
Jouw toeristisch aanbod 
verdient toch alle aandacht?
Ontwikkel een online trainingsmodule 
van jouw stad of streek

Het is belangrijk dat alle gastheren en gastvrouwen enthousiast en goed 
geïnformeerd alles over jouw stad of streek kunnen vertellen. Dat zorgt voor 
tevreden gasten die meer besteden, graag terugkomen en hun positieve ervaring 
delen met anderen. 

Een online trainingsmodule op het online trainingsplatform van VisitBrabant is 
een handig hulpmiddel om kennis te delen met jouw (potentiële) ambassadeurs. 
De module is 24/7 beschikbaar, interactief en snel te doorlopen. Zo zijn 
hotelreceptionisten, VVV-medewerkers, gidsen, buschauffeurs en trotse inwoners 
in een handomdraai op de hoogte van de toeristische hoogtepunten en iconen in 
jouw gebied én verbeter je de gastvrijheid in Brabant. 

“Wij gebruiken het platform voor onze drie hotels, 
omdat het een ongedwongen manier biedt 
om meer te weten te komen, zonder dat onze 
medewerkers het idee hebben dat ze verplicht 
moeten studeren. 
Het is een leuke manier van leren waar je 
competitief van wordt. Je wilt erg graag eindigen 
met nul fouten.”

Sheila Fikke, eigenaresse Hotel ’t Witte Paard, Hotel 

ten Bosch en Hotel Port of Moerdijk over het gebruik 

van het online trainingsplatform van VisitBrabant



“De online training is tijd- en plaats onafhankelijk: 
je bepaalt zelf wanneer je de training doet 
en waar. Bovendien duurt de training maar 
maximaal een half uur. Dat je aan het einde van 
de training een certificaat krijgt als je voldoende 
vragen goed hebt beantwoord geeft de training 
een extra dimensie. De reacties van cursisten zijn 
lovend.“ 

Erik Jansen, toeristisch manager bij Regionaal 

Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, over de online 

trainingsmodule van Het Land van Cuijk op het 

platform van VisitBrabant

“Ik heb verhalen gelezen die ik nog niet kende.” 

Cursist over de online training Het Land van Cuijk op 

het platform van VisitBrabant

Kies voor jouw eigen online trainingsmodule:
• Kennis is altijd en overal toegankelijk voor een  

onbeperkt aantal cursisten 
• Jij bepaalt de inhoud van de online training
• Profiteer van het bestaande VisitBrabant 

cursistennetwerk (bijna 400 cursisten: o.a. VVV-
medewerkers, hotelreceptionisten, buschauffeurs)

• Je profiteert van kostenvoordeel, omdat je gebruik 
maakt van het bestaande platform

• Je wordt begeleid door VisitBrabant
• Promotie door bijvoorbeeld de inzet van winacties

Waaruit bestaat een eigen online 
trainingsmodule?
• Online training (in circa 30 minuten te doorlopen) 

met tekst, beelden, video en oefenvragen, 
afgesloten met een kennistoets

• Gepersonaliseerd certificaat als cursist de toets 
 met goed resultaat afrondt
• Je hebt inzicht in statistieken van cursisten 
• Plaatsing op online trainingsplatform van 

VisitBrabant (licentie 12 maanden)

Vanaf € 4.495,- (excl. btw)

Meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak maken?

I: connectbrabant.nl
E: info@visitbrabant.nl
T: 013-3030390 

“Waar kunnen de 
groetersrondleidingen in 
het Land van Cuijk worden 
geboekt?”

“Waar vind je het unieke 
Van Gogh-Roosegaarde 
fietspad, geïnspireerd op 
The Starry Night van Van 
Gogh?”

“Welke twee musea 
vormen samen het 
Museumkwartier, één van 
de grootste 
culturele attracties van 
Nederland?” 


