
PORTOFOLIO VIVENDI 

 
 
 
Stichting Kempische Landgoederen (2015-2017) 
Stichting Kempische Landgoederen is een samenwerkingsverband van 5 particuliere landgoederen, gelegen 
langs de Belgisch-Nederlandse grens. De eigenaren werken samen op het gebied van o.a. toerisme & recreatie, 
natuurbeheer en toezicht.  
  
- Marketing & communicatie 
- Ontwikkeling en uitvoering fiets- en wandelroutefolders  
- Organisatie streekfestival en infopanelen ‘De Roovertsche Leij’ i.s.m. Brabants Landschap  
- Beheer website www.kempischelandgoederen.nl  
 
 
 
 
Stichting Kempen Goed (2008-2015) 
Ten zuiden van Tilburg en Eindhoven en ten noorden van België liggen De Brabantse Kempen. Ruim 300 
ondernemers op het Kempische platteland hebben zich verenigd in Stichting Kempen Goed. Samen zetten zij 
zich in voor het behoud van het platteland. Zodat onze kinderen er kunnen blijven wonen, werken en leven. 
Stichting Kempen Goed initieert en ontwikkelt tal van regionale projecten waaraan de ondernemers kunnen 
deelnemen. Zo wordt ieder jaar het Kempisch Streekfestival georganiseerd, is de Coöperatie Streekproducten 
opgericht en is een kwaliteitslabel voor Erkend Kempen Goed producten en diensten ontwikkeld.  
 
- Projectmanagement, Marketing & Communicatie 
- Ontwikkeling & uitvoering ‘Een vakantie zonder zorgen’ i.s.m. Stichting ZET en JorisZorg.  
- Europees project ‘Kempen Goed over de Grens Heen’ i.s.m. SPK in Turnhout 
- Organisatie Kempisch Streekfestival 2010, 2011, 2012 
- Organisatie ondernemersbijeenkomsten  
- Beheer website www.kempengoed.nl en Twitter @kempengoed  
- Perscontacten 
 
Publicaties:  
- http://www.netwerkplatteland.nl/dmdocuments/Streek%203  
- http://kempengoed.nl/index.php?Action=Nieuws&NewsID=196 
 
 
 
 
1001x Loon op Zand – Gemeente Loon op Zand (2011-2012) 
Loon op Zand is een mooie gemeente met twee topattracties: Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en 
De Efteling. De gemeente huisvest met dit attractiepark, na Amsterdam, de grootste toeristische trekpleister van 
Nederland. De betekenis van Leisure is voor Gemeente Loon op Zand, voor haar inwoners en haar 
ondernemers, zowel op het gebied van leefbaarheid als economische ontwikkeling vanzelfsprekend heel groot.  
 
- Uitvoering activiteiten toeristische beleidsvisie LTA 
- Ontwikkeling en promotie 1001 Heerlijkheden Loon op Zand (lokale streekproducten, horeca & recepten) 
- Ontwikkeling verblijfsarrangementen i.s.m. VVV Kaatsheuvel-Loon op Zand-De Moer 
- Ontwikkeling en promotie www.1001xloonopzand.nl  
 
 
 
 
 

 
Landgoed de Hoevens in Alphen (2011- heden) 
Landgoed de Hoevens is een particulier landgoed van 190ha dat op duurzame wijze wordt beheerd. De keuze 
voor duurzaam ondernemen geeft richting aan elke ontwikkeling op het landgoed: zowel agrarisch als recreatief. 
De Hoevens biedt onder meer ruimte om te kamperen en vergaderen – maar ook voor bijvoorbeeld biologische 
akkerbouw en natuurbegrazing. Sinds 2014 is op het landgoed een natuurbegraafplaats aanwezig waar een 
dierbare begraven kan worden in de natuur. En met een bijzondere afscheidslocatie voor het houden van een 
dienst en condoleance.  
 
- Beleidsadvisering, office management, marketing & communicatie 
- Ontwikkeling en uitvoering marketingplan Natuurbegraafplaats De Hoevens 
- Beheer website www.dehoevens.nl, www.natuurbegraafplaatsdehoevens.nl en social media 
 



 
Wandelarrangementen Hart van Brabant (2011-2012) 
In de regio Hart van Brabant is een wandelroutenetwerk aangelegd op basis van het populaire 
knooppuntensysteem. Langs de routes zijn bijzondere verblijfsaccommodaties, horeca en dagrecreatieve 
bedrijven te vinden. Ter promotie van deze bedrijven én Hart van Brabant als wandelbestemming zijn 5 
meerdaagse verblijfsarrangementen ontwikkeld die via VVV Tilburg gepromoot worden en online boekbaar zijn.  
 
- Ontwikkeling en promotie van 5 verblijfsarrangementen i.s.m. samenwerkende gemeenten Hart van Brabant en 
  VVV Tilburg (www.vvvtilburg.nl)  
- Contract- en commissieafhandelingen deelnemende ondernemers en VVV Tilburg 
 
 
 
 
Stichting Jeugdwerk Baarle (2012-heden) 
Stichting jeugdwerk Baarle is een organisatie die gedurende het gehele jaar diverse activiteiten voor de jeugd in 
Baarle-Nassau-Hertog organiseert. De doelgroep is jeugd van de basisschoolleeftijd tot en met 15 jaar. 
Naast de Wielerzesdaagse en kampweken organiseert het Jeugdwerk ook de jaarlijkse 
Koninginnedagfestiviteiten in Baarle en het fietsevenement De Pruimentour. Laatstgenoemd evenement bestaat 
ruim 50 jaar en is een fietswedstrijd voor zowel jong als oud, waar ook vele regionale amateurwielrenners op af 
komen.  
www.jeugdwerkbaarle.org  
 
- Organisatie Koninginnedagactiviteiten 
- Organisatie fietsevenement Pruimentour 2014-2015-2016-2017-2018  
 
 
 
 
Van Akker tot Bakker (2011-2012) 
Op basis van het oeroude St. Jan’s rogge, geteeld en geoogst op Landgoed De Hoevens in Alphen, 
ontwikkelden 7 regionale bakkers samen de recepten voor drie smaakvolle streekproducten. In de 
bakkerswinkels zijn het St. Jan’s Molensteentje,  St. Jan’s Roggeontbijtkoek en St. Jan’s Roggekoekjes 
verkrijgbaar. Uniek is dat het hele productieproces in eigen regio plaatsvindt: van molenaar tot bakker, van graan 
tot verpakking. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook goed voor de lokale economie en speelt in op 
de trend aan (h)eerlijke voeding. 
 
- Lancering streekproducten in oktober 2011 in bakkerswinkels 
- Ontwikkeling educatieve website voor basisscholen www.vanakkertotbakker.nl  
- Perscontacten 
- Drukwerkbegeleiding 
 
 
 
 
Stichting Ondernemend Baarle (2006-2012) 
De Baarlese ondernemers zijn georganiseerd in de Stichting Ondernemend Baarle (StOB). Onder de koepel van 
StOB werken verschillende werkgroepen om de doelen van StOB te realiseren. De werkgroep PR is belast met 
de uitgave van het jaarlijkse toeristische magazine en de ontwikkeling van de toeristische website. Verder 
onderneemt de werkgroep allerhande activiteiten ter promotie van het encavedorp Baarle-Nassau-Hertog.  
www.vvvbaarle.com  
 
- Ontwikkeling toeristische website www.vvvbaarle.com  
- Ontwikkeling toeristisch magazine 
- Advisering toerisme & recreatie 
 
 
 
 
Plattelandvakantieland.nl (2008) 
Website met boekingssysteem voor de mooiste adresjes voor een vakantie of uitje op het platteland.  
www.plattelandvakantieland.nl  
 
- Marktonderzoek samenwerkingsverbanden ondernemers (horeca, agro, toerisme) 
 
 
 
	


