practice are interrelated

companies have also discovered that the
communicating of brands with their
customers is often more effective through
the media and world of entertainment than
through traditional advertisements. A result
of this is a strong increase in the range of
entertainment: aside from the traditional
suppliers of entertainment like television
production companies and record companies,
large brands like Heineken, Nike and Coca
Cola are active in the area of media production. Think for instance of television shown
like ‘Heineken Six Pack’. In the International
Media and Entertainment Management
course the students learn the following:
>To recognize or create good content;
>To translate this content into commercial
cross-platform formats;
>To produce formats with the help of digital
production techniques;
>To market these internationally
The magic words are: Creativity, Commercialism, Digital Media Technology,
Organisational Talent in an international
context. Imagination is also an important
skill for future media and entertainment
managers. ¶ As a part of the programme, a
crash course in live television can be taken at
the Northern Arizona University in Flagstaff
and there are many other exchange
programmes available. ¶ The heart of this
programme is The Expe-rience Factory.
During the study programme, all students
spend one day a week working for this media
and entertainment company and in this
manner they work on real projects for real
customers. Examples are: developing
corporate identities, advertising campaigns,
television productions, video recordings, websites, events and cross media productions. ¶
The course is taught in English by lecturers
who have gained practical experience in the
media and entertainment branch, thus
ensuring a good connection between the
study programme and the practical world.
Academy for tourism
Tourism Management Checking in for the
trip of your lifetime? That’s what our
students do in the Tourism Management
programme. This programme takes them on
a trip around the world, from Honolulu to
Casablanca, from a day at the zoo to a safari
in Africa, from a bike ride on the ‘Veluwe’ to
canoeing in Canada. But also a trip in which
they search for personal growth. Obtaining
life experience is a big part of the course.
Industry Ensuring people have an
unforgettable experience requires a lot of
effort from the people that design and
organise the vacations. Our graduates
have acquired a great deal of professional
knowledge. They are creative and businessoriented at the same time. They are at the
centre of civilization every day, with a focus
on people, economics and the environment.
Where do they end up as managers? Travel
companies, airline companies, tour operators, business trip organisations, airports,
amusement and bungalow parks, touring car
companies, or cruise and ferry lines corporations are some of the possibilities.
Functions and operations In the ﬁrst year of
the programme the students are introduced
to the tourism industry and from there they
decide in which direction they would prefer
to continue their studies. The students can
choose from one of four different specialisations. Whichever specialisation they choose,

Academy for Urban Development,
Logistics and Mobility
Logistics and Economics
The Bachelor Programme Logistics and
Economy teaches students how to build a
bridge between technical and economic
elements. Students who are interested in
organisation and cooperation but who also
have an interest in numbers will ﬁnd plenty
of challenge in the ﬁeld of economic logistics.
Graduates are mainly involved in the improvement of company processes, managing the
stream of patients in a hospital or the organisation of an event. A manager in logistics
calculates the capacity of speciﬁc areas and
means of transport and decides where and in
what quantity certain facilities should be
available to help visitors, patients or
employees. ¶ The programme has four core
elements: Care, Event, Distribution and
Production. In the ﬁrst year the students
become familiar with all aspects of logistics.
During the rest of the course they can choose
to spend more time on one speciﬁc core
element. It is also possible to combine
more than one core element.
Event Logistics In Event Logistics the
students develop their understanding of
the logistics surrounding large events. For
example of an event like the ‘Megafestatie’,
where each year thousands of youngsters are
entertained by music, sports, trends, fashion,
and the latest electronic games. As a manager
in event logistics you make sure that all the
people, goods and information are at the right
place at the right time. Just think of stages,
stands, lighting and catering. are just some of
these elements.
Care Logistics With the complex stream of
patients, products, medication and visitors,
health care requires speciﬁc logistic
solutions. The demand for professionals in
this ﬁeld will increase partly as a result of the
aging of the population. If you choose this
specialisation, you will also learn about the
logistics of non-proﬁt organisations such as
‘Médecins Sans Frontières’ and the Red Cross.
Production Logistics Students learn to be the
centre in a complex stream of goods. They
become familiar with the logistics within a
company. In addition to knowledge of
logistics they also gain insight into the
technical possibilities. Through creating
models they learn for instance what the
required production capacity must be to get
the right amount of products ready for the
customer at the right time.
Distribution Logistics Products may reach
consumers through many different routes.
Nowadays, the internet often plays a role in
this process. More and more products are
being produced in low-wage countries. This
means that more products have to travel
greater distances to ﬁnally end up with the
consumer. Within the Distribution Logistics
specialisation, transport and logistics are the
central focal point. Students learn the best
way to get the product or service from the
supplier to the consumer and how to solve
problems that may arise on the way.
Job prospects The importance of logistics is
increasing in other branches for instance
events, care and recreation. As a graduate you
could work at (inter)national consultancy
organisations, transport organisations, event
organisations, care companies, industrial
service companies, transportation companies
and charity institutions, but also in the
medium-sized and smaller companies or with

(International) Logistics / Transport
Management
Every day all over the world numerous transports take place to get products from A to B.
That glass of soda that you drink in a café has
already travelled a long way to get to you.
Managers in logistics ensure that products
are at the right place at the right time.
Organisation, communication and technique
are the trademarks of a manager in logistics.
You will be responsible for the quality of the
product as well as the handling of the budget.
The (International) Logistics and Transport
Management programme is a challenge for
every student who has an interest in ﬁnding
new solutions to problems and issues in the
transport and the production of goods, and
is a team player who enjoys organising. ¶
The programme has four core elements: Care,
Event, Distribution and Production. In the
ﬁrst year the students become familiar with
all aspects of logistics. During the rest of the
course they can choose to spend more time on
one speciﬁc core element. It is also possible to
combine more than one core element.
Event Logistics In Event Logistics the students develop their understanding of the
logistics surrounding large events. For
example an event like the ‘Megafestatie’,
where each year thousands of youngsters are
entertained by music, sports, trends, fashion,
and the latest electronic games. As a manager
in event logistics you make sure that all the
people, goods and information are at the right
place at the right time. Stages, stands,
lighting and catering are just some of there
elements.
Care Logistics With the complex stream of
patients, products, medication and visitors,
health care requires speciﬁc logistic solutions. The demand for professionals in this
ﬁeld will increase partly as a result of the
aging of the population. If you choose this
specialisation, you will also learn about the
logistics of non-proﬁt organisations such as
‘Médecins Sans Frontières’ and the Red Cross.
Production Logistics Students learn to be the
centre in a complex stream of goods. They
become familiar with the logistics within a
company. In addition to knowledge of
logistics they also gain insight into the
technical possibilities. Through creating
models they learn for instance what the
required production capacity must be to get
the right amount of products ready for the
customer at the right time.
Distribution Logistics Products may reach
consumers through many different routes.
Nowadays, the internet often plays a role in
this process. More and more products are
being produced in low-wage countries. This
means that more products have to travel
greater distances to ﬁnally end up with the
consumer. Within the Distribution Logistics
specialisation, transport and logistics are the
central focal point. Students learn the best
way to get the product or service from the
supplier to the consumer and how to solve
problems that may arise on the way.
Job prospects As a graduate you could work
at (inter)national consultancy organisations,
transport organisations, event organisations,
care companies, industrial service companies, transportation companies and charity
institutions, but also in the medium-sized
and smaller companies and with government
organisations. Possible jobs are purchase
manager, production planner, project
manager, distribution manager and supply
chain manager.
Activities As a manager in logistics you will
deal with all parties involved, like suppliers,
internal or external customers and production departments. It is the challenge of a

enjoy dealing with people and are interested
in the dynamics of society. They are opting
for a ‘booming business’ in which there is a
large demand for graduates. After completing
the programme they can start working as an
Urban Designer, Project Manager or Spatial
Planner. ¶ The Urban and Rural Planning
programme has three specialisations: Space
and Econo-mics, Space and Management, and
Urban Design. In the ﬁrst year the students
will be introduced to Urban Design during
part of the study programme. During the
ﬁrst year they can decide if they want to
completely switch to Urban Design. If they
decide to continue with the Urban and Rural
Planning programme, they will be introduced
to Management and Economics in the second
year. Later on in the programme they can
choose what they want to specialize in.
Should the student prefer to choose more
than one specialisation, then they can
combine the different specialisations ones.
One person might prefer to work with other
people, another might want to design something new and yet another might have a
preference to ﬁgure out the solution for a
problem. With all the different specialisations
a lot of attention is given to the skills of
communication, cooperation and research.
Management The Space and Management
specialisation focuses on the realization of
projects in the ﬁeld of urban and rural
planning. The making of spatial plans begins
with research, for example into the characteristics of an area and the different factors that
play a role. As a spatial director the student
analyses all of these matters and sets up a
feasible plan.
Economics The main focus of this specialisation is whether the spatial are economically
feasible or not. The student researches the
proﬁts and expenses of spatial planning.
During the programme they will learn how to
ﬁnance projects in the ﬁeld of urban and rural
planning.
Job prospects Graduates work in the proﬁt
sector (often consultancies) and in the nonproﬁt sector. Examples of possible jobs are
employees for city development, legal
employees for spatial planning and urban
development employees.
Activities Depending on the chosen
specialisation, graduates may work in…
Management As a project manager they
ensure that the plans that are made are
followed through. They direct people, make
plans and a budget and are responsible for
making sure all parties stick to the deals
made.
Economics The student researches the
ﬁnancial aspects of a planning project. They
ensure that in the end projects are ﬁnancially
feasible and lucrative.

(International) Trafﬁc Management
In the Netherlands the number one theme of
the future is the improvement of mobility.
Whether we talk about trafﬁc to and from
work, leisure trafﬁc or public transportation,
there is a lot of work to be done. The demand
for mobility professionals in the employment
market is big. If a student chooses for the
(International) Trafﬁc Management programme, he/she chooses a dynamic future with
many opportunities. ¶ The (International)
Trafﬁc Management programme has three
specialisations: management, technique and
space. In the ﬁrst year the student is
introduced to all three. From the second year,
students can specialize by choosing one of
these specialisations. If the student would
like to broaden his or her options he or she
can combine more than one of the

roads or highways and public transportation.
Know-ledge about mobility is key and also
research-ing is very important. Our students
have a ‘drive’ to create and apply new
techniques.
Space The stream of trafﬁc in an area
obviously has a lot to do with the design of
the area. The Mobility and space programme
combines the ﬁelds of trafﬁc control and
spatial regulation. This is the programme for
people who enjoy developing and implementing well thought out visions.
Job prospects Currently there is a big
shortage of mobility experts. As a mobility
professional, among other things, graduates
can start working in the business world (with
research and consultancy agencies) or in the
non-proﬁt sector. Examples of jobs are
mobility project leader, mobility consultant,
policy maker and trafﬁc planner.
Activities Depending on the chosen
specialisation, graduates may work in…
Management (Mobility manager) As a
mobility manager the student is taught to be
able to solve any possible mobility problem.
They ensure that transport ﬂows and that all
parties are well-informed. With knowledge
about marketing, management and transport
our students are an important partner for
leaders and organisers.
Technique (Trafﬁc manager) During the
programme if a student concentrates on
mobility and technique, they will be
concerned with questions concerning trafﬁc,
such as trafﬁc jams, drinking and driving,
and speed limits. How does a trafﬁc light
system work best? Where is the best place for
a bicycle path to be placed and what should
the norms be? To answer these questions,
graduates often work together with government agencies, transport companies and
interest organisations, like ‘3vo’.
Space (Transport and trafﬁc planner) Mobility
has everything to do with the design of an
area. The organization of public transport in
the ‘Randstad’ (a densely populated urban
area) is obviously very different from
organizing transportation in the ‘Achterhoek’
(a less densely populated rural area). As a
transport and trafﬁc planner the graduate is
involved from the very start in the forming
and design of an area and the graduate
ensures that the area maintains its standars of
life.
Urban Management
What kind of world do we want to live in in
the future? How do we design cities in which
people can live, work and relax? How do we
solve problems of mobility: how do we
decrease trafﬁc jams, how do we ensure fast
and comfortable public transportation and
how can we make trafﬁc safer? And this
applies to the entire world, not just the Netherlands. To contribute to this you can be educated by nhtv to become an Urban Manager.
Branch There are about seven million cars in
the Netherlands. That number is only going
to increase. How do we deal with growing
mobility, how do we ensure that areas stay
accessible? If we tune the design of trafﬁc to
that of transport, we will prevent jams up and
work towards a brighter future. That is why
the Netherlands is getting its act in gear;
currently there are no less than eight
thousand large projects in the Netherlands in
the area of residential buildings, company
grounds, roads, public transportation,
natural areas and water areas. This is approximately 10% of the ground in the Netherlands.
These projects should be ﬁnished in 2015,
which means that the Netherlands is in
desperate need of professionals who can
successfully manage these projects.

Urban Design
What will our cities look like in the future? If
factories and slums are torn down in a city,
what should take their place and how do you
go about making decisions? If a new recreational area is built, how do you ﬁt it into the
existing landscape? How do you make a plan
for expansion in a village that ﬁts the relative
scale of that village? These are all questions
that an Urban Designer tries to answer. The
answers are found in cooperation with other
people. ¶ The Urban Designer tries to take all
the demands and interests into consideration
and create a picture of how an area will look
in the future. That vision is always a collection of sketches, photographs, comparison
material from other areas and computer
drawings. Every urban design is unique!
Job prospects As a graduate you could start
working as an urban designer. Most often
you will be tied to a consultancy that has
contracts with other governments and
provinces to create area designs.
Activities Your activities as an urban
designer are roughly split up into three
important parts:
> you research the current situation of the area;
> you look, you make an inventory of and
analyse the area, you consult all parties and
people and determine their wishes and
demands about the future of the area;
> you try to process all of this into your own
vision for the future of the area;
> you present your ﬁnal design to the
commissioner. ¶ If your work looks good,
(sometimes years later) you might see an area
that you had envisioned!
(International) Leisure Management: in
light of change
The world is changing in all areas and at an
ever-increasing rate. ¶ The (International)
Leisure Management programme operates in
very dynamic ﬁelds, follows new developments and continually tries to contribute to
the solving of new puzzles. ¶ nhtv started
the Leisure Management programme 20 years
ago, as a complement to the tourism
programmes already offered. As from 1994,
leisure management was offered as a separate,
independent programme. At ﬁrst, the focus
lay on the management of activities and
organisations within the ﬁeld of sport,
culture and events. With an ever increasing
transformation of a traditional - production
oriented – economy, via a service economy, to
an experience oriented creative economy, the
orientation of the leisure management
programme has broadened considerably.
Through this we have evolved into the innovative, modern, international management
programme in this ﬁeld. ¶ In the current
and future creative economy, managing of
experiences is the central issue. Leisure
management fulﬁls a leading role in this
process by generating expertise and educating managers in the area of experience and
concept development (imagineering). The
basis of this is the development and passing
on of a vision of innovative and modern
entrepreneurship, based on values. ¶
The (International) Leisure Management programme assumes an outlook based on values.
Through these work values the programme is
connected to companies, organisations and
establishments from all social areas. Consequently, (International) Leisure Management
focuses on more than just the leisure
industry. The core values ‘related’, ‘passion’,
‘playful’, ‘agents of change’ and ‘boundarybreaking’ make up the spine of the programme and are aligned with all the activities. This
is the case for both the vision of education as
for numerous contacts in practice and for

is constantly renewing itself. In another 40
years we will be middle-aged, older and wiser,
but we’ll still be able to do the splits
International Hotel Management
‘More experience in higher hotel education’
Under this – challenging – working title
nhtv started the International Hotel
Management (ihm). in 2001. Together with
the course Facility management which was
started in 2002 ihm is located at the relatively
small-scaled nhtv-location Sibeliuslaan, a
few minutes’ walk from the rustic Mastbos.
Thursday the 14th of July 2005 was a
memorable day for the institution. This was
the day the ﬁrst students received their
diploma.

WHOO
A special moment for both the students of the
ﬁrst batch as well as the employees at the
institution.
Quality Looking back at the ﬁrst few years
they were mainly dedicated to ﬁnding a place
within the group of similar courses and the
working ﬁeld. Recognition and acknowledgement were the key concepts. What is
also important today is excelling within the
group. We want to be heard and we believe
that quality is what is most important. The
goal is to distinguish ourselves through the
quality of students, the quality of employees
and a didactical approach. This way we
educate to produce self-sufﬁcient and ﬂexible
hotel managers.
Future The future is also about quality and
knowledge. Among other things, a three-year
bachelor degree for people coming from the
vwo (upper level high school) will be
introduced and there are plans in the making
for a lecture course and a masters’ degree.
A further development of the role of
knowledge supplier of the working ﬁeld is
another element which is on the agenda.
We feel very conﬁdent about the future!

Check it out Within the building on the
Sibeliuslaan the courses have access to their
own learning company: the edu Company.
In this learning company the students will get
experience in the organizing of meetings and
receiving and looking after the guests. Some
of the edu Company spaces exist of luxurious meeting rooms and a multifunctional
area with a bar. This last space can serve as
a party room but could just as easily be
changed around to serve as an intimate
restaurant or wine- tasting. In the restaurant,
for instance, a luxurious surprise 3-course
dinner is served every week. ¶ Don’t hesitate
to get more information on possibilities for
meetings, lunches, receptions or dinners:
hotelreservering@nhtv.nl / phone: +31 (0)76 530
27 81. ¶ The edu Company is open every
week Monday – Friday, except for school
holidays. ¶ Our students would like to have
you as a guest so hopefully see you soon!

Application
For information about the application
process visit www.nhtv.nl

WELKE ONDERDELEN OF DIENSTEN MOETEN WORDEN INGEKOCHT OF UITBESTEED, GEVEN LEIDING AAN LOGISTIEKE EN ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS. ZE STELLEN MANAGEMENTRAPPORTAGES SAMEN EN LEVEREN INPUT VOOR HET DISTRIBUTIEJAARPLAN, ANALYSEREN DE DISTRIBUTIEKOSTEN EN REALISEREN DE PRODUCTIEPLANNING. ZE DOEN ONDERZOEK NAAR EN BRENGEN ADVIES UIT OVER DE
ﬁnance and customer service. Alternatively,
you may end up working as a freelance travel
writer!
Recreation business manager You may have a
front-ofﬁce or a back-ofﬁce job in a company
in the ﬁeld of recreational accommodation,
(water)sports, daytime recreation or as a
leader in the sports and recreation department of a government agency. You are be
involved in communications, marketing,
promotion, ﬁnance and personnel matters.
This includes maintenance, interior design,
administration, quality control and
environmental control. However, entertainment and recreational work are also possible.
Tour Manager You might work as an International Tour Manager or European Guide
with travel companies for incoming or
outgoing tourism. You guide groups of

considerably and its turnover currently
surpasses that of the music and ﬁlm industry.
It is expected that the turnover will be
doubled by the year 2010. Companies in the
game industry complain that they have
trouble ﬁnding employees with the right
skills. At the same time, there is also a large
demand for people with these types of skills
in other sectors: architects, producers of
educational games and companies that
produce simulations are all in need of people
with similar skills and abilities. ¶ It is for
these reasons nhtv has decided to start up
a Bachelor programme with these skills in
mind, thus hoping to help solve the problem
of the lack of skilled and trained employees
for this industry. ¶ Before entering the
International Game Architecture and Design
programme, students have to choose what

during the three stages in a growing intensity
of the international context. First comes the
ﬁeldwork as an introductory period, then the
internship and at last the thesis in which this
interrelatedness has to be worked out on a
serious level of abstraction. In this manner
International Tourism Management will
guide its students in stages through an
international route of theoretical and practical work that prepares them for their future
jobs in an international tourism context.

International Media & Entertainment
Management
The media and entertainment industry is
becoming ever more important. Besides the
fact that people spending more and more
money on media and entertainment products,

they will always be ready for an international
career after graduation.
Specialisations The programme offers two
Dutch and two English specialisations. The
English specialisation International Tourism
and Travel Industry focuses on the buying
and selling of trips, whereas International
Tourism Management and Consultancy
focuses on the development and management
of tourism destinations. In the Dutch-taught
specialisation Outbound Tourism and Tour
operating, students learn all about the actual
organisation of trips, whereas Tourism
Destination Management prepares students
to be the manager of a tourism company.

government organisations. Positions like
logistics manager, advisor, process manager,
international sales manager or transport
planner are just some of the possibilities.
Activities As a manager in logistics you will
maintain relationships with suppliers and
guide employees. You will keep track of
trends both in and outside the country of the
branch in which you are working, for instance
the exhibition and events branch or the social
service sector. You will optimize planning and
logistics and prepare sales- and action plans
for certain market segments. You will make
plans for the transport of people and goods to
and from big companies ¶ In a nutshell: you
are the logistic key that makes sure that all
goods and people are at the right place at the
right time.

logistics manager to negotiate with them, to
uphold the quality of the production and
distribution process and to inform all parties
of the process of the logistics. They bring to
light those parts of the services which should
be purchased or outsourced, they give leadership to the logistic and administrative
employees, and they put together management reports and deliver input for the distribution year plan, analyse the distribution
costs and realize the production planning.
They research and give advice on the possibilities of a new logistic structure of a
production company, too.
Urban and Rural Planning
The Urban and Rural Planning programme
is meant for students who are interested in
shaping their environment. Students who

specialisations. ¶ One person might prefer
to work with other people, another might
want to design something new and yet
another might have a preference to ﬁgure out
the solution to a problem. With all the
different specialisations a lot of attention is
given to the skills of communication,
cooperation and research.
Management The improvement of mobility
can be realized in many different ways. For
instance by projects which involve students
creating, implementing and evaluating trafﬁc
control regulations with several groups
involved. Aside from knowledge about
mobility they learn to how to communicate
well and how to manage.
Technique As a professional the student will
be mainly concerned with coming up with
technical solutions to enlarge the capacity of

Job prospects As a graduate you start working
as an Urban Manager. You are working for a
city, province or consultancy.
Activities As an Urban Manager your
assignment is to develop a vision about the
future of an area. Your activities are roughly
split up into three important parts:
> you research the current situation of the
area: you look, you make an inventory and
analyse an area;
> you consult with all parties and people
about their wishes and demands concerning
the future of the area;
> you try to process all of this into your own
vision for the future situation of the area;
> ﬁnally, you present your vision to the
commissioner. ¶ When you complete your
work successfully, years later, you may see an
area which you designed the future for!

students as well as for the shaping of an inspiring learning and working environment. ¶
Our values stand for ‘an entrepreneurial
spirit’ and symbolize the ﬂuid character of
the worlds in which we ﬁnd ourselves and the
search for new answers to new challenges.
In that search we ﬁnd inspiring, innovative
partners, even soul mates, who wish to
undertake with us and create, stimulate and
realise new opportunities within the creative
economy. ¶ nhtv has existed for 40 years
now, but the Leisure Management department is only halfway. We are in our adolescence, our outlook is aimed at the future and
our spirit is young. In other words, we could
deﬁnitely face another 40 years and ensure we
stay in form. New ideas will be born, because
new growth is guaranteed: every year many
young people apply and the team of lecturers
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cool / Pack your bags / And leave tonight / Don’t take your time / Gotta move your feet, don’t you miss the flight / Cool, cool, cool, cool
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