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Over dit boek
Methode Tendens Toerisme & Recreatie
Een recreatiemedewerker verzorgt op recreatiebedrijven activiteiten voor gasten. Dit kunnen
activiteiten zijn die te maken hebben met sport en outdoor, spel, creativiteit, entertainment, of
informatie en educatie.

Je gaat meer leren over het voorbereiden, uitvoeren en afronden van recreatieactiviteiten. Dit
betekent dat de organisatie van de activiteit al heeft plaatsgevonden volgens de uitgangspunten
zoals beschreven in het theorieboek ‘Organiseren van recreatieactiviteiten’. Bij de start van de
voorbereiding heb je dus een volledig ingevuld activiteitenvoorbereidingsformulier (AVF) of
draaiboek ter beschikking. Van daaruit ga je verder. Je zorgt dat alles klaarstaat voor de activiteit,
op zo'n manier dat de deelnemers meteen in de juiste stemming komen om mee te doen. Met jouw
enthousiasme en creativiteit kun je ervoor zorgen dat een activiteit slaagt.
Na afloop van de activiteit ruim je op en evalueer je. Je vult het AVF of draaiboek aan met de tops
en tips die je tijdens de evaluatie hebt genoteerd. Op die manier blijf je werken aan de activiteit
en bezorg je de deelnemers een onvergetelijke tijd, tijdens hun verblijf.

Het boek Uitvoeren van recreatieactiviteiten is onderdeel van de methode Tendens Toerisme en
Recreatie. Tendens Toerisme en Recreatie is een mbo-lesmethode gebaseerd op het
Kwalificatiedossier Travel, Leisure & Hospitality. Opdrachten staan in contextspecifieke werkboeken,
terwijl je de bijbehorende theorie in algemene theorieboeken terugvindt. Binnen Tendens Toerisme
en Recreatie staan vijf contexten centraal: reisbranche, hotel, verblijfsrecreatie, dagrecreatie en
toeristisch informatiebedrijf.

Indeling van het boek
In Uitvoeren van recreatieactiviteiten staat de kerntaak Organiseert en voert activiteiten uit uit het
profieldeel Zelfstandig medewerker leisure & hospitality centraal. Het gaat in dit boek om deze
werkprocessen, die in afzonderlijke hoofdstukken worden behandeld:
2. Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
3. Begeleidt activiteiten
4. Rondt de activiteit af.

Werkproces 1 Maakt een planning voor de organisatie van activiteiten wordt behandeld in het
boek ‘Organiseren van recreatieactiviteiten’.

Elk hoofdstuk eindigt met de paragraaf Trends en ontwikkelingen. In deze paragraaf maak je
kennis met de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen. Aan deze paragraaf is een dossier Actualiteit
gekoppeld, voor voorbeelden en de nieuwste trends. Dit dossier vind je op de methodewebsite.

Combinatie met werkboeken
Dit theorieboek kan worden gebruikt in combinatie met deze werkboeken:
• Werkboek Creativiteit
• Werkboek Informatie & educatie
• Werkboek Sport & outdoor
• Werkboek Spel
• Werkboek Entertainment.

In de werkboeken vind je vragen en opdrachten.
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Relatie met andere theorieboeken
Dit theorieboek heeft een relatie met de theorieboeken:
• Organiseren van recreatieactiviteiten (hierin vind je de theorie bij werkproces 1)
• Communicatie in toerisme en recreatie | online & offline.

Wanneer je een ander theorieboek of een ander hoofdstuk in dit theorieboek kunt raadplegen
voor verdiepende of aanvullende informatie, staat er een pictogram in het theorieboek. Bij dit
pictogram lees je waar je meer informatie kunt opzoeken:

Titel van het theorieboek dat je kunt raadplegen
Hier lees je in welke paragraaf je de informatie kunt vinden.

Methodesite Tendens Toerisme & Recreatie
Wanneer je de methodesite kunt raadplegen, staat er een pictogram in het theorieboek. Bij dit
pictogram lees je welke bron je kunt opzoeken. Je komt in dit boek twee verschillende pictogrammen
tegen:

Bron op www.tendens-tr.nl
Hier lees je wat voor soort bron kunt opzoeken en welke dit is.

Video op www.tendens-tr.nl
Hier lees je welke video je kunt bekijken.
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1. Voorbereiden van activiteiten

In de praktijk blijkt dat je niet alle activiteiten die je uitvoert, ook zelf hebt georganiseerd. Misschien
heeft de leidinggevende dat gedaan, of gaat het om een bestaande activiteit. Je moet echter in
elk geval de activiteit die jij gaat uitvoeren eerst voorbereiden: het
activiteitenvoorbereidingsformulier doornemen, materialen verzamelen en controleren, het decor
opbouwen en eventuele vrijwilligers instrueren. Pas als je alles volledig hebt voorbereid, kun je de
activiteit gaan uitvoeren en weet je zeker dat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Je leert de activiteit voorbereiden aan de hand van de gegeven onderwerpen, die je ook terugvindt
op het AVF:
• beleving
• voorbereiding
• doelstelling
• beginsituatie
• activiteitenontwerp
• organisatie
• situatieschets
• begeleiding
• differentiatie
• veiligheid
• afronding
• trends en ontwikkelingen.

1.1 Beleving

Het doel van al jouw werkzaamheden met betrekking tot de organisatie, voorbereiding en uitvoering
van jouw activiteiten, is ervoor zorgen dat de gasten een onvergetelijke en memorabele vakantie
hebben. De manier waarop jij recreatieactiviteiten organiseert en/of uitvoert, draagt in grote mate
bij aan die vakantiebeleving.
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Beleving
Beleving = thema + sfeer + interactie

Wil je meer weten over het creëren van een onvergetelijke beleving? Bestudeer dan het naslagwerk
‘Beleving’.

1.1.1 Thema
De term Thema is een breed begrip. Een thema hoeft niet meteen een thema met indianen,
superhelden of kabouters te zijn. Je moet het thema zien als de kapstok voor je activiteit. Dat kan
dus ook de kidsclub, een beachvolleybaltoernooi of een berenspeurtocht zijn. Tijdens de organisatie
van de activiteit heb je verschillende ideeën uitgewerkt. Je hebt middelen en materialen geregeld
om het thema zo goed mogelijk vorm te geven. In de voorbereiding van jouw activiteiten moet je
ervoor zorgen dat het thema ook daadwerkelijk de kapstok blijft. Je kunt van de geplande
zwembadspelletjes niet zomaar een darttoernooi maken omdat jij dat leuker vindt, of omdat jij je
zwembroek niet kunt vinden.

Sfeer
Sfeer ontstaat door het prikkelen van de zintuigen: horen, zien, ruiken, voelen en proeven.

1.1.2 Sfeer
Tijdens de voorbereiding van je activiteit ga je ervoor zorgen dat alles optimaal klaarstaat voor de
uitvoering, waarbij je vooral aandacht hebt voor de sfeercreatie. Hoe meer zintuigen je tegelijkertijd
prikkelt, hoe meer sfeer je creëert. Belangrijk is wél dat je dat altijd doet binnen het centrale thema.
Als je een kidsclubactiviteit gaat voorbereiden, moet je geen hardcore muziek klaarleggen. Dat
heeft geen link met het thema kidsclub.

Ook de bewegwijzering is van invloed op de sfeercreatie.
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Voorbeeld Zintuigen prikkelen
Als je een beachvolleybaltoernooi organiseert, zorg je juist voor zomerse muziek, serveer je
stukjes verse ananas in de pauze en ligt er zand op de grond, waarop je met je blote voeten
speelt.
Bij een spooktocht moet je de bewegwijzering in elk geval aanpassen in griezelstijl. Geen simpele
pijlen dus, maar kruisen, die je moet volgen langs allerlei enge posten. Wees daarin creatief,
waarbij je het thema bepalend laat zijn in de vormgeving.

In het schema zie je per zintuig een aantal suggesties dat je kunt gebruiken tijdens de voorbereiding
van de activiteit.

Gebruik bij het voorbereiden van een activiteitZintuig

Zoek muziek- en geluidseffecten uit die je gebruikt tijdens de activiteit.
Oefen de voice-over.
Stel een afspeellijst samen.

Bepaal je locatie zorgvuldig: een smokkelspel is spannender in een donker bos
dan tussen de caravans.
Hang verlichting en bijbehorende kleurenfilters op of zet deze klaar.
Zorg voor de aankleding van de zaal en/of het decor.
Zoek de benodigde kleding uit.
Zet de rookmachine, bellenblaasmachine, een blacklight of stroboscoop klaar.
Schmink jezelf, vrijwilligers en deelnemers.

Leg geurtjes, zoals wierook of etherische oliën, klaar.
Controleer of de zaal fris ruikt, na de disco van gisteravond.
Zet eventueel de ramen open, om te luchten.
Controleer of de toiletten fris ruiken.

Controleer het beachvolleybalveld op stenen en stokken tussen het zand.
Zet de thermostaat op vijfentwintig graden als je een tropical party organiseert
terwijl het buiten maar tien graden is.
Controleer het spelmateriaal: niemand wordt blij van een zachte voetbal.
Bij een blinde spooktocht moet je een touw volgen. Dit touw kun je gedeeltelijk
insmeren met pindakaas of zeep.
Zet kannen met ranja alvast klaar in de koelkast.

Maak (thematische) hapjes en drankjes klaar die je tijdens de activiteit verkoopt
of weggeeft.
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