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Over de “Staat van bestemming Nederland” 

Aanleiding 

In Perspectief 2030 wordt de ambitie beschreven dat elke Nederlander in 2030 profijt heeft van 

toerisme. Toerisme dient hiervoor niet langer een doel op zich te zijn, maar een middel dat 

bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland. 

Om de ontwikkeling naar een duurzame bestemming te kunnen volgen is vanuit het Data en 

Development Lab (DDL; een samenwerking van NBTC, CBS en CELTH) een dashboard 

ontwikkeld;  “de Staat van de bestemming Nederland”. Dit dashboard geeft inzicht in hoe de 

bestemming Nederland ervoor staat aan de hand van verschillende indicatoren die relateren 

aan de stakeholdergroepen bewoners, bezoekers en bedrijven en de impact op de duurzame 

bestemming Nederland (economisch, ecologisch en sociologisch). 

 

Doel 

Middels het dashboard willen we de toeristische sector op één plek voorzien van de meest 

recente cijfers en inzicht geven in de ontwikkeling richting een duurzame bestemming 

Nederland. 

 

Hoe is het dashboard tot stand gekomen? 

Bij de ontwikkeling van het dashboard zijn de stakeholdergroepen (bewoners, bezoekers en 

bedrijven) en de impact op de bestemming Nederland (economisch, ecologisch en 

sociologisch) als uitgangspunten genomen. Deze uitgangspunten leveren een grote bijdrage 

aan de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland. 

 

Binnen het Data & Development Lab hebben we vervolgens met verschillende experts uit de 

sector naar bestaande en beschikbare data gekeken die een (in)directe link kunnen hebben 

met de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland. Uiteindelijk hebben we deze 

indicatoren geprioriteerd en de belangrijkste indicatoren opgenomen in het dashboard. Deze 

indicatoren zitten nu in het model:  

https://perspectief2030.nl/
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Een uitgebreide toelichting van de indicatoren is in de bijlage te vinden. 

 

De gekozen indicatoren voldoen aan een aantal criteria. Ze moeten een ontwikkeling kunnen 

laten zien (dus geen eenmalige data), een (in)directe link hebben met toerisme en de data 

moet nu voorhanden zijn. Uit de matrix blijkt dat er veel economisch gerelateerde indicatoren 

beschikbaar zijn en minder ecologische en sociologische. Op deze vlakken is nog volop ruimte 

voor doorontwikkeling van de profieltaart. Daarnaast hebben sommige indicatoren een direct 

effect en anderen meer een indirect effect op de duurzame ontwikkeling van bestemming 

Nederland. Beiden zijn opgenomen in de profieltaart. De indicatoren hebben geen weging 

meegekregen (in belang). Hierdoor telt elke indicator even zwaar mee. 

 

Up-to-date dashboard met verdieping naar provincie 

Het dashboard bevat een directe link met belangrijke databronnen zoals die van het CBS. Zo 

zijn altijd de meest recente cijfers beschikbaar. Daarnaast biedt het dashboard mogelijkheden 

om op een regionaal niveau naar de cijfers te kijken, te vergelijken met andere bestemmingen 

/ regio’s en te downloaden. Het dashboard brengt de belangrijkste toeristische cijfers op één 

plek samen.  
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Doorontwikkeling dashboard 

Het huidige dashboard wordt gezien als een eerste versie. De komende tijd zal het dashboard 

en de bijbehorende profieltaart verder ontwikkeld worden door het toevoegen of aanpassen 

van indicatoren. Mocht u suggesties in dit kader hebben, dan horen wij het graag.  Neem 

hiervoor contact op met Evelien Visser via evisser@holland.com. 

 

mailto:evisser@holland.com
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