
TITEL
Wat is inbegrepen bij deelname aan Destinatie Nederland?

Toegang tot het kennisnetwerk

   Onderdeel van hét professionele netwerk 
in Nederland op gebied van destinatie- en 
citymarketing 

   Deelname aan inspirerende on- en offline 
kennissessies met DMO’s, CMO’s en externe 
experts

   Toegang voor alle medewerkers tot de 
expertgroepen en programmalijnen die 
bijdragen aan een professionele ontwikkeling 
binnen het vakgebied, zoals duurzaamheid, 
hospitality, digitale ontwikkeling en data

   Toegang tot het online kennisplatform voor 
alle medewerkers van de DMO/CMO  
(500+ vakexperts bij DMO’s/CMO’s)

   Altijd op de hoogte van de laatste trends en 
ontwikkelingen in ons vakgebied

Gebruik van het  
kwaliteitslabel VVV

   Het gebruik van het kwaliteitslabel VVV 
op locatie ondersteunend aan het eigen 
bestemmingsmerk

   Het gebruik van het kwaliteitslabel VVV bij 
derden in de bestemming onder regie van de 
DMO/CMO

   Het gebruik van het kwaliteitslabel VVV in 
online uitingen of fysieke uitingen

Actieve lobby voor een  
duurzame bezoekerseconomie

   Destinatie Nederland voert een actieve 
lobby voor de rol van DMO’s en CMO’s 
in ontwikkeling naar een duurzame 
bezoekerseconomie

   Met het kwaliteitslabel VVV duiden 
DMO’s en CMO’s aan waar betrouwbare 
en toegankelijke informatie in en over 
de bestemming beschikbaar is. Het 
kwaliteitslabel VVV is een herkenbaar label 
voor bewoners en bezoekers

   De lobbyagenda wordt op basis van input uit 
de expertgroep Lobby in samenwerking met 
DMO’s en CMO’s opgesteld

   Gedurende het jaar organiseert Destinatie 
Nederland diverse activiteiten in het kader 
van de lobby

   Als DMO/CMO profiteer je mee van de 
landelijke lobbyinzet van Destinatie 
Nederland

   Destinatie Nederland werkt samen in de 
lobby met brancheorganisaties in het 
gastvrijheidsdomein en de culturele sector 
via platform Gastvrij Nederland bij VNO-
NCW/MKB Nederland

Collectieve belangenbehartiging

   Destinatie Nederland behartigt de collectieve 
belangen van DMO’s en CMO’s op landelijk 
niveau bij nationale en provinciale overheden

   Desgevraagd kan Destinatie Nederland de 
DMO/CMO ondersteunen bij vraagstukken 
richting lokale en provinciale overheid

   Destinatie Nederland brengt het belang van 
DMO’s en CMO’s onder de aandacht van 
publieke en private organisaties op landelijk 
niveau

   Destinatie Nederland jaagt de ontwikkeling 
van een goede aansluiting van onderwijs en 
werkveld aan en initieert projecten waarin 
studenten, onderzoekers en DMO’s/CMO’s 
samenwerken

De deelnemersbijdrage wordt bepaald op basis van de omvang van het werkgebied en van de organisatie, de tarieven zijn vanaf 4.000 euro tot 10.000 euro.  
Voor meer informatie, neem contact op met Eefke van den Heuvel via: eefkevandenheuvel@destinatienederland.nl
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