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idee
OPEN TABLE 

(AANSCHUIFTAFELS) 
Prototype with integrated action plan

1. WAT?
Gezamenlijk koken op locatie (bijvoorbeeld op 
camping of in boomgaard of schuur) waarbij 
gasten uitleg krijgen over de regionale produc-
ten en bereidingswijze door een kok of expert.

2. VOORDELEN
 Voor gasten biedt het gezelligheid (onderling 
met andere gasten); nieuwe informatie over 
regionale producten en omgeving/streek; 
nieuwe gerechten en culinaire beleving van 
de streek.

 Voor ondernemers biedt het extra gasten 
(voor ondernemers die regionale producten 
aanbieden).

 Voor ondernemers biedt het samenwerking 
met anderen uit dezelfde streek.

 Voor ondernemers biedt het mogelijkheid tot 
seizoensverlenging.

3. SUCCESFACTOREN
 Enthousiaste koks/experts die op een interes-
sante manier kunnen vertellen en uitleggen 
over de producten en het bereiden ervan.

 Unieke locaties waar de diners kunnen 
plaatsvinden.

 Overdekte locaties zodat ook bij slecht weer 
voldoende gasten deze maaltijden kunnen 
beleven.

 Voldoende aanmeldingen van gasten zodat 
ondernemers ook een minimale inkomsten 
kunnen ontvangen.

4. PARTNERS
 SME in toeristische sector (verblijfsaccommo-
daties)

 SME in agrarische sector
 Koks/horeca branche
 VVV/promotiekanalen

5. COMMUNICATIE
	 Offline	promotie:	via	horecabedrijven	(zelf	
vertellen	aan	gasten),	via	flyers	bij	accommo-
daties, ZeelandPas (toeristenpas), vertellen 
aan de gasten door de verblijfsaccommoda-
ties (receptie); regionale pers, Toeristenkrant.
	 Online:	via	websites	accommodaties,	VVV	
Zeeland, websites deelnemende agrarische 
bedrijven, regionale pers.
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7. HOE WERKT HET?
 Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kust-
toerisme organiseren een masterclass voor 
ondernemers uit de toeristische, agrarische 
en horecasector. In de masterclass worden 
gezamenlijk een aantal combinaties (locatie, 
regionale producten, kok, menu, streekinfo) 
vastgesteld inclusief locaties en data.

 Deze ideeën worden uitgewerkt in een 
promotietekst die via verschillende online 
en	offline	kanalen	worden	verspreid	naar	de	
gast. Gasten kunnen zich vervolgens inschrij-
ven voor een activiteit.

 Gasten gaan op eigen gelegenheid naar de 
locatie van de aanschuiftafel. Gasten betalen 
de verblijfsaccommodatie achteraf, deze verre-
kent inkomsten met de andere ondernemers.

8. TIJDSBESTEK
 Najaar 2018 vindt masterclass plaats.
 Opstellen en uitwerken aanschuiftafels/ 
productaanbod gereed januari 2019.

 Start promotie vanaf februari 2019.
 Eerste aanschuifdiners beschikbaar  
maart 2019.

9. UITDAGINGEN
 Voor agrarische ondernemers lastig om tijd 
vrij te maken in oogstseizoen/reguliere werk-
zaamheden.

 Regionale producten zijn niet beschikbaar we-
gens mislukte oogst/weersomstandigheden.

 Onvoldoende koks beschikbaar die meertalig 
kunnen uitleggen.

 Onvoldoende aanmeldingen of te grote groepen.

10. FINANCEEL
 Gasten betalen voor de aanschuiftafel (tarief 
nader te bepalen met ondernemers tijdens de 
masterclass) Prijs zal afhankelijk zijn van de 
producten die gebruikt worden en inzet van 
de kok.
	 Kosten	voor	promotie	en	communicatie:	deels	
kan aanschuifdiner worden meegenomen in 
reguliere online promotie via VVV Zeeland; 
voor	offline	(bijv.	flyers)	zal	budget	moeten	
worden gereserveerd. 

 De voorbereidingskosten (organiseren over-
leg met deelnemende SME/partijen) komen 
voor rekening van Impuls Zeeland/Kenniscen-
trum Kusttoerisme.

11. MONITOREN & METEN
 Aantal aanschuifdiners
 Aantal deelnemers aan aanschuifdiners
 Diversiteit regionale producten
 Tevredenheid van de gasten aanschuifdiner 
(smaak, presentatie/uitleg, kook-ervaring) 
meten via enquête bij gasten

 Tevredenheid van de aanschuifdiner (extra 
inkomsten, investeringen) meten via enquête 
bij deelnemende SME’s

6. VOOR WIE?
	 Empty	nesters	zijn	primaire	doelgroep.	Met	
name in voorjaar (maart/april/mei) en najaar 
(september/oktober).

 Ook overige doelgroepen kunnen ook gebruik 
maken van dit product.


