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Het onderzoek is opgedeeld in fase A, B en C. 
Voor fase A vindt een inventarisatie plaats m.b.t.
relevante trends en ontwikkelingen, aantallen en

marktpositie van de betreffende eetgelegenheden.
Daarnaast zal Friesland vergeleken worden met

soortgelijke gebieden in Nederland en komt er een
indicatie op provinciaal niveau van de

uitbreidingsruimte en werkgelegenheid.
De ambitie is dat hieruit fase B van het onderzoek
volgt met het creëren van een marktscan voor alle

restaurants in Friesland om de markt een spiegel voor
te houden ten aanzien van het huidige

kwaliteitsniveau. Hieruit streven we ernaar dat het
onderzoek aanbevelingen geeft om de vitaliteit van de

restaurantsector te verbeteren.
Naar aanleiding van de aanbevelingen uit fase B is de

ambitie om vervolgonderzoek te doen in fase C. 
 

 

PLAN

VITALE HORECA
Gastvrijheidssector onderzoek

De TAF werkt samen met een stuurgroep van
academici, ondernemers, brancheorganisatie,
Fryslân Culinair en representanten uit Provincie
Fryslân en gemeenten om zeker te zijn dat de
inbreng en kennis van deze diverse partijen wordt
meegenomen in het onderzoek. 

SAMENWERKING

Het doel van dit onderzoek is om het huidige
functioneren van de restaurantmarkt te

inventariseren en mogelijke opvallend heden of
zwakke schakels te identificeren en daarvanuit

te achterhalen wat de restaurantmarkt nodig
heeft. Daarnaast willen we vanuit dit

onderzoek instrumenten creëren om de
vitaliteit van de Friese horeca te stimuleren,

zoals dat destijds is gedaan voor het
onderzoek naar vitale logiesaccommodaties.

DOELSTELLING

Vanuit gemeenten, provincie en
ondernemers is er een grote vraag naar
betrouwbare gegevens in de
gastvrijheidssector. Dit onderzoek zal
hier de nodige data, kennis en tools voor
aanleveren. Hiermee brengen we
Friesland verder in haar ambities voor
Gastvrij Fryslân 2028.

BELANG

De Toerisme Alliantie Friesland wil graag
de gastvrijheidssector in de provincie

versterken en klaar maken voor de
toekomst, specifiek 2028 omdat dit past

bij de ambities van Gastvrij Fryslân 2028.
Als opvolging van een onderzoek naar de

vitaliteit van logiesaccommodaties ligt de
focus hiervoor nu op de restaurantsector.

OORSPRONG


