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Inleiding 
NORT is een landelijk toeristisch-recreatief project, bedoeld om kwaliteitsverbetering en 
professionalisering te stimuleren binnen de recreatie-, horeca-, en watersportbranche. De 
brancheverenigingen zijn in 2005 in samenwerking met de provincie Utrecht een NORT-project 
gestart, specifiek voor de provincie Utrecht. Inmiddels is het project in het najaar van 2009 formeel 
beëindigd en heeft de provincie Utrecht een evaluatie opgesteld, waarvan u hierbij een samenvatting 
aantreft. De evaluatie laat zien dat de betrokken ondernemers tevreden zijn en dat zo goed als alle 
gestelde projectresultaten zijn behaald. 
 
Samenvatting evaluatie 
Het project NORT Utrecht is geëvalueerd op de volgende punten: 
1. Proces en organisatie 
2. Publiciteit 
3. Financieel 
4. Resultaten 
5. Tevredenheid ondernemers en andere betrokken partijen 
 
Methodiek 
Gesproken is met de beide NORT-consulenten, het projectmanagement, de brancheverenigingen, 
beleidsmedewerkers van de provincie Utrecht en beleidsmedewerkers van andere provincies. De 
mening van de ondernemers komt naar voren in het evaluatierapport dat NORT Utrecht zelf heeft 
laten opstellen. Dat rapport is dan ook meegenomen bij deze evaluatie. 
 
Ad 1. Conclusie proces en organisatie 
De brancheorganisaties hebben bij het Utrechtse NORT-project gekozen voor dezelfde opzet en 
aanpak als bij de andere NORT-projecten. Zij hebben het management ook belegd bij dezelfde 
organisatie die de landelijke NORT-projecten organiseert. Een voor de hand liggende keuze. Deze 
organisatie heeft zowel de kennis als de ervaring die ervoor nodig is om een NORT project goed te 
leiden. Toch is er juist wat betreft de organisatie en het management een aantal kritiekpunten. De 
consulenten zijn bij start naar hun idee onvoldoende ingewerkt en zij hebben gedurende het project 
weinig begeleiding gehad.  
Vanuit het bestuur en de subsidievertrekkers bestond ook onvrede over de geringe zichtbaarheid van 
het management en de regelmatig (te) late levering van stukken. Het projectmanagement was wel 
inhoudelijk sterk en zeer betrokken.  
Ad 2. Conclusie publiciteit 
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Er is in de jaren dat NORT Utrecht actief is geweest veel gedaan aan publiciteit. Dat heeft in de korte 
tijd geleid tot een behoorlijke bekendheid. Toch is niet elke nieuwsuiting even goed of effectief 
geweest. De nieuwsbrieven kwamen sporadisch en ongeregeld uit en konden daarom moeilijk veel 
nieuws bevatten. Het handboek was een goed initiatief, maar kwam te laat uit. Het evaluatieonderzoek 
van NORT zelf geeft aan dat 20% van de ondervraagden, niet bekend is met het NORT-project. Dat is 
hoog, gezien het feit dat de enquête is uitgezet bij bedrijven die alle op één of andere manier de 
afgelopen jaren van NORT gebruik gemaakt hebben. Minder verschillende communicatieuitingen, 
maar consequenter ingezet, zou waarschijnlijk beter hebben gewerkt. 
 
Ad 3. Conclusie financieel 
De provincie Utrecht heeft de belangrijkste financiële bijdrage geleverd voor het NORT-project, zowel 
in de eerste als in de tweede periode. De eerste twee jaar heeft de provincie ruim € 300.000 bijgedragen 
en de laatste twee jaar bijna € 400.000. Daarbij hebben de brancheorganisaties een substantiële bijdrage 
geleverd in uren, die uitgedrukt in geld ook aanzienlijk is (€ 100.000). 
De provincie heeft de benodigde financiering toegezegd en geleverd, omdat zonder deze bijdage het 
NORT-project niet uitvoerbaar was geweest. De provincie vond de financiële verplichting aanvaardbaar 
vanwege de grote behoefte die er bestond aan een dergelijk project en vanwege het grote draagvlak voor 
NORT Utrecht.  
 
Ad 4. Conclusie resultaten 
De consulenten van het NORT-project hebben goede resultaten geboekt in de vier jaar dat zij actief 
zijn geweest in de provincie Utrecht. Wat opvalt, is dat bijna alle van tevoren gestelde concrete 
projectdoelstellingen zijn gehaald. Hier en daar moesten de verwachtingen worden bijgesteld, maar dat 
was minimaal.  
Daarnaast geven bijna alle betrokkenen aan dat de belangrijkste resultaten niet uitgedrukt worden  in 
de genoemde concrete projectresultaten. Tevens is van verschillende kanten opgemerkt dat het 
projectplan niet aansloot bij de specifieke situatie van de provincie Utrecht (weinig ruimte, veel groen, 
moeilijke regelgeving).  
 
Resultaten 2008-2009 
Doelstellingen Doelstellingen in 

aantallen bedrijven  
Totale periode 

Gerealiseerd 
2008 

Gerealiseerd 
2009 

Gerealiseerd 
2008-2009 

Kwaliteitsverbetering en innovatie 

Bedrijfsbezoeken Geen deelnemers 
opgenomen als 

doelstelling 172 64 236 
Nulmetingen 25 13 4 17 
Actieplannen 25 98 33 131 
Ondernemingsplannen     10 bedrijven 3 7 10 
Starters Geen deelnemers 

opgenomen als 
doelstelling 9 3 12 

Deskundigheidsbevordering 

Gastvrijheidstrainingen  200 eenheden 26 202 228 
Gespreksgroep/ 
themabijeenkomsten 

Geen deelnemers 
opgenomen als 

doelstelling 71 7 78 
Workshops overheden 15 deelnemers 0 15 15 
Klantenmonitor    10 bedrijven 10 0 10 
Informatietechnologie  30 website scans of 4 5 9

2 cms websites 3 0 3
Utrecht awards 2 bijeenkomsten 0 1 1
Best practice 10 bedrijven 0 8 8
TMC's congres / innovatie 100 deelnemers 0 68 68 
Duurzaamheid 

Implementatie brandveiligheid, 
legionella watersport 

10 deelnemers 
0 6 6

Alertsysteem recreatie 10 deelnemers 0 0 0
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Milieuproject horeca 10 deelnemers 0 0 0
Milieuproject Green key/Blauwe 

Vlag 
5 deelnemers 

0 3 3
Samenwerking 

Samenwerkingsverbandenlopend
e en nieuwe 2-4 

lopend 
6 0 6

nieuw 2 0 2

Netwerkontwikkeling: platforms 
 

2 3 0 3

Er kan worden geconcludeerd dat NORT heeft voorzien in een duidelijke behoefte aan ondersteuning 
van ondernemers in het contact met overheden. Ook gemeenten geven aan dat ze de hulp van NORT 
zeer hebben gewaardeerd. Bovendien is het aannemelijk dat de kwaliteit van de bedrijven in de 
provincie Utrecht wel degelijk is gestegen naar aanleiding van de inspanningen van NORT Utrecht, al 
wordt die kwaliteitsverbetering niet in harde cijfers uitgedrukt. 
 
Ad 5. Conclusie tevredenheid ondernemers en andere betrokken partijen 
De belangrijkste doelgroep, de ondernemers, zijn zeer tevreden over NORT. Zowel het NORT-project 
als geheel als de NORT-consulenten krijgen van de ondernemer een cijfer 8. De consulenten worden 
alom geprezen en een veelgemaakte opmerking is dat het project door zou moeten gaan, zo nodig in 
aangepaste vorm. Er is nog een grote behoefte bij de ondernemers aan advies en ondersteuning. 
Daarbij wordt vooral het contact met de overheden genoemd. Specifiek wordt de wens geuit naar een 
bruggenbouwer.  
De brancheorganisaties, de Kamers van Koophandel en de provincie noemen een aantal zeer positieve 
punten, maar laten ook een kritisch geluid horen. Positieve aspecten zijn onder meer: NORT heeft 
goed gewerkt als aanspreekpunt voor ondernemers. De consulenten waren enthousiast en gedreven. 
Hun betrokkenheid was groot. Vooral op de Utrechtse Heuvelrug zijn belangrijke resultaten geboekt. 
De projectleding was inhoudelijk sterk en zeer betrokken. 
Als minder positief is ervaren dat er veel contact is geweest met overheden, meer dan oorspronkelijk is 
bedoeld. Het algemene concept had beter afgestemd moeten worden op de praktijk van de provincie 
Utrecht. De consulenten waren niet altijd effectief en werden daarbij onvoldoende bijgestuurd door de 
externe projectleider.  
 
Eindconclusie 
De betrokken ondernemers zijn tevreden, blijkt uit de evaluatie. Dat is positief, want zij vormen de 
belangrijkste doelgroep van het NORT-project. Zowel het project als geheel als de NORT-consulenten 
worden gewaardeerd met een cijfer 8. NORT Utrecht heeft duidelijk voorzien in een behoefte aan 
ondersteuning van ondernemers in het contact met overheden. NORT Utrecht heeft daarbij veel 
concrete resultaten geboekt. Zo goed als alle gestelde projectdoelen zijn daadwerkelijk behaald. Een 
aantal workshops en congressen is daarbij zeer succesvol te noemen, met name de workshops 
overheden het innovatiecongres “Succesvol vernieuwen”.  
 
Er zijn ook kritische op- en aanmerkingen uit de evaluatie gekomen. Het meest genoemde probleem is 
dat het projectplan onvoldoende is aangepast op de specifieke Utrechtse situatie. Hierdoor zijn 
bepaalde resultaten niet terug te voeren op het projectplan, terwijl ze wel als essentieel zijn ervaren.  
 
Concluderend kan worden gesteld dat er bij alle betrokken partijen (ondernemers, overheid en 
brancheorganisaties) nog steeds behoefte is aan stimulering van kwaliteit en innovatie. De 
ondernemers wensen vooral een bruggenbouwer en hulp bij contacten met overheden. De provincie 
kan daarbij vooral andere organisaties ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken (gemeenten, 
Adviescommissie R&T, brancheorganisaties). Daarbij zou het contact tussen de provincie, de 
gemeentes en de brancheorganisaties geïntensiveerd kunnen worden.  
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
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Kennis te nemen van voorgaande samenvatting van de evaluatie van Nederlandse Ondernemers 
Recreatie en Toerisme Utrecht (NORT). 
 
Bijlagen 
Geen 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  


