
Heusden, 16 januari ‘23





Wij kennen jullie

Maar kennen jullie ons?

En kennen jullie elkaar?

Fijn dat je er bent! Even voorstellen…

AnkieWim Sef

Aileen Nikki



1. Wie ben je (wie is je collega)?

2. Wat is je rol?

3. Bij welke organisatie?

4. Wat maakt jullie locatie aantrekkelijk en bijzonder?

30 seconden…. GO

Even voorstellen…



Even voorstellen…

Corné Dijkmans

Sint Jan de Doper

Rinus Krijnen

De Looierij

Rein de Ruiter

BOEI35, Sloepvaren

Camperplaats Heusden

Rik Galle

Rondvaart Wiljo

Wijnand van Delft

Herberg De Drie Linden

Huub van Leijsen

Pukkemuk

Joost van Eijk

Emmamolen

Aura Klerkx

‘t Wapen van Heusden

Patrick Juffermans

Marvilla Park Het Genieten

Maarten van Son

De Financien

Christianne van Glazenburg

Guesthouse Hotel

Orban Reith

EuroParcs Kaatsheuvel

Karin Smulders

FarmCamps De Smulhoeve

Wim Luijendijk

Het Witte Kasteel

Martijanne van Zon

De Rustende Jager

Toontje Smink

Schoenenkwartier

Annemieke Legerstee

Brouwerij Sint Crispijn



Geen deelnemer, wél supporter!



De Regio Pilot De Langstraat:
Waarom en Doelstellingen



o Toerisme is belangrijk voor Brabant én de Brabander

o Binnenlands toerisme belangrijke en sterke basis

o Internationaal toerisme noodzakelijk voor groei

Alleen met een compleet ecosysteem bereiken we onze gezamenlijke doelstellingen

Jij als ondernemer/organisatie van cruciaal belang.

Pilot zet in op het neerzetten van het complete ecosysteem, samen met jullie als hoofdrolspelers.

Waarom deze regio pilot?



o Versterken van de positie van De Langstraat als aantrekkelijke verblijfsregio in Nederland. → RBT 
De Langstraat

o De Langstraat als aantrekkelijke regio positioneren bij Belgische en Duitse doelgroepen. →
VisitBrabant

Alleen mogelijk met inzet van alle betrokken partijen.

Iedereen optimaal in zijn kracht zetten op het juiste moment bij de juiste doelgroep.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Waarom deze regio pilot?



Belang van het collectief
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Collectief sterke customer journey
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o Een sterke internationaal gastvrije regio neerzetten

o Met meertalige informatievoorziening

o Met meertalig beleefbaar aanbod

o Met een sterke reputatie voor regio én ondernemers

o Nauwere samenwerking tussen ondernemer – regio – provinciale organisatie én ondernemers
onderling mogelijk maken

o Kennis vergaren over doelgroepen t.b.v. marktbewerking doelgroepen

o Blauwdruk ontwikkelen voor uitrol over Brabant

De pilot, onze doelstellingen



Hoe de internationale 
gast kan bijdragen 
aan jouw onderneming



Ontwikkeling van gasten per provincie
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Herkomst gasten Nederland/Brabant 
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Internationalisering verlengt seizoen
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o Brabant loopt voorop in het aantal Belgische meerdaagse gasten

o Aantal Duitse gasten neemt bovengemiddeld toe, kustprovincies blijven koploper

o Duitse/Belgische markt: kansen voor kort meerdaags verblijf, kennis Brabants toeristisch product 
is gering, product sluit wel bovengemiddeld goed aan bij wensen doelgroepen

o Vakanties in schoudermaanden wijken af

o Meivakantie NL 2023: 29-4 t/m 7-5

o Paasvakantie BE/DE 2023: 1-4 t/m 16-4

o Herfstvakantie NL14-10 t/m 29-10

o Herfstvakantie DE 30-9 t/m 15-10

o Herfstvakantie BE 28-10 t/m 5-11

o Veel extra vakantiedagen

o Beter bestedingspatroon: tot 3x hogere uitgave per dag/vakantie

De kansen van internationalisering

Tot 5 weken

extra seizoen



Wat de regio pilot 
concreet inhoudt voor jou



o Zichtbaarheid voor de regio én jouw
onderneming

o Ondersteuning bij de belangrijkste stappen om 
internationaal gastvrij én toegankelijk te worden

o Ondersteuning bij zichtbaarheid en sterke
reputatie op reviewplatforms

o Webinar voor medewerkers: 13 februari

De pilot, welke stappen gaan we zetten?



o Doorlopend zichtbaarheid op meertalige platforms 
VisitBrabant, RBT De Langstraat en doorplaatsing
op voor jou relevante reviewplatforms

o Teksten

o Fotografie

o Activatie in campagnes en middelen

o (Online) Activaties van RBT De Langstraat

o NRW-campagne: 1 maart t/m 1 April

o Voorjaarsmagazine De Langstraat

o Booqi en kaart Loonse- en Drunense Duinen

o Aansluiten en meeliften op campagne
“Brabant. Dichterbij jou”

Zichtbaarheid



o Landingspagina professioneel meertalig
vertaald

o Doorverwijzing vanuit VisitBrabant en 
Bezoek De Langstraat

o Vindbaarheid in Google voor jouw locatie

o Training voor jou en je medewerkers

o Waarom de internationale gast
interessant voor jou is

o Wat je kunt doen om gastvrijer te zijn en 
je internationale gast beter te begrijpen

o E-learning De Langstraat

o Kennis voor jou en je medewerkers (en 
de rest van Brabant!) over De Langstraat

Internationaal gastvrij



o Reviews worden door 95% gasten gebruikt

o Helpen bij inspiratie (fase 1)

o Geven vertrouwen (fase 2)

o 70% van de gasten is geneigd een review achter te laten 
als dat gevraagd wordt

o Helpt bij verbetermanagement

Reviewmanagement – het belang



o (Ondersteuning bij) doorplaatsing op 
relevante reviewsites

o Maandelijkse reviewrapportage

o Overzicht ontvangen reviews

o Score en benchmark t.o.v. Brabant

o Herkomst reviews 

o Speciale toolkit om méér reviews te
ontvangen

o Training: Meer reviews ontvangen

o RBT De Langstraat ontvangt maandelijks
overzicht van alle locaties ter ondersteuning

Reviewmanagement



Een tijdlijn van activiteiten
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o Pilot is een gezamenlijke duurzame
investering

o Bouwen aan een internationale regio kost
tijd, meerjarenplan

o Oktober/November gezamenlijk kijken naar
vervolg

o Klankbordgroep en koplopersgroep voor RBT 
De Langstraat en VisitBrabant voor
doorontwikkeling regio

o Gezamenlijk overtuigen van andere
ondernemers van belang

Na de regio pilot - vervolgstappen



o Zet de trainingsdata in je agenda 

o Webinar voor medewerkers: 13 februari 14:00 – 15:00 online

o Workshop Reviews & Internationale Gast: 28 februari 09:00 – 12:30 Locatie gezocht!

o Lever je tekstinput aan (als je dat nog niet hebt gedaan)

o Volg de online training De Langstraat( en je medewerkers ook!)

o Deelname aan de Whatsapp-groep accepteren (en laat weten welke collega’s er in moeten)

o Je ontvangt begin februari je eerste reviewrapportage via Olery

Wat je na vandaag moet doen



o Ondernemers in de basis of uitgebreid meertalig zichtbaar/vindbaar gedurende de klantreis van 
de internationale gast

o Belang en kansen van internationale gast omarmd door ondernemers

o Effecten van inspanningen zichtbaar (data meten, gasten, kennisniveau)

o Houd zelf je ontwikkelingen ook bij om te reflecteren!

o Wat verwacht jij van de pilot?

Wanneer is de pilot een succes?



o Wij staan klaar bij vragen! Per mail, telefoon, whatsapp

Samen aan de slag!

wimhofstede@visitbrabant.com
06-21125432

nikki@rbtdelangstraat.nl
06-10418388

mailto:wimhofstede@visitbrabant.com
mailto:nikki@rbtdelangstraat.nl


Samen voor een sterk toeristisch product in de 
Langstraat!
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