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GroenLinks 1 In project drie aangaande zakelijk toerisme wordt gesteld 
dat het zakelijk toerisme zelf veranderen, er wordt alleen 
niet duidelijk onderbouwd wat daarmee bedoeld wordt. 
Dus: wat bedoelen we daar precies mee? Kan dit verhaal 
niet ook gelden voor gewoon toerisme?

Het zakelijk toerisme zal op de korte termijn nog voornamelijk kleinschalig of op 
afstand plaatsvinden en op de langere termijn verwachten we een stijging van 
meer hybride vormen (combinatie van op locatie en op afstand, inzet 
videomeeting en andere digitale tools). Het afgelopen jaar heeft ons laten zien 
wat de meerwaarde is van elkaar echt ontmoeten, face tot face, maar een grote 
groep mensen heeft ook de voordelen ontdekt van het op afstand deelnemen 
aan vergaderingen en congressen (besparing reistijd, kosten, duurzamer). 
Daarmee is de verwachting dat de zakelijke bezoeker zijn fysieke bezoek ook zo 
goed mogelijk zal besteden, dus meer dan tevoren ook de rol van “gewoon” 
toerisme meeneemt in haar bezoek
Bovendien zal door de vernieuwingsslag het bereik van zakelijke evenementen 
groter worden waarmee de impact, met name op het gebied van profilering van 
de regio, ook groter wordt. Dat heeft uiteindelijk ook weer positieve effecten op 
andere terreinen zoals bijvoorbeeld het aantrekken en behouden van bedrijven 
en talent.
Tenslotte geldt voor de zakelijke markt (met name de congresmarkt) dat de 
investering enkele jaren vooruit loopt op de daadwerkelijke bezoeken, 
aangezien het organiseren langere tijd in beslag neemt.

Bij persoonlijke contacten (samenzijn met familie en vrienden) en het beleven 
van natuur, erfgoed, kunst & cultuur, horeca, binnensteden etc. zien we dat de 
voordelen van digitale ervaringen niet opwegen tegen voordelen van de real life 
ervaring. We verwachten hierin dan ook niet dat hier de beleving vanuit huis/op 
afstand van grote invloed is. Een video van de Domtoren wordt door bezoekers 
niet gelijk ervaren en gewaardeerd als een beklimming van de steile trap naar 
112 meter hoogte. Hetzelfde geldt voor de waarde van een wandeling door de 
Soesterduinen.

2 Onder Project vier wordt uitdrukkelijk een verhaal 
neergezet over internationaal zakelijk toerisme, wat is de 
verwachting daarvan? Op welke manier is dat duurzaam, 
welke landen zouden wij ons dan op richten, hoe moeten 
we dat voor ons zien?

Ook voor de internationale zakelijke markt verwachten we dat hybride vormen 
een enorme vlucht gaan nemen, ook in de oriëntatiefase.  Daarnaast is het 
belangrijk voor de regio en alle partners dat Utrecht zich blijft profileren en actief 
participeert in acquisitie van grote congressen, want dit is nu eenmaal een ‘trage 
markt’ met een grote tijdspanne. Duurzaamheid zit enerzijds op de 
bedrijfsvoering van de locaties, zoals bijvoorbeeld Kontakt der Kontinenten in 
Soesterberg, de Jaarbeurs in Utrecht en Landgoed ISVW in Leusden bewijzen. 
Anderzijds verwerft de regio voornamelijk internationale congressen op haar 
profiel als regio van Healthy Urban Living oftewel Groen, Gezond en Slim.
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SGP 3 De eerste fases van alle projecten starten in april. Is dit 
stuk bij vaststelling op 2 juni achterhaald of bent u al met 
de uitvoering begonnen?

Er is waar mogelijk een start gemaakt vanuit de DMO’s om gezien de grote 
urgentie vast te starten met een deel van de activiteiten. Voor de meeste 
projecten betreft dit voornamelijk voorbereidingen, in afwachting van 
versoepelingen en toekenning van benodigde middelen. Maar voor bijv. de 
Buitenleven campagne (project 1) zijn naast de voorbereidingen ook al enkele 
kleinschalige activiteiten gericht op bewoners in gang gezet, vanuit de eigen 
middelen. Deze activiteiten zullen na toekenning worden uitgebreid, conform het 
voorstel. Er zijn ook online sessies en webinars gehouden met partijen in de 
regio om te verkennen op welke manier Utrecht Region zich zakelijk kan 
herstellen en welke keuzes we daarbij moeten maken. Wat momenteel gebeurt 
is dan ook aanvullend op het voorstel wat voorligt.

4 Er wordt veel gesproken over dmo’s. Wij willen graag 
precieze informatie over wat die dmo’s zijn, wie de 
normale bedrijfsvoering hiervan betaalt en wat ze doen.

DMO’s (destinatie marketing organisaties, of ook steeds meer destinatie 
management organisaties genoemd – dit zijn de toeristische organisaties in 
onze regio) spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een bestemming 
en in de informatievoorziening. Voor de bewoner en bezoeker fungeert de DMO 
als een poort naar een bestemming. Zij bieden de meest actuele informatie over 
de activiteiten en bezienswaardigheden van een bestemming en vormen 
hiermee de schakel tussen bijv. ondernemers, cultuur, erfgoed, musea, etc. en 
de bewoners en bezoekers. Dit gebeurt online via de eigen website, via sociale 
media en door zichtbaarheid op andere kanalen, maar ook fysiek in de vorm van 
VVV(punten), TIP’s en het voorzien in kaarten, routes, brochures etc. 

DMO’s werken nauw samen en vaak in opdracht van gemeenten en worden 
gefinancierd vanuit bijdrages van uit gemeentes, (bijv. uit toeristenbelasting) en 
ondernemers. Veel DMO-organisaties werken ook met betaalde 
partnerpakketten waarbij organisaties in het gebied (musea, dierentuin, hotel, 
horeca, kastelen, congreslocaties etc.) kunnen aansluiten om zo prominent te 
worden meegenomen in de uitingen van de DMO, kennis te delen met elkaar en 
meer samenwerking te realiseren.

Overzicht DMO’s
Citymarketing Amersfoort 
Hecht Spakenburg 
Leerdamglasstad.nl 
RBT Heuvelrug & Vallei 
Uit in IJsselstein 
Utrecht Marketing 
Visit Gooi & Vecht 
Vrijstad Vianen 
VVV Kromme Rijnstreek 
Woerden Marketing
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