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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.  

  

 



 

 


