Toerisme
We zetten in op:
Vergroten van de onderlinge samenwerking tussen oa
centrummanagement, TIP’s, logiesverstrekkers, horeca.
Toerisme biedt nog steeds grote kansen voor onze regio.
Horeca is hier onlosmakelijk mee verbonden en draagt
bij aan een hoog voorzieningenniveau en veel
werkgelegenheid. Verbrede landbouw biedt kansen
voor meer kleuring in de regio.

BELEIDSPLAN 2022-2023

KHN Bladel en
Reusel-De Mierden

We zetten in op:
Bruisende centra waar mensen graag wonen,
werken, winkelen en recreëren. Duidelijke visie
op gewenste ontwikkelingen in de toekomst.
Naast een toeristische visie en centrumvisie
specifiek beleid formuleren voor de horeca om
centra aantrekkelijk te houden en voorzieningen
op peil te houden.
Activiteiten 2022/2023:
- Ontwikkelen van een gezamenlijke
gemeentelijke horecavisie
- Organiseren inspiratiesessie trends en
ontwikkelingen??

We zetten in op:
Vergroten van onderlinge betrokkenheid
horecaondernemers en samenwerkingen
stimuleren tussen middelbaar beroepsonderwijs,
UWV en bedrijfsleven op het gebied van
praktijkleren in de horeca. Positief imago voor de
sector uitdragen

Activiteiten 2022/2023:
- Organiseren van tweejaarlijks structureel overleg
met belangrijke stakeholders toerisme:
KHN/TIP’s/VisitBrabant/centrummanagement
- Stimuleren van centrummanagement in alle
kerkdorpen
- Gebiedspromotie agenderen bij overleg met
stakeholders

Bruisende en vitale kernen

Goed werkgeverschap en
personeel

Activiteiten 2022/2023:
- Wervingscampagne personeel opzetten en
actief uitdragen
- Structureel positieve berichtgeving over
werken in de horeca samen met stakeholders
Pijlers: maatschappelijke rol, sociale leerschool,
funfactor

Ledenbetrokkenheid en
communicatie
We zetten in op:
Optimaliseren van communicatie met leden.
Warm welkom aan nieuwe ondernemers.
Vergroten opkomst ledenactiviteiten/ALV.
Leden pro-actief informeren.
Activiteiten 2022/2023:
- Communicatie leden opzetten en verdelen
(inzet sociale media)
- 2x per jaar ledenactiviteit organiseren op
thema
- Nieuwjaarsborrel voor leden
- Welkom namens KHN aan nieuwe
horecaondernemers in de gemeente
- Actief ledenbezoek door bestuurders

Herstel van de coronacrisis en
Innovatie
We zetten in op:
Het realiseren van een gezamenlijk Herstelplan
Horeca voor de komende 2-5 jaar met afspraken
die bijdragen aan snel efficiënt en effectief
herstel van de horecasector.
Activiteiten 2021/2022:
- Structureel agendapunt tijdens overleggen
met gemeente
- Gezamenlijke presentatie herstelplan horeca

Per 1 november 2021:
43 Leden beide gemeenten.
Organisatiegraad:
41% beide gemeenten.
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