Eindopdracht 4: Zet je Waterpoort arrangement op de kaart!
Huiswerk voor bijeenkomst 4.

Inleiding
Tijdens de training Gastheer van het Landschap heb je je kennis over Waterpoort vergroot. We hebben ons
met de cursusbundel, gastpresentaties en opdrachten verdiept in de ontstaansgeschiedenis en historie van
het gebied, bijzondere natuur en toeristische pareltjes.
Een Gastheer van het Landschap in Waterpoort kan in de eerste plaats zijn gasten met passie en trots
vertellen over het mooie gebied! Maar deze Gastheer biedt zijn gasten ook de mogelijkheid om het gebied
op een mooie manier te ontdekken en beleven! Het is extra sterk als alle Gastheren dezelfde kernwaarden
van het gebied uitdragen, zowel in woord als in hun aanbod. 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 nog eens in gedachten. Welke
associaties kwamen er naar boven naar aanleiding van het gebiedsverhaal over Waterpoort?



De opdracht tijdens de workshop was: ‘Maak een gaaf innovatief arrangement voor je gasten om
Waterpoort te beleven’. Wat voor arrangement heeft je groepje bedacht op basis van het
gebiedsverhaal van Waterpoort en jullie associaties daarbij?



Werk met je groepje jullie idee verder uit tot een volwaardig arrangement voor je gasten om
Waterpoort te beleven. Gebruik daarbij ook weer het hulpschema met ‘wie-wat-waar-wanneerhoe-€’. Werk het zodanig uit dat het meteen gebruikt/geboekt kan worden; misschien kan het zelfs
vóór het hoogseizoen al worden toegevoegd aan het aanbod van ieders bedrijf!



Tijdens de laatste bijeenkomst presenteert je groepje het Waterpoort Beleefarrangement op
inspirerende wijze aan de anderen. De presentatievorm is vrij: je kunt bijv. een website of
powerpoint laten zien, een flyer maken of de activiteit echt laten ervaren, het is aan je groepje.
Voor iedere presentatie reserveren wij 10 minuten en 5 minuten tijd voor reacties.



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

