
 

 

 

RBT De Langstraat en VisitBrabant slaan de handen ineen, doe je mee? 
 

Beste [naam],  

Nog nooit waren er zoveel toeristen in Nederland als afgelopen zomer. Dat er voor Brabantse leisure-
ondernemers enorme kansen liggen, wordt bevestigd door het CBS: in het 3e kwartaal is Brabant een 
van de sterkste stijgers met 10% méér verblijfstoeristen, vooral uit Duitsland en België.  

Hieruit blijkt dat niet alleen de Nederlandse, maar vooral de Duitse en Belgische gast belangrijk zijn 
voor ons toeristisch herstel: zij spelen een aanzienlijke rol in jouw potentiële omzetverhoging en 
seizoensverlenging. Mits je ze weet te activeren natuurlijk.  

Hoe zorg je dat zij ook jóuw onderneming bezoeken? En dat je het maximale eruit haalt? Daar gaan 
we jou bij helpen. 
 
 
Onze oplossing: Regio Pilot De Langstraat  
We gaan jou als ondernemer kosteloos en duurzaam versterken. Hoe? Door als collectief een boost te 
geven aan het (inter)nationale toerisme naar De Langstraat.  

Dit doen we in de vorm van de regio pilot. Jouw onderneming behoort tot onze selectie van 30 
topaanbieders in de regio, waarvan wij geloven dat zij als collectief de meeste impact kunnen maken: 
meer bezoekers, meer bestedingen en meer herhaalbezoek.  

 
Waarom deze pilot 
De Langstraat timmert hard aan de weg op het gebied van toerisme. De Langstraat is een veelzijdige 
regio met de juiste troeven en een prachtig toeristisch aanbod in handen.  

RBT De Langstraat en VisitBrabant zijn sinds voorjaar 2022 in gesprek om onze krachten niet alleen 
te bundelen, maar juist te vermenigvuldigen. Door samen te werken benutten we onze slagkracht 
maximaal: op provinciaal- (VisitBrabant), regionaal- (RBT De Langstraat) en lokaal (de ondernemer) 
niveau. 
 

De uitdaging: wat willen we bereiken? 
De internationale gast komt niet vanzelf. Dat vraagt inzet van VisitBrabant, RBT De Langstraat en van 
jou als ondernemer. In 2023 gaan we met de aangesloten pilot-deelnemers de juiste stappen zetten 
om internationaal aantrekkelijk te worden. Daarvoor maken we gezamenlijk op drie gebieden 
belangrijke stappen: 

1. Zichtbaarheid: promotie van jou, je collega-ondernemers én de regio via de juiste kanalen, bij de 
juiste doelgroep. Dit realiseren we met onder andere nationale en internationale campagnes en 
zichtbaarheid op belangrijke toeristische websites. 

2. Internationaal aanbod: slim inspelen op kansen bij de Duitse en Belgische gast. Bijvoorbeeld 
door jou te faciliteren in vertalingen, praktische trainingen en handige tools. 

3. Reviews: werken aan een sterke reputatie van jouw onderneming én de regio als geheel. 
Reviews hebben namelijk een enorme impact op de besluitvorming van jouw gast. Zo krijg je een  

4. training en een kant-en-klare toolkit met professionele communicatiemiddelen voor het eenvoudig 
werven van reviews.  

  



 

 

 

Wat levert meedoen aan de Regio Pilot jou op?  

 Potentiële omzet: we richten ons op meer kwalitatieve bezoekers, meer bestedingen, meer 
ambassadeurs en herhaalbezoek; 

 Efficiënte tijdsinvestering: kleine effort, grote impact. Wij ontzorgen je en nemen veel werk uit 
handen; 

 Kostenbesparing: je lift gratis mee op regio-specifieke en internationale marketingcampagnes; 
 Specifieke tools en ondersteuning: jij en je team worden actief begeleid en opgeleid in 

essentiële onderwerpen zoals promotie, internationalisering, gastvrijheid en reviews; 
 Een unieke kans om mee te draaien in een pilot als een van de koplopers in jouw regio. Alleen 

ben je sneller, samen kom verder.  
 

Wat we van je vragen 
Deelnemen aan de Regio Pilot is kosteloos. Wat we wel van je vragen is het volgende:  

 Een geringe tijdsinspanning en proactieve houding gedurende de pilotperiode. Wij gaan immers 
volop investeren in jouw onderneming en willen er samen een succes van maken; 

 Aanwezigheid bij de kick-off en trainingsdag; 
 De intentie om deze duurzame samenwerking na afloop van de pilot voort te zetten met RBT De 

Langstraat en VisitBrabant.  

 
Planning 2023  

16 januari (15:00 – 17:00 uur) Kick off event 

13 februari (14:00 – 15:00 uur) Webinar Uitleg van de pilot voor jouw medewerkers 

28 februari (09:00 – 12:30 uur) Live trainingen Internationale gastvrijheid & reviewmanagement 

Januari t/m augustus  Looptijd pilot 

November  Evaluatie 

        

Kick-off event  
Op 16 januari vindt de gezamenlijke kick-off plaats (locatie volgt). Op deze dag komt de gehele 
pilotgroep samen: VisitBrabant, RBT De Langstraat en de aangesloten ondernemers. Tijdens de 
bijeenkomst zoomen we verder in op de Regio Pilot en zetten we samen de eerste stappen om méér 
(internationale) bezoekers te ontvangen. 

 

 Doe mee 
Grijp deze bijzondere kans! Meld je aan voor de pilot via visitbrabant.com/regiopilot-delangstraat   
Vragen? Neem gerust contact met ons op. We staan graag voor je klaar! 

 
Met vriendelijke groet,  

Aileen Kok     Wim Hofstede 
Manager, RBT De Langstraat   Business Consultant, VisitBrabant 
aileen@rbtdelangstraat.nl    wimhofstede@visitbrabant.com 
06 – 382 740 13    06 - 211 254 32    

 


