
 

 

  

 

 

 

Verder weg raak je vaak dichterbij 

Een dipje vandaag? Misschien komt dat omdat het thuis altijd druk-
druk is? Daardoor vind je moeilijk tijd voor familie, vrienden en zelfs je 
partner. Nochtans brengt een (verre) reis jullie net dichter bij elkaar. 
Hoog tijd voor een beetje quality time in het buitenland dus! 

 
  

 

   

... met je partner 

https://news.brusselsairlines.com/optiext/optiextension.dll?ID=szpIlSlmE%2BZTwmKXYZT5TZIVrlOjf_fkVUY808FvRWlpjgRFA7oMHpMa2D2bjtE4sRmsz%2B0n0JJcZU3lqF3OWix6znvCt%2BXssN
https://news.brusselsairlines.com/optiext/optiextension.dll?ID=szpIDGhJi71Ra8Qt9MVhlcwrsP5OGgnbBM2TGh0rNgnzzUPFSaCGSqwgVfyjevopAzvbfUmaVGKbIgmA5TCdc_tALMwDC%2BcssZ
https://news.brusselsairlines.com/optiext/optiextension.dll?ID=szpkiGt3XfF5Yr2xQjTH6mk5SaZXCGO%2BBxo9459%2BwV3e_1RQg6IatmOS0GrLXsXyOCLzZk4lbRrsCio9Y0CV2kHNz8TA88
https://news.brusselsairlines.com/optiext/optiextension.dll?ID=szp0onDCP_G6FCfoPl%2BMN6mc6yi6NcnRezPw0CS0fdcKmakuT47AqTx7rQpjjI0MhIZnr0ZCl1Mypimrj7Kkq9vh3N8f2xpssL


Zoek samen warmere oorden op: hete nachten verzekerd. Bezoek 
een vulkaaneiland: dan slaat de vonk zeker opnieuw over. Of duik nog 
eens in elkaars ogen tijdens een lange reis over de Atlantische 
Oceaan. 

Plan een reis met je geliefde  

  

 
  

 

   

... met je familie 

Ook al wacht er nog een berg werk op je ... wacht niet langer om 
eropuit te trekken met je gezin. Richting de Alpen, bijvoorbeeld? Of 
toch liever naar de zon? De bestemming maakt uiteindelijk niet uit, 
zolang jullie maar gezellig samen zijn. 

Plan een reis met je gezin  

  

 
  

 

https://news.brusselsairlines.com/optiext/optiextension.dll?ID=szpIDGhJi71Ra8Qt9MVhlcwrsP5OGgnbBM2TGh0rNgnzzUPFSaCGSqwgVfyjevopAzvbfUmaVGKbIgmA5TCdc_tALMwDC%2BcssZ
https://news.brusselsairlines.com/optiext/optiextension.dll?ID=szpsKWVLEvo9CLDQXkgFJxm6ayOOIqgivbF0GiDnXl9CbgPFMXU%2BvWyDKCP4aa2Os9h0crQL4vvBsb3SR78Z4WEuCRzIzZXssx
https://news.brusselsairlines.com/optiext/optiextension.dll?ID=szpsKWVLEvo9CLDQXkgFJxm6ayOOIqgivbF0GiDnXl9CbgPFMXU%2BvWyDKCP4aa2Os9h0crQL4vvBsb3SR78Z4WEuCRzIzZXssx


   

... met je vrienden 

Vertrek op een buitenlands avontuur met je bestie(s) van vroeger en 
doe nog eens zot. Eindelijk bijpraten en klinken op jullie vriendschap 
met een glas vino? Si! Of versterk jullie (zwem)band ... terwijl jullie 
ergens ronddobberen op een Italiaans meer. 

Plan een reis met je besties  

  

 
  

 

        

 

 

   
 

 

 

https://news.brusselsairlines.com/optiext/optiextension.dll?ID=szpsanMNypav%2BSHnjt%2BwdDpA4EvrQWpP2SSmAIePwoVWYm%2BFg5QIpT9tZa1s44%2BsvXTog1Q1EZnwaK3fEXJu3GQcHoqpbtcss_
https://news.brusselsairlines.com/optiext/optiextension.dll?ID=szpsanMNypav%2BSHnjt%2BwdDpA4EvrQWpP2SSmAIePwoVWYm%2BFg5QIpT9tZa1s44%2BsvXTog1Q1EZnwaK3fEXJu3GQcHoqpbtcss_
https://www.facebook.com/brusselsairlinesMwqTpwwZ5n9_XpjO7plvefvvT
https://www.linkedin.com/company/brussels-airlines
https://twitter.com/FlyingBrussels
instagramhttps://www.instagram.com/flyingbrussels/
https://www.youtube.com/user/brusselsairlines
https://itunes.apple.com/app/brussels-airlines/id1016513055?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brusselsairlines.bmobile
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Activiteiten 

 

Travel Talent Event 

Naast het faciliteren van regio’s en steden in Nederland, hechten wij ook veel waarde aan 

het delen van onze kennis met young professionals om hen te enthousiasmeren over een 

carrière in de toeristische sector. Op 12 januari jl. waren we daarom aanwezig bij het Travel 

Talent Event in Utrecht. Hier heeft één van onze eigen young professionals, Ginger 

Weerheim, namens team Bestemmingsontwikkeling de laatste trends en 

ontwikkelingen gedeeld die in de Nederlandse reisbranche spelen. 

Dank aan Reiswerk, Breda University of Applied Sciences en de Vakantiebeurs voor deze 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8779005e2f&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1755282834807062478&ser=1#m_-4625201275489678715_ginger
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8779005e2f&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1755282834807062478&ser=1#m_-4625201275489678715_kastelen
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8779005e2f&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1755282834807062478&ser=1#m_-4625201275489678715_vsm
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8779005e2f&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1755282834807062478&ser=1#m_-4625201275489678715_arbeidsmarkt
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8779005e2f&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1755282834807062478&ser=1#m_-4625201275489678715_verwachting
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8779005e2f&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1755282834807062478&ser=1#m_-4625201275489678715_fransemarkt
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8779005e2f&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1755282834807062478&ser=1#m_-4625201275489678715_china


 

gelegenheid. 

 

Lees alles over de ontwikkelingen op het gebied van Bestemmingsmanagement.  

   

 

 

 

User Generated 

Content inzetten, hoe 

doe je dat? 
 

Altijd al willen weten hoe je je voordeel 

kan doen met user-generated content en 

hoe je van content creators 

merkambassadeurs maakt? Neem deel 

aan het UGC webinar op donderdag 26 

januari 2023. Dit webinar wordt 

georganiseerd door Kennisnetwerk 

Nederland en NBTC. 

  
 

De wereld barst van de (marketing)boodschappen. Zowel online als offline zien we de 

mooiste berichten, foto’s en video’s van bedrijven langskomen, die beloven dat hun product 

https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=2c93e4b01b&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=cf1812ba59&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=4914c58c3d&e=868a327a47


 

of dienst écht het allerbeste is. Dit klinkt mooi, maar hoe geloofwaardig zijn deze beweringen 

daadwerkelijk? Een slimme manier om het vertrouwen van de consument te winnen, is door 

de inzet van User Generated Content (UGC). 

 

Leer meer over de kracht van UGC en neem deel aan de webinar. Voor meer informatie of 

om je op te geven: stuur een mailtje naar Jasper Broekhuis (Social Media Manager) 

of Arne Keuning (Digital Expert). 

 

Feiten & cijfers 

 

 

Nieuwe cijfers voor 2023 

Meeste Nederlanders ondanks inflatie op 

vakantie 
 

 

Tachtig procent van de 

Nederlanders is van plan in 

2023 op vakantie te gaan! 

Daarnaast is op dit 

moment de verwachting 

dat de consument niet van 

plan is te bezuinigen op 

vakanties. In dat geval zal 

het toerisme in Nederland 

het niveau van 2019 (pre-

corona) overstijgen. 

 

Vorige week lanceerden we 

de nieuwe Internationale 

Vakantiemonitor tijdens de 

vakdag op de Vakantie-

beurs. Hierin vind je alle 

verwachtingen, cijfers, trends 

en ontwikkelingen voor 

2023.  

   

 

mailto:jbroekhuis@holland.com?subject=UGC%20Webinar
mailto:arne@upstream.nl?subject=UGC%20Webinar
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=7a2be98728&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=7a2be98728&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=be844ce894&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=2a915969cb&e=868a327a47


  

 

 Arbeidsmarktmonitor Toerisme 

  

Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en 

diensten vanuit verschillende bedrijfstakken. In samenwerking met ABF Research is de 

Arbeidsmarktmonitor Toerisme ontwikkeld. De resultaten geven een integraal overzicht van 

allerlei aspecten rond de werkgelegenheid voor de toeristische sector en onderdelen 

daarvan. Van het aantal banen en baankansen tot de tevredenheid en functioneren van 

werknemers. In het dashboard kun je op verschillende niveaus de nieuwste cijfers bekijken. 

   

 

 

Lees onze verwachtingen 

Verblijfstoerisme Nederland 2023 

  

Hoeveel binnen- en buitenlandse verblijfsbezoekers heeft Nederland het afgelopen jaar 

ontvangen? Wat is de impact van de recente ontwikkelingen voor bezoekers in Nederland? 

En hoe verhoudt dit zich tot eerdere jaren? Lees er alles over in onze 

publicatie Verwachting verblijfstoerisme in Nederland 2023. 

  

     

https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=5fe05afe0e&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=10b73b7340&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=e2e1782aa3&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=3abf16250a&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=c5b42ce2e9&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=8dfb7ab980&e=868a327a47


 

En verder 

 

 

Terug van weggeweest op de Franse markt 

In december 2022 is onze positioneringscampagne van start gegaan op de Franse 

markt. De campagne moet waardevolle bezoekers inspireren ons in het winterseizoen 

bezoeken.  

 

We genereren eerst bekendheid met de internationale destinatiecampagne ‘Bring yourself, 

we'll do the same’. Met vijf videoportretten gericht op kunst, cultuur & cycling lifestyle die we 

in 2022 hebben gemaakt, heropenen we de Franse markt!  

   

 

 

 

China 

Opheffen landelijk reisverbod en laatste 

ontwikkelingen 
 

Op 8 januari verviel de quarantaineplicht in China waardoor reizen van en naar China 

https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=484f1c3314&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=323262b42c&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=039f9386f7&e=868a327a47


 

weer mogelijk is. Ondanks de opheffing van het landelijk reisverbod verwachten we 

niet dat de Chinese toerist direct weer massaal naar Nederland komt. De inschatting is 

dat we pas in 2025 op het niveau van voor corona zitten wat betreft de aantallen 

Chinese toeristen. 

 

We baseren deze verwachting onder andere op onderstaande argumenten: 

• In sommige delen van China is de overheid een lange periode gestopt met het 

uitgeven van paspoorten. Daarom zullen veel Chinezen een nieuw paspoort aan 

moeten vragen. Hier zal enige tijd overheen gaan. 

• Voor een reis naar Schengenlanden moeten zij ook een Schengenvisum aanvragen. 

Ook hier zal tijd overheen gaan. 

• Veel Chinezen zullen na corona eerst een financiële buffer willen opbouwen voor ze 

grote uitgaven aan reizen gaan doen. 

• Het aantal vluchtconnecties is nog verre van het niveau van 2019. De verwachting is 

dat dit vanaf eind maart wel sterk verbeterd zal zijn.  

• Vanuit praktisch oogpunt en veiligheid verwachten we dat veel Chinezen eerst voor 

landen dichterbij zullen kiezen zoals Thailand, Japan en Zuid-Korea. Ook in Europa 

zien we dat reizigers de voorkeur geven aan Europese landen of zelfs binnenlandse 

vakanties, om zo dichterbij huis te zijn, mocht er iets gebeuren.  

  

 



 

 


