
Toerist van de 
toekomst 

 
Online inspelen op trends in 

toerisme 





Trend #1:  
Meer bezoekers.  

Niet altijd de juiste bezoeker 
of juiste moment. 

 
In 2050: 10 miljard 

mensen & 1,8 miljard 
toeristen. 















Trend #2:  
Duurzaam 
toerisme. 

  
Niet minder CO2 uitstoot: 

maar positief herstel 
natuur en koesteren lokale 

cultuur. 



Better places: Economisch groei toerisme + 

positief effect op inkomsten lokale economie, 

natuur en dier.  



With locals: Waardering voor lokale tradities, 

folklore, verhalen. Kleinschalige opzet, meebeleven.  



Gastvrijheid & koestering 

culturen. Inclusief & storytelling. 



Clean-up & beloning: een 

schoon strand is goed voor iedereen. 





Trend #3  
Bezoekers zijn op 

zoek naar bijzondere 
belevenissen. 







AirBNB & Tripadvisor spelen hier maximaal op 

in & passen strategie aan… 



Lokale ondernemers zijn massaal afwezig. 



De peer-to-peer-markt pakt het op.  

De concurrentie komt uit een andere hoek. 





Meer dan 45 miljoen websites weten wat ‘hygge” is; 

peers spelen snel in op trends. 













Trend #4: Bezoekers 

worden door 

technologie op hun 

wenken bediend & 

willen een perfect 

online proces. 













1 wandeling, 2 weken, 30.000,- omzet 



Trend #5: Mensen 

willen een 

persoonlijke band  

& met de slimste 

inside tips reizen.  







Social proof: dit zeggen andere reizigers. De 

waarde van reviews en testimonials & een alerte 

reactie op basis van relatie (versus aanbod). 





Trend #6: Bezit wordt 

minder belangrijk.  

De deeleconomie doet 

ook zijn intrede in het 

toerisme. 















Initiatief van gemeente. Pop-up B&B: 

Overnachten in de natuur in Boxtel. Service 

verleend door lokale B&B’s. 



Van trends naar 
resultaat –  
Maastricht 





Uitbundig 

geel 

Gezellig 

lime 

Rustig 

groen 

Ingetogen 

aqua 

Stijlvol en 

luxe blauw 

Ondernemend 

paars 

Creatief en 

inspirerend 

rood 

vitaliteit 

controle 

harmonie 

zekerheid 







50 miljoen bezoeken 
In Nederland 

Locaties 

Evenementen 

Routes 

Deals 

Tips 

Favorieten 

Reviews 

35.849 

196.902 

1.820 

577 

816 

168.936 

1641 
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Best bekeken website in 2018 
Van de grote steden 

www.bezoekmaastricht.nl 



Piekmomenten grote steden Winter Zomer Herfst Lente 
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Grootste stijger in 2018 
Van de grote steden 

www.bezoekmaastricht.nl 

+ 58% 







Succes samen –  
op naar een nog 

mooier 2019! 


