Eindopdracht 4: Beleef mijn Zuiderwaterlinieparel!
Huiswerk voor bijeenkomst 4.

Inleiding
Tijdens de training Gastheer van het Landschap heb je je kennis over de Zuiderwaterlinie vergroot. We
hebben ons met de cursusbundel, gastpresentaties, excursies en opdrachten verdiept in de
ontstaansgeschiedenis en historie van het gebied, verhalen, bijzondere natuur en toeristische pareltjes.
Een Gastheer van het Landschap in de Zuiderwaterlinie kan in de eerste plaats zijn gasten met passie en
trots vertellen over het mooie gebied! Maar deze Gastheer biedt zijn gasten liefst ook de mogelijkheid om
het gebied op een mooie manier te ontdekken en beleven! De workshop product- en
arrangementontwikkeling tijdens de 3e bijeenkomst ging hierop in. De eindopdracht voor de 4e bijeenkomst
bouwt hierop voort.
Opdracht (eindopdracht voor 4e bijeenkomst):


Neem de workshop product- en arrangementontwikkeling tijdens de 3e bijeenkomst nog eens in
gedachten. Welke tips kreeg je om de Zuiderwaterlinie te verbinden met jouw bedrijfsaanbod?



Denk ook aan de mooie plekjes die je tijdens de foto-opdracht hebt op gezocht. Wellicht leent deze
plek zich voor de eindopdracht?



De eindopdracht voor de 4e bijeenkomst is: ‘Maak een nieuw en bijzonder arrangement voor je
gasten om de Zuiderwaterlinie te beleven’.



Werk je idee verder uit tot een volwaardig arrangement voor je gasten om de Zuiderwaterlinie te
beleven. Voor de eindpresentatie is het voldoende om de contouren te laten zien. Maar laat ook
zien hoe je je product of arrangement gaat uitwerken en aanbieden.



Beleving van de Zuiderwaterlinie kan op allerlei manieren. Welke beleving maakt jouw idee uniek?



Zoals gezegd vinden wij het leuk als er binnen de groep de samenwerking wordt gezocht. Dus je
kunt je opdracht samen of alleen uitwerken.



Tijdens de laatste bijeenkomst presenteer je het Zuiderwaterlinie Beleefarrangement op
inspirerende wijze aan de anderen. De presentatievorm is vrij. Voor iedere presentatie reserveren
wij 10 minuten en 5 minuten tijd voor reacties. (Let op: 10 minuten is voorbij voordat je het weet!)



Tip: zoek indien nodig verdere samenwerking; wellicht liggen er dan spannende arrangementen in
het verschiet! Denk bij samenwerking ook aan andere partijen, zoals natuurorganisaties (oa. IVNvrijwilligers), culturele organisaties, heemkundekringen, streekproducenten, fietsverhuurders,
verkleedwinkels, etc. etc.

