
Brabant als bestemming promoten voor meer 
bezoekers en bestedingen
Dat is het heldere doel van VisitBrabant. Heleen Huisjes is sinds 

de oprichting in 2014 de bevlogen directeur-bestuurder van deze 

non-profit organisatie. Zij leidt een enthousiast en vakkundig 

team. VisitBrabant heeft een vaste kern medewerkers en 

wisselende projectgroepen. Samen zetten zij zich in om Brabant 

op de kaart te zetten met thema’s als Van Gogh Brabant en 

Brabant Remembers, gezamenlijke campagnes en de Brabantse 

fiets- en wandelroutes.

Alleen ben je sneller, samen kom je verder.
Heleen Huisjes: “De behoefte aan een gezamenlijke 

marketingorganisatie kwam uit de vrijetijdssector zelf. Bedrijven, 

organisaties en horeca- en recreatieondernemers uit de hele 

provincie trokken ruim vijf jaar geleden aan de bel. We moesten 

onze krachten bundelen om de sector te professionaliseren 

zodat we meer bezoekers van buiten aantrekken. En dat moet 

nog steeds trouwens. Toerisme is hierbij geen doel op zich maar 

een middel. Het draagt bij aan meer werkgelegenheid, meer 

bestedingen, een betere kwaliteit van de leefomgeving en niet te 

vergeten een gevoel van trots. Want uiteindelijk doen we het voor 

onze eigen inwoners, de Brabanders.” 

Internationale marketingcampagne
“Voor het vierde jaar draaien we een grootschalige internationale 

campagne. Daarin is een hoofdrol weggelegd voor locals, de 

Brabanders. En we werken samen met influencers en nationale en 

internationale media. Er komt heel wat bij kijken om gasten tot 

onze provincie te verleiden. We verwelkomen graag meer Belgen 

en Duitsers. Hoe zorgen we ervoor dat Duitsers voor Brabant 

kiezen en niet zoals gewoonlijk doorreizen naar de kust? Dat 

is nog best een lastige! Waarom? Duitsers verlangen kwaliteit, 

communiceren graag in hun eigen taal en keren vaak terug naar 

dezelfde plek. We moeten nog flink aan de bak en dat doen we 

met deze internationale campagne. Als we meer impact krijgen 

op de Duitse markt en het goed doen, dan profiteert iedereen 

daarvan. Ik ben ervan overtuigd dat Brabant het aanbod heeft dat 

Duitsers aanspreekt. Bovendien is het hier bourgondisch, veilig en 

goed geregeld. Dat vinden Duitsers belangrijk.”
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“We willen nog meer 
lokale initiatieven bij elkaar 

brengen en verbinden”



The war on talent
“Naast meer toeristen willen we high-tech talenten uit het 

buitenland verleiden om hier te komen werken. Als wij een 

topeconomische regio willen zijn en blijven moeten we laten zien 

dat je hier goed kunt wonen en leven. Samen met het Holland 

Expat Center in Eindhoven geven we kennismakingstours voor 

expats in Brabant. Onze boodschap aan expats is vooral: geniet 

van al het moois dat Brabant te bieden heeft en zeg het voort. 

Het Convention Bureau, onderdeel van VisitBrabant,  promoot 

Brabant als congreslocatie en legt dan steeds de link met de 

vrijetijdssector.

Te druk in Brabant?
“Daar maakt Heleen zich voorlopig geen zorgen over. “Het is 

goed om te leren van de plekken waar overtoerisme een groot 

probleem is, zoals in Amsterdam. Dat is op dit moment in Brabant 

niet aan de orde. Met de kennis en keuzes van Amsterdam doen 

wij ons voordeel. Uitdagingen zijn er nog volop. Bijvoorbeeld 

het signaleren van en op tijd aanhaken op wereldtrends, zoals 

duurzaamheid en digitale vernieuwingen. Reizen is niet zo 

duurzaam. Wat kan je daar als sector aan doen? Ook digitale 

vernieuwingen gaan razendsnel. Hoe houden we het allemaal 

bij?”

Durf te dromen
“Vijf jaar na de oprichting zijn er mooie resultaten behaald, 

maar er blijft altijd wat te dromen. We willen nog meer lokale 

initiatieven en versnipperde activiteiten bij elkaar brengen 

en verbinden. Zodat ze niet verzanden of opnieuw het wiel 

uitvinden. Het hoeft niet per sé onder de vlag van VisitBrabant, 

maar wij faciliteren graag, hebben de kennis in huis, ontwikkelen 

praktische tools en hebben een groot bereik bij consumenten. 

Zoals met ons digitale consumentenmagazine over alle hotspots 

en must do’s in Brabant dat in drie talen verschijnt. Ondernemers 

breng dit magazine ook onder de aandacht bij jouw gasten en 

relaties, en laat zien hoe mooi Brabant is!” 

visitbrabant.com/partners

Hoe ontvang je een Duitse gast?
VisitBrabant geeft ondernemers masterclasses en e-learning 

over hoe je Duitse gasten aantrekt en een prettige verblijf biedt. 

“Je kunt een prachtig bedrijf hebben, maar als het plaatje niet 

helemaal klopt, dan mis je de boot.” Heleen deelt vijf tips met 

ons: 

Tip 1: Werk samen
Combineer jouw locatie met het aanbod in je omgeving. 

Bijvoorbeeld een attractie, hotel of fietsroute. Werk samen met de 

ondernemers in de buurt.

Tip 2: Spreek Duits
Zorg ervoor dat jouw informatie Duitstalig is. Spreek Duitsers in 

hun eigen taal aan. Het geeft niks als je daarbij een foutje maakt. 

Zorg er wel voor dat teksten foutloos geschreven zijn en dat je 

professionele foto’s gebruikt. Ik ben er trots op dat wij al meer 

dan 250 ondernemers helpen zich meertalig te presenteren op 

nationale en internationale platformen.

Tip 3: Vraag je gasten om reviews
We brachten ondernemers het belang van reviews bij. Dit werd 

onderschat en ondernemers wisten niet goed hoe ze hiermee om 

moesten gaan. Nu zien we een enorme stijging van het aantal 

beoordelingen. Dat is een prachtig resultaat. 

Tip 4: Zorg voor een warme lunch en speciaal 
bier
De Duitsers (net zoals de Vlamingen) eten tussen de middag graag 

een warme maaltijd en drinken daar een speciaal biertje bij. 

Tip 5: Wees Brabants gastvrij
En tot slot, maar dat weten de meeste ondernemers beter dan ik. 

Wees jezelf en blijf hoffelijk. 
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“Wij vinden VisitBrabant een zeer 
waardevolle toevoeging voor de 

internationals om de diversiteit van 
provincie Noord -Brabant te laten 
zien. Brabant International Day is 

daar een mooi voorbeeld van.
Het is een mooie aanvulling op de 
formaliteiten die wij bieden zoals 
gemeentelijke registratie/ BSN en 
afgeven van verblijfsvergunning.”

- Olivia van den Broek – Neri

“We zetten als hotel volop in 
op samenwerking in de regio 

én provincie. Door gezamenlijk 
producten en arrangementen te 

ontwikkelen die bij onze gast passen, 
zetten we Brabant als toeristische 
topbestemming op de kaart. In 

VisitBrabant vinden we daarin een 
partner die stimuleert, verbindt 
en ondersteunt waar wij dat als 

organisatie nodig hebben.”

- Wim Hofstede

“VisitBrabant brengt ons verder en 
bij meer potentiele bezoekers. Alleen 
zouden we dat niet kunnen. En wij 
helpen VisitBrabant weer met Van 
Gogh om Brabant meer bezoekers 

te brengen. Vincentre met een 
ijzersterk aanbod en internationale 
gastvrijheid en VisitBrabant met een 

ijzersterke organisatie.”

- Simone van der Heiden
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