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Succesvolle digitale innovatie
voor jouw stad of regio

Plenair programma

Een van de pijlers in Perspectief 2030 is: Nederland overal aantrekkelijk. We willen bezoekers naar
andere plekken op andere momenten in Nederland trekken. Essentieel hiervoor is dat we het
huidige aanbod verbeteren en nieuw aanbod ontwikkelen. Digitale innovaties en technologische
ontwikkelingen kunnen helpen bij deze ontwikkelingen en versterking van toeristisch aanbod.
Maar ook bij het bereiken, binden en boeien van de juiste bezoekers. 
 
Op dinsdag 14 september 2021  is de online sessie ‘succesvolle digitale innovatie voor jouw stad
of regio’ gehouden. Tijdens de sessie waren verschillende gastsprekers aan het woord om hun
visie en blik te geven op het realiseren van succesvolle digitale innovaties en ontwikkelingen.

Graag delen we hieronder de opnames van de plenaire sessie en de verschillende verdiepende
sessies van deze webinar. 

Klik hier voor de compilatievideo
Klik hier voor de video van de Brabant Remembers Living app
Klik hier voor de video van Jeroen Everaert (founder Kunstproducent en conceptontwikkelaar
Mothership)
Klik hier voor de compilatievideo van alle deelsessies

Mocht je het plenaire programma willen terugkijken, klik dan hier.

Onderstaand vind je links naar de video’s die zijn getoond tijdens de sessie:

https://www.youtube.com/watch?v=ZKBAl_6uDQ8
https://www.youtube.com/watch?v=BbU-I18DbDQ
https://www.youtube.com/watch?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D&v=QcI3K3X1kd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D&v=6FsGsMsaySE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E2jbnkmhTK8CIEdXE0sTmsilmMBssdBYpZP0dUXCiK6hBZUucG4ITNrYEITfF4_Yr5ApxXcI6DMiA0nFWJXnIwer4G1Wn5RRONWLL1IV7e5Sw4nL0Ua4wVq_b5B7lssg6uZtIaLO7ED_N56KI_rz4WaPhBbasYFqtpgHOjeyzNq2m6ivyy0aA8v_ypt5k5-RGvcn9YVkKQxsctC647n0uMhS_-8RjIuAULlFIlZhEkTeUEUmvG9F2Ou-bA4AqA4WS
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2. Digitale innovatie door middel van bezoekersmanagement (Kinderdijk app) door Xander
Zuidgeest (IN10) en persoonlijke ervaringen (Floriworld) door Marissa van Spronsen (Kranendonk
Experience).
Klik hier om de deelsessie terug te kijken. 
Kinderdijk: download hier de presentatie en zie hier de video.
Floriworld: zie hier de video. 

3. Aan de slag met digitale belevingen! Toelichting op het stappenplan door Wesley Put (Breda
University of applied sciences) en Britt de Bruin (NBTC)
Klik hier om de deelsessie terug te kijken. Download de presentatie, de onepager van het
stappenplan en de onepager van het flowchart proces.
Zie hier de video van het stappenplan.

4. Digitale inspiratie vanuit de buurlanden door Vincent Buyssens (Visit Vlaanderen) en Fabian
Hedderich (Timeride)
 Timeride: download hier de presentatie

‘’Wanneer je nog geen idee hebt van een digitale beleving, is het van belang om te starten bij het
bepalen van je motivatie voordat je start met het realiseren van een digitale techniek. Maar ook is

het alvast goed om over na te denken voor wie je een digitale beleving gaat realiseren. En
daarnaast ook in welke fase van de klantenreis je deze digitale beleving wil toepassen.’’ @Britt de
Bruin – programma manager NBTC en @ Wesley Put - Team manager Tourist Experience – Buas   

Aansluitend aan het plenaire programma zijn er in vier verschillende verdiepingssessies verder
gepraat over het thema digitale innovaties.

1.Digitale innovaties bij de beleving van het bijzondere verhaal in het Markiezenhof (Bergen op
Zoom) door Moniek Hover en Juriaan van Waalwijk (Breda University of Applied Sciences).
Klik hier om de deelsessie terug te kijken. Download hier de presentatie, en zie hier de video van
de digitale beleving van het Markiezenhof.

Verdiepende sessies

Contact

Heb je vragen en/of wil je ook aan de slag met het verkennen van een digitale innovatie? Neem
dan contact op met Britt de Bruin, Programma manager – Destination development via
bdebruin@holland.com. 

Wil je meer informatie over de laatste ontwikkelingen van digitale innovaties en ook alle andere
ontwikkelingen binnen NBTC? Voor de laatste nieuwsberichten houd onze actuele pagina in de
gaten, of volg ons op Twitter of LinkedIn. 

https://www.youtube.com/watch?v=FAEFaZxj4Pc
https://www.youtube.com/watch?v=FAEFaZxj4Pc
https://mcusercontent.com/2a38b237c92883e95e0ef1eec/files/46d62546-3bd8-ce77-67e0-fcbbfe8cf22e/Digitale_innovatie_webinar_bezoekersmanagement_Kinderdijk.pdf?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3Dhttps://mcusercontent.com/2a38b237c92883e95e0ef1eec/files/46d62546-3bd8-ce77-67e0-fcbbfe8cf22e/Digitale_innovatie_webinar_bezoekersmanagement_Kinderdijk.pdf?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D
https://mcusercontent.com/2a38b237c92883e95e0ef1eec/files/46d62546-3bd8-ce77-67e0-fcbbfe8cf22e/Digitale_innovatie_webinar_bezoekersmanagement_Kinderdijk.pdf?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3Dhttps://mcusercontent.com/2a38b237c92883e95e0ef1eec/files/46d62546-3bd8-ce77-67e0-fcbbfe8cf22e/Digitale_innovatie_webinar_bezoekersmanagement_Kinderdijk.pdf?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D
https://mcusercontent.com/2a38b237c92883e95e0ef1eec/files/46d62546-3bd8-ce77-67e0-fcbbfe8cf22e/Digitale_innovatie_webinar_bezoekersmanagement_Kinderdijk.pdf?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=aHaEIM0Rjdc
https://www.youtube.com/watch?v=m96D6STvVoI
https://mcusercontent.com/2a38b237c92883e95e0ef1eec/files/68f8e9e1-e592-7519-38bf-fac834d159ac/Digitale_innovatie_webinar_stappenplan_Digitale_Belevingen_1.pdf?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D
https://mcusercontent.com/2a38b237c92883e95e0ef1eec/files/4a24c885-1ece-406c-5ed5-b8fa060693c7/Onepager_digitale_beleving.pdf?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D
https://mcusercontent.com/2a38b237c92883e95e0ef1eec/files/f9235056-883f-5579-a899-2bef9fe99af1/Digitale_innovatie_webinar_Stappenplan_Digitale_Belevingen_flowchart_proces.pdf?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D
https://mcusercontent.com/2a38b237c92883e95e0ef1eec/files/be782500-03d6-f524-ad0a-c2633d9dffff/210914_TimeRide_Profile_NBTC_Webinar.pdf?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=4A8col2waj4
https://mcusercontent.com/2a38b237c92883e95e0ef1eec/files/be782500-03d6-f524-ad0a-c2633d9dffff/210914_TimeRide_Profile_NBTC_Webinar.pdf?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D
https://r.mail.momice.com/tr/cl/nbSUtkr55tfQMCW3d0u_kOEdE5QKs_KH_PcoHcvy2LnKgI-loLTow_GZEjHJ8PDfCJLsZommS6RsqGKxdzpvFQr8d_Ld5Y2uAL-JPxlPLV_iittiumY8k2TXwEt4eM-gU8KCuFf6rCurggFVg8JWr1fzX4K8XwxrKdNqBqPwUX5By-K7kpzAKIo-Xr6TY9lqDTxmMEQnbQKxDCQxHMn6kmhEt6y_SiH8j6W0YvDre3-eo4xgi2uKrv3FmdEy5D81Wq8_IAdKQ9kbRNjqH76mKhY9AaCfKIaLBHpvisachEdI5QsIPq22h8M6bApohHBSDoBD2pff4vAJItAy1thqxKgjqz-X0cB-6J-gco9x3h0oYxFBTP66vyHMJrwcxGPOcXhtXY_0q_UZDNG-oNY
https://www.youtube.com/watch?v=AnvwdGHeHok
https://www.youtube.com/watch?v=AnvwdGHeHok
https://mcusercontent.com/2a38b237c92883e95e0ef1eec/files/6bf3143e-43ed-9763-eecb-a6f17e707438/Digitale_innovatie_webinar_Geheime_Markiezin.pdf?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D&v=ZlkAA7AGXmM&feature=youtu.be
mailto:mailto:bdebruin@holland.com?subject=Vraag%20n.a.v.%20webinar%20Digitale%20Innovatie
https://www.nbtc.nl/nl/site/organisatie/actueel.htm?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D
https://twitter.com/nbtc?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/netherlands-board-of-tourism-&-conventions/?_se=bXZhbnNhbnRlbkBob2xsYW5kLmNvbQ%3D%3D

