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Leefbaar

Geliefd

Waardevol

Hoe houden we ons land leefbaar, geliefd en waardevol?



Holland Branding & 
Marketing Strategie

Behoud marktaandeel 

Ruimte en richting geven aan groei
• Regionale spreiding
• Spreiding in tijd
• Waarde

Doelstellingen



HollandCity

Kernwaarden merk Holland

the open-
minded
people

Holland 
DNA
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Acht Holland passies



Holland Branding & 
Marketing Strategie

HollandCity

Samenvattend

Behoud marktaandeel 

Richting geven aan de groei
• Regionale spreiding
• Spreiding in tijd
• Value

Holland 
DNA

Holland
Passies 

(Reasons to travel

Districten
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Verhaal-
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samenwerking 
tussen plekken 

rond een 
specifiek en 
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Strategische 
evenementen

Specifiek en 
onderscheidend 

thema met
‘urge to travel’



Herhaalbezoek strategie



Focus op regio´s



5,7 miljoen2,4 miljoen

43%

3 regio‘s 1 strategie



Lifestyle segmentatie/doelgroepen



Aankomsten vanuit België                 
naar Nederland

Cijfers België 2018
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+ 8% aankomsten 2018 

(174.000 gasten)

Verwachting 2019:   + 5% 

(120.000 extra gasten)

België telde op 1 januari 2019 
meer dan 11,4 miljoen 
inwoners. Hiervan woont bijna 
58% in Vlaanderen en 32% in 
Wallonië. De overige inwoners 
wonen in Brussel en omgeving.



Bron: CBS

Aankomsten per provincie 2018
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2 – 3 x per jaar
€ 311,-

3 – 5 x per jaar
€ 329,-

1- 2 x per jaar
€ 224,-

€ 438,- € 449,- € 476,-



België, de Belgen
& de Nederlanders



Heeft u dat nu ook ???

Overeenkomsten

Omarm de verschillen



België land van …. 



België land van …. 



En ook van…. 



Vlaming is niet een Nederlander 
die toevallig over de grens woont



Wat is er dan zo anders? 

KerstmisSinterklaas



Wat is er dan zo anders? 

Eten als sociaal bindmiddel

Aan tafel gaan wanneer de Cava op is

Doe maar gewoon, dat is gek genoeg  Genieten van het leven

Productkennis !

Details zijn belangrijk!

Eten om te functioneren

Aan tafel om 18h



Open en assertief 

Ik zoek het zelf wel uit  

Wat is er dan zo anders? 

Gereserveerd & “vivons bien, vivons cachés”

Ondernemingsgeest  

Ik wordt graag begeleid, 
maar niet betutteld

Onder de kerktoren blijven



Overlegmodel  

Vlakke hiërarchie  

Maar wat is er dan zo anders? 

Achterkamer overleg en bureaucratie
De baas beslist

directeur

manager manager manager

medewerker

medewerker

medewerker

staffuntie

directeur

medewerker medewerker medewerker medewerker

staffuntie



Kom je koffie drinken? 

Toch rare mensen die Nederlanders…

NL

BE



• Het is niet omdat we dezelfde taal spreken dat we elkaar begrijpen

• Het is niet omdat we graag fietsen, dat we niet willen wandelen, shoppen…… De 
combi telt en genieten is de essentie

• Het is niet omdat Vlamingen minder assertief zijn, dat de Vlaamse consumenten 
gemakkelijk zijn

• Vlaming is een goede besteder, die zonder probleem zijn portefeuille trekt voor 
kwaliteit en genieten

• Is gevoelig voor beleving en kwaliteit. Liever minder vaak/lang op vakantie dan 
‘minder goed’

• Is gevoelig voor kortingen. Maar zal het uitgespaarde geld niet op zak steken, dat 
gaat op aan extra’s. 

Persoonlijke aandacht, een warm welkom, het gevoel van ‘hier kent men 
mij en hier wil men oprecht dat ik een aangename tijd heb’ wordt zeer 
gewaardeerd

Wat de Vlaming dan precies? 



• Uitgangspunt wat een Vlaming wil is: Genieten, eten en beleven. Dit alles van goede 
kwaliteit. De fiets is daarbij de rode draad

• Genieten is zeer belangrijk: geen 65 km fietsen aan één stuk met de lunch 
achterop, wel eindje fietsen en dan stoppen op een leuk terras voor een hapje en 
een drankje. 

• Weet wat je product is, en vergelijk niet enkel met rest van Nederland 

• Mikken op lange weekends en vakanties België 
voorjaarsvakantie vs. krokusvakantie
meivakantie vs. paasvakantie
herfstvakantie altijd in week van 1 november

• Trouwe herhalingsbezoeker die zit te wachten op nieuwe tips, concrete 
aanbevelingen, insiders adresjes, etc…

• Wees realistisch over investering zowel in tijd als in € 

Bundel de krachten en houd vol ! 

Bekijk het vanuit het zuiden !



Rondje voor vragen?


