
 

  

  

 

  

  
   

  

  

TRENDCONGRES 2019 & VAKDAG ZET JE REGIO OP 
DE KAART 
Bouwstenen en inspiratie voor jouw nieuwe strategie  

Onze branche ligt met discussies rond overtourism en leefbaarheid behoorlijk onder 
het vergrootglas. Een discussie waarin vaak voorbij wordt gegaan aan de kansen 
die toerisme biedt, zeker voor steden en regio’s die met toerisme de leefbaarheid en 
regionale economie juist willen versterken. Het maken van de juiste strategische 
keuzes is voor zowel gebieden met overtourism als undertourism de komende 
periode essentieel. Daarom organiseert PleisureWorld NRIT dit najaar twee 
bijeenkomsten met meer dan voldoende bouwstenen en inspiratie voor een nieuwe 
strategie voor de toekomst.  

  

  
   

  

31-10-2019  TRENDCONGRES toerisme & vrije tijd 2019  

Samen bouwen aan allianties voor bewuste 
bestemmingen 

Op het TRENDCONGRES bouwen we verder op het advies van de Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur die in ‘Waardevol toerisme, onze leefomgeving 
verdient het’ een scherpe analyse neerzet en een perspectief voor de branche 
schetst. Essentieel is dat we toerisme moeten blijven ontwikkelen en tegelijkertijd 
een mooie balans creëren voor bewoners, bedrijven en bezoekers.  

Op het TRENDCONGRES gaan we in drie keynotes, acht verdiepende breakout 
sessies, een paneldiscussie en een urban safari samen bouwen aan een nieuwe 
toekomst voor toerisme. Keynotes hebben we van schrijver en duurzaam toerisme 
consultant Jeremey Smith die een presentatie geeft met als titel ‘Transforming 
Tourism for Resilience and Regeneration’, Renske Satijn van Rotterdam Partners 
die de nieuwe toeristische strategie van Rotterdam toelicht en Christiaan Cooiman 
van Heijmans Vastgoed die vertelt hoe op Katendrecht vastgoedontwikkeling en 
leisure hand in hand zijn gegaan.  

  

  



  Reserveer nu je ticket   

 

  

  

  

 

  

  

  

Nieuwsgierig naar de invulling van het 
programma? 

Kijk dan op de congreswebsite  

  

  
   

  

  

5-11-2019  Vakdag Zet je regio op de kaart 

Inspiratie en handvatten voor de next step in destinatie-
ontwikkeling 

Op de VAKDAG ZET JE REGIO OP DE KAART staan destinatiemarketing en -
ontwikkeling centraal. Waar enkele toeristische hotspots te maken hebben met 
leefbaarheidsvraagstukken, vragen veel meer gemeenten en regio’s zich af hoe ze 
juist met toerisme de leefbaarheid kunnen vergroten.  

  

http://post.spmailtechnol.com/f/a/j3jxTyi08l4Ieantrr1GOQ~~/AABSmQA~/RgRfbgy0P0SbaHR0cHM6Ly9kbWFuYWx5dGljczEuY29tL2NsaWNrP3U9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cudG9lcmlzbWVjb25ncmVzLm5sJmk9MSZkPUF6UmNIdG84UXBTWGdrTDItTXVpZXcmZT1kaXZhaCU0MGJmdHAuYmUmYT1ZTVNEcjRpOVFrSzBPUllrdXlKVmJ3JnM9MU5TOUU1cXZGekFXA3NwY0IKAAA02YxdynWrTFINZGl2YWhAYmZ0cC5iZVgEAAAAAA~~
http://post.spmailtechnol.com/f/a/nMBW6A69cgGnqNf0j6P3pQ~~/AABSmQA~/RgRfbgy0P0QeaHR0cHM6Ly93d3cudG9lcmlzbWVjb25ncmVzLm5sVwNzcGNCCgAANNmMXcp1q0xSDWRpdmFoQGJmdHAuYmVYBAAAAAA~


Op de VAKDAG ZET JE REGIO OP DE KAART krijg je drie bijzondere keynotes. 
Douwe Wielenga van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur gaat in op de 
perspectiefwisseling die nodig is voor een waardevol toerisme. Eduard Pieter Oud 
van Respons Evenementen - Toerisme -Citymarketing vertelt wat je moet doen om 
een plek op de internationale toeristische kaart te veroveren. Moniek Hover van 
Breda University neemt je mee in de wereld van storytelling en laat zien hoe je 
informatieve verhalen kunt omzetten in belevingsgerichte verhalen en toeristische 
producten.  

Volop inspiratie 

Op beide dagen natuurlijk nog veel meer inspiratie in de ruim 20 breakout sessies 
waar je zelf de sessies mag kiezen die het beste bij je passen. Op het 
TRENDCONGRES gaan we op Urban Safari in Katendrecht om de leisure-
ontwikkeling daar zelf te ervaren. Op de VAKDAG ZET JE REGIO OP DE KAART 
hebben we een mooie inspiratietuin gecreëerd waar je kennis kunt maken met 
innovatieve producten en diensten.   

  

  Reserveer nu je ticket   

 

  

  

  

 

  

  

http://post.spmailtechnol.com/f/a/58Rx7l1iS-Uj3A0Lo47Fpw~~/AABSmQA~/RgRfbgy0P0SbaHR0cHM6Ly9kbWFuYWx5dGljczEuY29tL2NsaWNrP3U9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ6ZXRqZXJlZ2lvb3BkZWthYXJ0Lm5sJmk9MyZkPUF6UmNIdG84UXBTWGdrTDItTXVpZXcmZT1kaXZhaCU0MGJmdHAuYmUmYT1ZTVNEcjRpOVFrSzBPUllrdXlKVmJ3JnM9c0lrOE93RHROdW9XA3NwY0IKAAA02YxdynWrTFINZGl2YWhAYmZ0cC5iZVgEAAAAAA~~


  

Nieuwsgierig naar de invulling van het 
programma? 

Kijk dan op de congreswebsite  

  

  
   

  

  

Voordelig combiticket 
Een ticket voor elke dag kost slechts € 195,-. Wil je beide dagen bezoeken, dan 
kun je een voordelig combiticket (€ 350,-) boeken. We zien je graag op donderdag 
31 oktober op het TRENDCONGRES in Rotterdam en op 5 november op de 
VAKDAG ZET JE REGIO OP DE KAART op dinsdag 5 november in Hoogeveen. 

Wil je een combiticket stuur dan een mail naar info@nrit.nl 

  

  
   

  

  

 

  

  
  

  

  

Pleisureworld NRIT is hét platform in toerisme, recreatie en 
vrije tijd waar advies, kennis en inspiratie samenkomen. Dat 
doen wij onder andere met talloze bekende publicaties, het 
organiseren van evenementen en Vakdagen, het 
kennisplatform van NRIT Media en de diensten van 
Pleisureworld Advies voor onderzoek en support aan alle 
soorten ondernemingen in onze branche. 
Uitschrijven voor i nformatie over onze Vakdagen. 
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