
Persoonlijk en inspirerend 
onthaal in de regio  
Laag Holland



25 fysieke  
gastheerschapspunten 

14 VVV’s  
10 VVV Informatiepunten  

1 Toeristisch Informatie Punt

VVV VVV Informatiepunt Toeristisch Informatie Punt





Ervaringen 
waardevoller 
dan materieel 
bezit

Minder 
onderweg, 
meer zien

Digitalisering 
en een 24/7 
informatie-
behoefte

85% besluit 
pas ter 
plaatse wat 
zij gaan doen

Op zoek naar 
onbezorgde 
geluks-
momenten

Visueel 
ingesteld

Online 
ophalen, 
offline 
checken

Nieuwe 
reisgezel-
schappen



Hong Kong

Balie

Brochures

Shop



Toegevoegde waarde fysiek gastheerschap



Van informatie 
 

naar inspiratie



Vijf uitgangspunten voor eigentijds fysiek gastheerschap



Identiteit & 
verhalen 
zichtbaar



Klantreis
Naadloze ervaring voor de gast 

share

departure



Vier typen verhalen 











Onafhankelijk 
Duidend 

Overzichtelijk









Persoonlijke inspiratie 
door ‘locals’



Zo min mogelijk 
afstand

1

Zorg voor zo min mogelijk 
fysieke afstand tussen de 
bezoeker en de medewerker/
vrijwilliger. 

Laat medewerkers en 
vrijwilligers zich in de ruimte 
bewegen en zorg dat ze 
herkenbaar zijn.

Persoonlijk 
maatwerk

2

Speel in op de persoonlijke 
interesses van de bezoeker. 
Vraag door en geef maatwerk 
advies. Maak het advies 
visueel door middel van de 
hulpmiddelen in het 
infokantoor. 

‘Locals’ als 
ervaringsdeskundige

3

Lokale inwoners weten als 
beste de tips en leuke plekjes. 
Positioneer de medewerkers 
en vrijwilligers sterker als 
‘locals’ die je op weg helpen. 
Liefst vertellen zij uit eigen 
ervaring. 



Excellente service



Goede 
vindbaarheid

1

Zorg dat de bezoeker niet 
hoeft te zoeken naar de 
locatie van het infokantoor. 
Duidelijke wayfinding en 
signing zorgt voor een goede 
eerste indruk. 

Excellente 
service 

Overtref verwachtingen van 
de bezoeker (wow-factor). 
Ontzorg de bezoeker qua 
dienstverlening en ga een 
stapje verder dan verwacht 
zal worden. Zorg voor 
uitmuntende hulp bij 
klachten. En bedenk: hoe kan 
de bezoeker informatie 
vinden na sluitingstijd? 

Comfortable 
voorzieningen

3

Biedt diensten die het 
comfort in het infokantoor 
vergroten, zoals koffie, snelle 
wifi, oplaadpunten voor de 
fiets of mobiel, watertappunt , 
toilet etc. 

2



Fysiek & 
Digitaal 

vermengd







Voorbeelden 
Inspiratiepunten



Winterswijk
Inspiratie futureproof toeristisch onthaal 



Drie hoofdverhalen 

Nationaal Landschap 
Winterswijk

Steengroeve & 
Groene Grens Piet Mondriaan



Vernieuwing VVV-Inspiratiepunten

VVV Winterswijk - Oude situatie 



Vernieuwing VVV-Inspiratiepunten

VVV Winterswijk - Nieuwe situatie 



VVV Inspiratiepunt Winterswijk









Groenlo
 
Inspiratie futureproof toeristisch onthaal 



Drie hoofdverhalen 

Bierhistorie

Slag om Grolle

Vestingstad 



Vernieuwing VVV-Inspiratiepunten

VVV Groenlo - Oude situatie 



Vernieuwing VVV-Inspiratiepunten

VVV Groenlo - Nieuwe situatie 











Kamperland
Voorbeelden Inspiratiepunten & Brandstores



Vernieuwing VVV-Inspiratiepunten

VVV Kamperland - Oude situatie 



Vernieuwing VVV-Inspiratiepunten

VVV Kamperland - Nieuwe situatie 



VVV Inspiratiepunt Kamperland



Inspiratie op Locatie
Inspiratie futureproof toeristisch onthaal 



‘Altijd op je pad’-
principe

Touchpoints tijdens verblijf 

metropoolregio amsterdam

touchpoints 

Aankomst
Cruiseterminal, 

luchthaven, 

jachthaven, 

station etc.

Bezienswaardigheden
Medewerkers, 

entreeruimte, kassabon, 

arrangementen etc.

Fysiek 
gastheerschapspunt

Plattegrond, brochure, 

medewerker etc.

Restaurants
Tafel/placemat, 

bediening, 

kassapunt etc.

Digitaal
Website/app, 

social media,

whatsapp, NFC, 

QR codes, AR/VR, 

(video)chat etc.

Openbare ruimte
Bestrating, 

informatieborden, 

signing, 

cityhosts etc.

Accommodatie
Ontbijt of diner, 

kamer of vakantie-

woning, receptie, 

medewerker etc.

Vervoer
Parkeerplaats of 

parkeergarage, 

bus, taxi, haltes, 

treinstation, 

chauffeurs etc.

‘Altijd op je pad’-
principe

Touchpoints tijdens verblijf 



Altijd op je pad











VVV Zutphen DRU Industriepark Ulft



Vragen? Bel of mail gerust: 06 - 466 356 46 
of info@destinatiex.nl 

Kijk voor meer inspiratie op 
www.destinatieX.nl

Persoonlijke inspiratie en gastheerschap voor bezoekers


