
    

 

Inhoud 

• Kennissessie: de impact van zakelijk bezoek op jouw bestemming vergroten! 

• Video: de Nederlandse natuur, dat moet je beleven! 

• Nieuw samenwerkingsverband met Netwerk Digitaal Erfgoed 

• Inschrijving geopend voor onderzoek Toeristisch Bezoek aan Steden 2023 

• ITB-deelname zo duurzaam mogelijk 

 

Kennissessie 

Hoe vergroot je de impact van zakelijk bezoek op 

jouw bestemming? 

Door kennisdeling en samenwerking kan zakelijk bezoek impact maken die verder gaat dan 

economische groei alleen. Op vrijdag 31 maart 2023 organiseren we een kennissessie over dit 

thema in de Jaarbeurs (Utrecht). We bekijken hoe zakelijk bezoek kan bijdragen aan de 

ambities van jouw bestemming. Ook gaan we in op wat bestemmingsmanagement voor zakelijk 

bezoek eigenlijk inhoudt. Verder komt het creëren van draagvlak bij bestuur en politiek om 

hierin te investeren aan bod.  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-8569909824614841982_zakelijk
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-8569909824614841982_video
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-8569909824614841982_digi-erfgoed
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-8569909824614841982_TBaS
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-8569909824614841982_itb


 

 

 

Foto: © Marvin Kuhr 

Ben jij manager, strateeg of beleidsmedewerker bij een gemeente, provincie, regionale 

overheid of Convention Bureau? Dan ontmoeten we je graag tijdens deze kennissessie!  Bekijk 

het programma of schrijf je direct in. 

   

 

 

Nieuwe video 

De Nederlandse natuur, dat moet je beleven! 

 

 

De nieuwste video die we hebben gemaakt gaat over het Nederlandse kustgebied en de 

natuur. Van paars bloeiende heide en bossen in herfsttooi tot de beroemde Hollandse luchten 

en onze eindeloze stranden. Maar – net als alle video’s in de serie over de zeven passies voor 

toeristisch bezoek – maakt dit filmpje vooral één ding duidelijk: het beste van ons land ervaar je 

niet vanachter je scherm, maar alleen door Nederland zelf te bezoeken. De video’s worden 

onder andere gedeeld via de NL Toolkit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=707fd30cc6&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=02e4acc314&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=02e4acc314&e=868a327a47
mailto:secretariaat@holland.com?subject=inschrijving%20kennissessie%20impact%20zakelijk%20bezoek
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=49c2367a31&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=65cf7aef62&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=64e89e7066&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=ae3b5a8338&e=868a327a47


 

(RVO), onze eigen contentkanalen en onze mediabank.  

  

 

 

NBTC sluit nieuw samenwerkingsverband met 

Netwerk Digitaal Erfgoed  

 

Dit jaar werken het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en NBTC samen om de digitale 

zichtbaarheid en beleefbaarheid van erfgoed te verbeteren. Het stappenplan ‘Aan de slag 

met digitale beleving’ van NBTC wordt geüpdatet met de kennis en expertise van het 

NDE.  

 

Het stappenplan krijgt een extra verdieping (voor erfgoedlocaties) om data goed te linken aan 

relevante informatie en deze te verwerken in een interactieve beleving. Een belangrijk voordeel 

van deze koppeling is dat de digitale beleving langer up-to-date en relevant blijft, waardoor 

deze duurzamer wordt. De komende maanden passen we het nieuwe stappenplan als testcase 

toe op een erfgoedlocatie. Lees meer over digitale innovatie en het stappenplan op onze 

website.  

   

 

Organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, onderwijs en onderzoek vormen samen 

het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Met leveranciers van erfgoedsoftware, provincies 

en gemeenten werkt NDE aan de uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, 

ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

 

 

 

Inschrijving geopend 

Onderzoek Toeristisch Bezoek aan Steden 2023 

In het vrijetijdsgedrag van Nederlanders spelen steden 

nog altijd een belangrijke rol. De combinatie van 

winkels, musea en horeca maken de stad een 

aantrekkelijke optie voor een dagje uit of een korte 

vakantie. Om inzicht te krijgen in het toeristisch bezoek 

aan jouw stad kun je deelnemen aan het onderzoek 

‘Toeristisch bezoek aan steden’.  

 

Deelname aan dit onderzoek geeft inzicht in de omvang 

https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=31ea327125&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=9c230cbf20&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=9c230cbf20&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=fcbe2d3940&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=3dd2647455&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=cf7fb5ee45&e=868a327a47


 

van het toeristisch bezoek aan de stad en verschillende 

kenmerken zoals vervoermiddel, bezoekduur, ondernomen 

activiteiten en bestedingen. Dit jaar kun je voor het eerst 

ook de leefstijlsegmenten aan de resultaten laten koppelen. 

Wil je jouw stad opgeven voor deelname aan het 

onderzoek? Stuur dan een e-mail aan Inge Huizenga. 

Meer informatie over het onderzoek lees je in het voorstel. 

   

 

Foto: © M R S V I S U A L S 

 

 

ITB-deelname met minimale ecologische 

voetafdruk 

Dit jaar zijn we eindelijk weer fysiek aanwezig op de ITB in Berlijn. We doen ook hierbij ons 

best om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo reizen we met de trein, verblijven we in 

een duurzaam hotel en kiezen we voor standbouw met gerecycled materiaal. De catering is 

vegetarisch en we gebruiken zo min mogelijk plastic en papier, bijvoorbeeld door met een 

digitale persmap te werken. Verder ondersteunen we lokale, sociaal-maatschappelijke 

initiatieven. 

 

Wat dit precies oplevert? Met ‘Trace by Isla’ meten we onze carbon- en waste footprint. De 

resultaten delen we achteraf. Zo willen we anderen stimuleren ook duurzaam te ondernemen 

tijdens of voor events.  

  

 

mailto:ihuizenga@holland.com?subject=Toeristisch%20Bezoek%20aan%20Steden%202023
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=25cfb37d09&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=822ddff110&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=6e154d701e&e=868a327a47
https://nbtc.us4.list-manage.com/track/click?u=2a38b237c92883e95e0ef1eec&id=ccf9031f93&e=868a327a47


 


