Battle of Concepts

Expeditie Jansen
Omgevingsverkenning
Multifunctionele landbouw is in opkomst, onder deze noemer vallen agrarische bedrijven die naast
hun bedrijf andere activiteiten uitoefenen, gekoppeld aan hun primaire landbouwbedrijf. Omdat de
multifunctionele landbouw een dip ervaart in populariteit en dus in opbrengst is er besloten een
Taskforce op te richten. Deze Taskforce wil de multifunctionele landbouw een boost geven en zo een
omzetverdubbeling realiseren in de periode van 2008-2012.
Agrotoerisme is een onderdeel van de multifunctionele landbouw, bedrijven uit deze sector
proberen zoveel mogelijk recreatieve activiteiten te bieden aan bezoekers. Deze tak heeft een omzet
van 92 miljoen euro. Maar ook deze sector gaat achteruit, er is teveel van hetzelfde en er zijn weinig
innovatieve varianten op agrotoeristische bedrijven.
Een opkomende trend binnen het toerisme is een sterke focus op beleving. Interactie,
participatie en activiteit gaan een steeds grotere rol spelen binnen nieuwe concepten.

Onderzoek
Als ik op vakantie ga met vrienden wil ik niet de hele dag stilzitten. Vakantie is er voor rust en
ontspanning, maar dat hoeft niet alleen uit zonnebaden en uitslapen te bestaan. Rust en ontspanning
ontstaan voor mij ook door het ‘ontsnappen aan de dagelijkse sleur’. Dat is in feite wat je op vakantie
doet, je gaat er even tussenuit en laad je weer op voor een nieuw jaar werken en studeren.
Op vakantie wil ik de omgeving verkennen waar ik ben, maar vooral wil ik weg van het normale
leven. Geen telefoon, geen internet maar gewoon onbereikbaar en afgesloten genieten van mijn
rust. Rust is de laatste tijd zeldzaam door alle verplichtingen, dus je moet het koesteren. Maar rust
kun je zo actief maken als je zelf wilt. Ik zou kiezen voor uiteenlopende activiteiten; elke dag iets
anders. Van sporten tot zelf mijn avondeten bij elkaar zoeken, als er maar uitdaging in zit. Een luxe
vakantie hoeft niet want luxe is er thuis genoeg, dus een keer wat anders is leuk.
In het buitenland maar ook in Nederland zijn veel agrotoeristische bedrijven te vinden. Een
aantal voorbeelden die mij aanspraken zijn hieronder te vinden.
-

-

-

Agrion Terra in Kreta bestaat uit een groep boeren die organische producten produceren.
Tijdens verblijf in een van de accommodaties wordt een kijkje gegeven in de wereld van de
organische voedselproductie. http://www.agrion.gr/
BoerenBed: overnachten in een compleet ingerichte accommodatie, geheel volgens de
standaard van het platteland. Eieren kunnen gehaald worden bij de kippen en brood moet
zelf gebakken worden. http://www.boerenbed.com/
Slapen bij de boer in Polen. Agrotoerisme is hier vooral gebaseerd op het feit dat de boeren
extra geld willen verdienen met het verhuren van kamers. Goed voor de boer, goedkoop en
leuk voor de bezoeker. http://www.welkominpolen.pl/nl/slapenbijdeboer/agrotoerismeinpolen.html

Een voorbeeld wat mij aanspreekt qua activiteiten is het volgende:
-

Expeditie Robinson, overleven op een onbewoond eiland! Mensen kunnen zich opgeven als
deelnemer om een aantal weken mee te doen met de expeditie. De deelnemers worden een
aantal weken op een onbewoond eiland achtergelaten, daar moeten ze zien te overleven.
Beschutting maken, voedsel zoeken, opdrachten vervullen om de kans om te blijven te
vergroten. In mijn omgeving ken ik weinig mensen die niet eens een keer mee zouden willen
doen met het programma, zelf zou ik het ook graag een keer willen doen!
Geheel aangewezen op de natuur komt iedere deelnemer erachter hoe goed zijn of haar
survivalskills ontwikkeld zijn. http://www.rtl.nl/reality/expeditierobinson/home/
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Het concept: Expeditie Jansen
Expeditie Jansen?
Beleving, participatie, activiteit en interactie, dat zijn de kernwoorden van dit concept. Geen
standaard vakantie op een camping, maar iets nieuws. Wat biedt er meer activiteit, participatie en
beleving dan overleven? Zelf in je levensonderhoud voorzien en echt voor jezelf zorgen. Meer
beleving dan dat is er haast niet. Maar waarom de naam Expeditie Jansen?
De naam Jansen is een van de meest voorkomende namen van de authentieke Nederlandse
bevolking. Bijna elke Nederlander kent wel een Jansen. Een echt Nederlandse naam in combinatie
met een echt Nederlands beroep, het beroep van boer: Boer Jansen!
Door een combinatie is Expeditie Jansen ontstaan, de ultieme survival in Nederland!

Wat is het?
Expeditie Jansen, de ultieme survival in Nederland.
Wat wordt er verstaan onder survival?
-

Zelf onderdak verzorgen
Zelf voedsel verzorgen
Geen gebruik van machines en/of luxemiddelen
Op de natuur aangewezen
Afgezonderd van de buitenwereld

Een boer in Brabant heeft een groot bedrijf, hij verbouwt fruit en groenten, hij houdt koeien,
schapen en kippen en heeft een groot stuk land met bomen. Hij verdient aardig wat geld met zijn
normale landbouwbedrijf, maar hij heeft ook nog Expeditie Jansen.
Via internet kunnen mensen zich inschrijven voor Expeditie Jansen. Op de site kan aangegeven
worden hoeveel personen mee willen en voor hoe lang ze een expeditie willen. Het minimum aantal
personen is 6 in verband met de opdrachten en prijs van de faciliteiten. Ook is een minimumperiode
van 1 week gesteld, omdat er anders niet gesproken kan worden van survival. Op de site staat wat er
meegenomen moet worden, maar dat blijkt niet veel te zijn. Wat kleding en medicijnen (indien
nodig) zijn voldoende.
Eenmaal aangekomen bij Expeditie Jansen ontmoet de groep de eigenaar van het bedrijf en de
expeditieleider. De eigenaar van het bedrijf zal zich verder niet bemoeien met de Expeditie, maar de
leider zal alles in de gaten houden en zal de opdrachten verzorgen. Hij wijst de groep naar de plaats
waar de Expeditie van start gaat. Mobieltjes en andere persoonlijke bezittingen worden ingeleverd,
en Expeditie Jansen kan van start gaan.
De leider wijst de groep naar een open plaats binnen de bomen, daar staat een grote kist met de
volgende spullen en een brief:
-

Regenkleding
Waterflessen
Messen, groot en klein
Pannen
Kleine voorraad voedsel
Materiaal om vuur te maken
Zeil
Touw
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In de brief staat uitleg over de Expeditie:
Beste deelnemers, welkom bij Expeditie Jansen. Nu is jullie kans voor de grote uitdaging, zijn jullie in
staat deze survival te doorstaan en bewijzen jullie je als echte Jansen? Stap 1 voor vandaag is het
bouwen van beschutting. Zoals jullie zien zitten er een aantal spullen in de kist die jullie daarvoor
kunnen gebruiken. Er liggen een aantal boomstammen klaar die jullie kunnen gebruiken voor het
maken van jullie onderkomen voor de komende periode. Het zeil kunnen jullie gebruiken tegen het
water. Het is ook aan te raden om meteen een vuur te maken, het kan koud zijn ’s nachts, bovendien
zullen jullie het nodig hebben om voedsel te bereiden.
Succes en tot bij de volgende opdracht!
De deelnemers zijn nu op zichzelf aangewezen. In de periode van (bijvoorbeeld) twee weken zullen
zij moeten overleven op het platteland van Brabant. Zij zullen het moeten doen met alleen de
materialen uit de kist en met elkaar. Er ligt voldoende hout om te gebruiken voor de beschutting,
maar ook voor het maken van andere gereedschappen. Voedsel is te vinden rondom de plek van het
kamp, daarbij kun je denken aan vruchten, planten, eieren en dieren. Drinkwater wordt elke dag
gegeven. Primitief overleven zonder luxemiddelen, een echte uitdaging.

De opdrachten
Voor extra uitdagingen zijn er opdrachten, bij deze opdrachten zitten natuurlijk prijzen, meestal
bestaan deze uit voedsel. De opdrachten kunnen onder andere bestaan uit koeien melken, eieren
rapen, schapen scheren en groente en fruit oogsten. Hierbij wordt meteen een kijkje gegeven in het
leven op het platteland. De beloning van de opdrachten is een deel van de opbrengst. De deelnemers
hebben weer wat voedsel, en de eigenaar van het landbouwbedrijf is geholpen met de klusjes die
gedaan moeten worden. Wanneer een bedrijf niet beschikt over dieren kunnen ook andere proeven
als hindernisbanen en puzzeltesten gedaan worden, ook hierbij is dan weer iets te eten of een
hulpmiddel voor de survival te winnen. De Expeditieleider houdt alles in de gaten, zodat er geen
ongelukken gebeuren tijdens de opdrachten. Ook als andere voorvallen zich voordoen tijdens de
periode van de expeditie is de expeditieleider er om dit op te lossen. Denk hierbij aan een zieke
deelnemer of een ongeval.

Voor wie is het?
Voor mensen die houden van avontuur en die graag een uitdaging aangaan. Voor mensen die
houden van de natuur in zijn puurste vorm, voor mensen die competitief zijn aangelegd. Voor sociale
mensen die houden van spanning. Voor mensen die wel eens iets anders willen dan op een camping
staan waar niks te beleven is. Het clichébeeld waarin je met je wc-rolletje naar de toilet gaat en waar
je met je teiltje de afwas gaat doen. Voor mensen die genoeg hebben van dat cliché is hier Expeditie
Jansen!
Jongeren tot 30 jaar
De mensen die voldoen aan deze kenmerken zijn vooral de jongeren, ook wel de avonturiers
genoemd. Zowel de schoolgaande jongeren als de werkende jongeren kunnen enthousiast worden
voor Expeditie Jansen. De jongeren van 15 tot 20 jaar zitten vaak in een fase waarin ze zich willen
afzetten tegen de verplichtingen, tegen het normale leven en vooral tegen ouders. Het clichébeeld
van een camping is dus wel het laatste wat ze willen, ze willen iets vernieuwends. Expeditie Jansen is
hiervoor geschikt, het is uitdagend, er zit een sportief aspect in en het sociale gedeelte is ook
aantrekkelijk, omdat het gaat om mensen van de eigen leeftijd. Ook oudere jongeren kunnen zich
vinden in dit avontuurlijke concept van vakantie vieren, het is weer eens wat anders dan luieren op
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een strand. En als de kinderen er eenmaal zijn is de stap naar een vakantie als deze natuurlijk een
stuk groter.
Singles
Ook voor singels is dit concept heel geschikt. Zij zijn alleen en hoeven met niemand rekening te
houden, ze willen vermaakt worden. Voor hen is een combinatie van vakantie en de mogelijkheid tot
het ontmoeten van een nieuwe partner aantrekkelijk. Het is mogelijk om Expeditie Jansen alleen
voor singles uit te voeren. Singles kunnen zich dan opgeven voor een periode en zo nieuwe mensen
ontmoeten. In groepsverband proberen te overleven zorgt ervoor dat iedereen nauw samen moet
werken, er ontstaan nieuwe banden en relaties. Of er nu wel of geen nieuwe partner aan
overgehouden wordt, nieuwe vriendschappen ontstaan en het was een leuke vakantie.

Trends
Expeditie Jansen legt de focus op beleving, participatie en activiteit, dat is precies wat de laatste
trends binnen vakantie vieren zijn. De activiteit moet een ‘gevoel’ oproepen, authenticiteit wordt
steeds belangrijker. Expeditie Jansen biedt ongerepte natuur en eenvoud, en geeft tegelijkertijd een
kijkje in het leven op het platteland. Weg van alle luxe van thuis, op jezelf aangewezen zijn, leven
met en van de natuur, kijken of die oerinstincten er nog zijn. Back to basics, dat is wat Expeditie
Jansen biedt.
De laatste decennia is de wereld steeds gehaaster geworden, we zijn van alle gemakken voorzien.
Nog even en we hoeven niets meer zelf te doen. We nemen het openbaar vervoer, maaltijden zijn
kant en klaar en hoeven alleen nog opgewarmd te worden. Machines doen het werk voor ons, we
worden lui. Expeditie Jansen is er om je wakker te maken, de mens is tot zoveel in staat als het nodig
is. Wat is er nu uitdagender dan helemaal voor jezelf zorgen? Zeker voor de jongeren van nu is het
een uitdaging. Zij zijn geboren in een wereld vol luxe, hebben geen zware tijden meegemaakt
behalve dan misschien de examenperiode, en zij kregen altijd alles wat ze wilden. Maar kunnen ze
ook zelfstandig zijn? Hebben ze wat nodig is om te overleven? Persoonlijk zou ik wel willen weten of
ik dat kan!

Praktische zaken
Er werd een voorbeeld gegeven van een Expeditie Jansen bij een landbouwbedrijf in Brabant, maar
dit concept is in heel Nederland uitvoerbaar. Een optie is om een website op te zetten waar bedrijven
zich in kunnen schrijven voor het starten van een Expeditie Jansen bij hun bedrijf. Daarbij wordt het
volgende van hen gevraagd:
-

Eenmalig inschrijfgeld betalen of een fee per boeking
Survivalkisten en materiaal voor opdrachten aanschaffen
Expeditieleiders inhuren
Land ter beschikking stellen

Op de site wordt een account aangemaakt voor dat landbouwbedrijf. Mensen kunnen zich opgeven
voor dat bepaalde bedrijf om daar Expeditie Jansen te gaan beleven. De eigenaar hoeft er alleen op
toe te zien dat het kamp klaar is voor gebruik als de deelnemers arriveren. De eigenaar van het
bedrijf hoeft zich verder niet met de expeditie te bemoeien als hij dat niet wil. Overleg met de
expeditieleider is natuurlijk altijd mogelijk.
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Economisch resultaat
Expeditie Jansen is moeilijk te vergelijken met een standaard vakantie op de camping. Omdat het een
unieke ervaring is kan er een aardig bedrag gevraagd worden voor een week survivallen. Maar omdat
er weinig faciliteiten zijn om gebruik van te maken in verhouding met een gewone camping
(toiletten, douches, zwembad, etc.) zou je kunnen stellen dat er niet veel voor gevraagd mag worden,
omdat mensen normaal gesproken extra betalen voor de luxere faciliteiten. Uit onderzoek op
internet blijkt dat een dag survival gemiddeld tussen de 40 en 50 euro per persoon per dag kost.
Kamperen op een standaard camping met basisfaciliteiten kost gemiddeld tussen de 50 en 60 euro in
het hoogseizoen (juli en augustus) en tussen de 30 en 40 euro in het laagseizoen (mei, juni,
september, oktober) gebaseerd op 8 personen.
In het geval van Expeditie Jansen gaat het om een combinatie van twee activiteiten, namelijk survival
en overnachten. Bij de survival worden dingen geleerd als vuur maken, er zit een spelelement in en
het is een unieke ervaring. Dit alles meegenomen kan er een hoger bedrag genomen dan voor een
standaard campingovernachting en survivaldag. Bij een grotere groep is het totaalbedrag groter, dus
voor de eigenaar van het landbouwbedrijf is dat aantrekkelijker. Kisten en materiaal hoeven maar
één keer aangeschaft te worden. Het is dus een optie om het voor de deelnemers aantrekkelijker te
maken om met grotere groepen te gaan.
Deelnemers
6 personen
8 personen
10 personen
>14 personen

Hoogseizoen (bedrag per persoon per
dag incl. expeditieleider)
€50,€46,€42,€35,-

Laagseizoen (bedrag per persoon per
dag incl. expeditieleider)
€40,€36,€32,€25,-

Op basis van bovenstaande prijzen kan een schatting gemaakt worden van hoeveel een boer in een
heel seizoen kan verdienen. In het laagseizoen uitgaande van een gemiddelde bezetting van 6
personen, in het hoogseizoen uitgaande van 10 personen levert dat de volgende bedragen op:
Laagseizoen
Hoogseizoen
Kosten
expeditieleider
Totaal

Expeditie Jansen

Periode
Mei, juni, september, oktober
Juli, augustus

Prijs per week
€1680,€2940,-

Totaal
17 weken: €28560,8 weken: €23520,€13200,-

(o.b.v. €2200 pm)

€38880,-
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