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Werkgelegenheid afgenomen* 
In Drenthe werkten in 2020 15.090 personen in de 

vrijetijdssector; een daling van 5% (810 banen) ten 

opzichte van een jaar eerder. Landelijk nam het aantal 

banen in deze sector in dezelfde periode met 2% af. 

De daling van de werkgelegenheid was het sterkst in de 

logiessector (-9% en -400 banen) en in sector cultuur, 

recreatie en amusement (-9% en -160 banen). 

Binnen de vrijetijdssector in Drenthe is de horeca met 

6380 banen de grootste werkgever. Daarnaast werken 

er 3.960 personen werken in de logiesverstrekking.  

Op plek 3 staat cultuur, recreatie & amusement met 

1.720 banen.

De totale werkgelegenheid bleef in Drenthe ongeveer 

gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Dit heeft tot 

gevolg dat het aandeel van de vrijetijdsector op de 

totale werkgelegenheid afneemt van 7,1% in 2019  

naar 6,8% in 2020.

 

Besteding per nacht licht gestegen
De bestedingen per persoon per nacht zijn de afgelopen 

jaren in Drenthe iets gestegen. Deze stijging heeft 

vooral betrekking op de uitgaven tijdens bungalow- 

vakanties. De bestedingen tijdens kampeervakanties 

zijn redelijk stabiel en de uitgaven per persoon per 

nacht tijdens hotelvakanties nemen juist af.

Werkgelegenheid R&T Drenthe
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TABEL 1:  
Besteding per nacht per accommodatietype in Drenthe en 
Nederland, 2018–2020. (Bron: CVO, op basis van driejaars 
gemiddelden)

Besteding per nacht in Drenthe

Type  2018  2020

Hotel  €  77,89  € 70,43

Kampeerterrein € 22,83  € 21,14 

Huisjesterrein €  37,90 € 41,62 

Groepsaccommodatie € 46,98  € 42,88 
GRAFIEK 1: 
Werkgelegenheid in Drenthe, totaal en vrijetijdssector. 
(Bron: LISA 2020)

* Er ligt slechts een korte periode tussen het ingaan 
van de coronamaatregelen en de peildatum van 
het werkgelegenheidsonderzoek (april 2020). In 
deze korte periode was er nog geen sprake van 
ontslagen of van faillissementen. Wel werden er  
in sommige sectoren minder uitzendkrachten 
ingehuurd en/of gebruik gemaakt van oproep-
krachten.

2020



Binnenlands toeristisch 

€ 208,3 miljoen

In 2020 hebben Nederlanders ruim 6 miljoen nachten in 

Drenthe verbleven. Deze nachten zijn doorgebracht 

in 4 accommodatietypes (CBS). Via CVO is daar een 

bedrag per overnachting (inclusief eten en activiteiten) 

aan gekoppeld.

Voor berekening van de bestedingen van de buitenlandse 

gasten is – vanwege het ontbreken van recente landelijke 

bestedingscijfers per herkomstland – uitgegaan van het 

bestedingspatroon van de binnenlandse gasten.

Dagje uit Nederlanders 

€ 1,4 miljard*

Het Continu VrijeTijdsOnderzoek (CVTO) wordt eens  

per 3 jaar uitgevoerd; de laatste editie bevat data over 

2018. Totaal ondernemen Nederlanders 53,8 miljoen 

uitstapjes in Drenthe, met een gemiddelde besteding van 

€ 26,16. 63% van de uitstapjes in Drenthe worden door 

eigen inwoners gemaakt, ruim een derde door bewoners 

van andere provincies (19,7 miljoen uitstapjes).
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TABEL 2: 
Totale besteding binnenlandse toeristische overnachtingen in 
Drenthe. Uitgaven betreffen kosten voor accommodatie, vervoer, 
horeca, excursies en winkels. (CBS 2020 & CVO 2018–2020)

Type Nachten  Uitgave Totaal
verblijf x 1000 p.p.p.n.  €

Hotel 519* € 70,43 €  36,6 mln
 
Kampeerplek 1578 € 21,14 €  33,4 mln

Huisjes 3166 € 41,62 €  131,8 mln

Groeps 153 € 42,88 €  6,6 mln

* Exclusief zakelijke overnachtingen

per persoon per nacht circa € 13,50 uit (2018-2020).

In Drenthe gaat het gemiddeld (2017-2019) om bijna  

1,9 miljoen overnachtingen. 

Het aantal overnachtingen in eigen accommodaties in 

Drenthe is in 2020 gestegen, landelijk is er juist sprake van 

een afname ten opzichte van voorgaande jaren.

Zakelijke gasten 

€ 16,4 miljoen

Zakelijk gasten hebben in 2020 circa 190.000 nachten 

in Drenthe doorgebracht, 100.000 minder dan een 

jaar eerder. De daling is minder sterk dan gemiddeld in 

Nederland. Deze zakelijke gast overnacht in hotels en 

dineert doorgaans iets uitgebreider dan de gemiddelde 

gast. Gemiddeld verblijft de zakelijke gast 2 dagen en 

besteedt circa € 86,25 p.p.p.n. Hieronder vallen alle kosten 

behalve parkeren, congresdeelname en vervoer.

Buitenlandse gasten 

€ 17,3 miljoen 

Door corona is het aantal buitenlandse verblijfsgasten in 

2020 sterk afgenomen. De stijgende lijn van de afgelopen 

jaren zet zich niet door. In 2020 noteerde Drenthe slechts 

419.000 inkomende overnachtingen, terwijl dit er in 2019 

nog 1,2 miljoen waren. 

Inkomende bezoekers komen voornamelijk uit Duitsland 

(70%) en België (17%). Verwacht wordt dat het toerisme  

uit onze buurlanden zich – na het binnenlandse toerisme –  

het eerst herstelt.

Vaste gasten

€ 26 miljoen

De vaste gast heeft een eigen tweede accommodatie: 

een boot, huisje of (sta)caravan op een vaste plek. Zij 

ondernemen daar vaak veel korte vakanties. Ze kennen 

de omgeving al goed en gedragen zich eerder als inwoner 

dan als vakantieganger. Nederlandse vaste gasten geven 

* Corona-maatregelen
De maatregelen met betrekking tot corona hebben 
een grote impact gehad op het vrijetijdsgedrag 
van Nederlanders en dit zal ongetwijfeld gevolgen 
hebben gehad op de bestedingen. De data uit 2018 
is hierdoor geen goede maatstaf voor 2020, maar 
geeft wel inzicht in het economische belang van 
de vrijetijdssector. 
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  Toegangsprijzen, deelnamekosten, huurprijzen

  Consumpties (eten en drinken)

 Bestedingen in winkels

 Overige flexibele kosten

 Vervoers- en parkeerkosten

 Overige vaste kosten

€ 0,00 € 5,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00

€ 2,75 € 5,66 € 4,18

€ 0,98

€ 11,90

€ 0,69

Bestedingen dagjes uit in Drenthe

GRAFIEK 2:
Gemiddelde besteding dagjes uit in Drenthe. 

Bestedingscijfers per nacht komen uit CVO. CBS 
vraagt alleen naar aantal overnachtingen en gasten 
en geeft geen inzicht in bestedingen en gedrag van 
de gasten. Door de besteding per persoon per nacht 
per accommodatietype uit CVO te destilleren en te 
vermenigvuldigen met aantallen uit CBS, komen we 
tot Drentse bestedingscijfers.


