
Samenvatting Visie 2022 

De marketing visie van toerisme in Twente  

“Vakantie in Twente is een eigenzinnige, transformerende beleving en 

daarmee is Twente één van de belangrijkste vakantiebestemmingen van 

Nederland.  

Tijdens je vakantie in Twente laten we je zien dat het anders kan. 

Laten we je kennismaken met een andere levenshouding en een ander 

levensritme. Hierdoor breek je los uit je dagelijkse patronen, zodat 

je weer dichter bij jezelf komt.” 

De Twentse belofte is dus: bezoek Twente en je komt dichter bij 

jezelf. 

Twente biedt niet alleen een basale of memorabele beleving, waarbij 

fiets- en wandelroutes verbonden worden met horeca, steden, 

winkelen, cultuur en wellness.  

Nee, Twente beloofd een transformatie; wanneer je Twente hebt 

bezocht, keer je anders naar huis. Kortom Twente maakt de verbinding 

tussen activiteit, omgeving en culinair maar voegt daar een 

verdieping aan toe.  

Aan de hand van de customer journey (proces van inspiratie, boeken 

tot thuiskomst) bepalen we de ‘sleutelmomenten’ voor de bezoeker. 

Deze sleutelmomenten diepen we uit en daarin brengen we de Twentse 

levenshouding en levensritme tot uitdrukking. Hetzelfde proces 

passen we toe bij de ontwikkeling van producten.  

De missie beoogt ook dat Twente behoort tot één van de belangrijkste 

vakantiebestemmingen van Nederland. Op dit moment draagt de 

vrijetijdseconomie van Twente € 176,4 miljoen¹ bij aan de Twentse 

economie en is verantwoordelijk voor 18.590 banen¹. In overleg met 

en met ondersteuning van ondernemers, overheid en overige 

belanghebbenden hebben we prioriteiten aangemerkt en zijn 

doelstellingen vastgesteld waarbij ook de verbinding is gezocht met 

de ambities benoemd vanuit de provincie.  

Een en ander heeft geresulteerd in de doelstelling om de waarde van 

het Twentse toerisme met 21% te laten stijgen, waarmee de 

vrijetijdseconomie als doel heeft het aantal overnachtingen te laten 

stijgen naar 3,58 miljoen. 

Om deze doelstellingen te behalen, wordt strategisch in de eerste 

fase gekozen voor marktpenetratie en productontwikkeling. Wanneer 

Twente een goede basis heeft gelegd volgt de fase twee waarbij de 

focus verschuift van marktpenetratie naar marktontwikkeling.  

¹ Bron MarketingOost, regiomonitor 2016 & LISA 2016 & Kennispunt Twente 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOEL 2022  

Het creëren van een transformerende beleving, door de bezoeker 

op de belangrijkste momenten in de customer journey te laten 

zien dat het anders kan.  

Creëren van uniformiteit in de basis (informatie)voorziening, 

waardoor de basis beleving in alle 14 gemeenten bijdraagt aan de 

Twentse customer journey en daarmee de positionering van Twente 

€ 202 miljoen bestedingen 

3,58 miljoen overnachtingen 

20.751 banen 

25% spontane naamsbekendheid 

85% geholpen naamsbekendheid 

RANDVOORWAARDELIJK 

Eén visie en één geluid om met alle belanghebbenden samen te 

bouwen aan een duurzame VTE sector voor Twente en de doelen voor 

2022 samen te behalen.   

Een consistente en intensievere samenwerking tussen alle 

belanghebbenden 

Een constante investering in de vrijetijdseconomie van alle 14 

gemeenten, de provincie en ondernemers waardoor 

productontwikkeling, beleving- en serviceverbetering mogelijk 

blijft. 

 

 

 

 

 


