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(Big) data ambitie

“We will use big data and data from SMEs to create insight into consumer behaviour at 

a destination level, like number of visitors, visitor flows and patterns in behaviour”. 

“This will result in an ICT-platform with dashboards for SMEs that provide up-to-date 

and local information about consumer behaviour at each destination.”





Bevindingen en conclusie
• Doelstellingen & vraagstukken bedrijven? Veel, uiteenlopend, verschillende detailniveaus
• Big Data? Niet qua Volume of Velocity, wel qua Variety en Veracity!  
• Combineren van data? Nauwelijks mogelijk, data beperkt te verkrijgen en onvergelijkbaar
• Inzicht in consumentengedrag? Op bedrijfsniveau “ja, kan”, op bestemmingsniveau “eerste 

inzichten”
• Redenen? Veel bedrijven staan nog aan het begin van de ‘digitale transformatie’
• Oplossing? Minder inzet op creëren dashboards, meer inzet op faciliteren bedrijven
• Producten? Factsheets, richtlijnen en handleidingen
• Was dat alles? Nee, alle data-experimenten beschreven met mogelijkheden en 

onmogelijkheden
• En dat ICT-platform? Zie boven, ontwerp aanwezig, conform andere initiatieven



(Big) data in perspectief

Ondersteunen ondernemers
• Training, workshops
• Advies experts
• Innovatienetwerk

Service design
• Samen creëren van 

innovatieve producten en 
diensten die inspelen op 
behoeften van de gast

DNA
• Onderscheidend vermogen 

voor bedrijven en 
bestemmingen

• LAND IN ZEE! als basis
• Pragmatisch o.b.v. 

voorbeelden

Kennis van de gast
• Creëren big data door 

combineren van data van 
ondernemers, overheden, 
toeristische organisaties enz

• Analyseren van data en 
inzicht in gedrag

• Creëren van dashboards

Doelstellingen ondernemers
• Vergroten aantrekkingskracht regio
• Gezamenlijke promotie, effectieve 

promotie
• Seizoensverlenging, stimuleren 

laagseizoen
• Verlengen verblijfsduur
• Stimuleren herhaalbezoek
• Stimuleren activiteiten van 

bezoekers 
(o.a. cross-selling)

• Stimuleren van bestedingen
• Stimuleren van directe boekingen, 

minder boekingen via intermediairs
• Benchmark ondernemers en 

bestemmingen



(Big) data analyseproces
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(Big) data proces
Bedrijfsdoelstellingen verfijnen

Vertalen naar analysedoelen

Leren kennen van databronnen

Data klaarmaken voor analyse

80% van de tijd

VisualiserenInzicht?

Bruikbaar? 



(Big) data informatiebehoefte

Motivatie en beleving
• Waarom doen mensen wat ze doen / waarom komen mensen? 

(in verschillende omstandigheden)
• Waarom komen mensen niet?
• Wat vinden ze van de regio / mijn bedrijf?

Bezoekersprofiel
• Wie is onze gast?
• Kunnen we doelgroepen / marktsegmenten bepalen?

Gedrag
• Wat doen mensen als ze in de regio verblijven? 
• Oriëntatiefase: hoe zoekt men info, welke kanalen zijn effectief?
• Boekingsfase: welke kanalen gebruikt men? 

Bestedingen
• Hoe veel geld geeft men uit en waaraan? 
• Wat is het verband tussen uitgaven en gedrag / gastprofiel?
• Wat is het budget van gasten? 



(Big) data verzamelen
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(Big) data analyse - fase 1
Informatie-
behoefte
bedrijven
werksessies (5)

Data 
verzamelen
ophalen bij
bedrijven

Data verzamelen
verzamelde data 
leren kennen

Data verzamelen
voorbereiden
data-analyse
reviews: word 
frequencies

Data-analyse
modelleren
reviews: concepten

Data-analyse
modelleren: 
reviews -verschillen
tussen bedrijven en 
regio’s (benchmark)

Data-analyse
modelleren
Facebook Insight 
en Facepager

Data-analyse
Andere databronnen

Motivatie, beleving en gedrag



(Big) data analyse - fase 1 - resultaten
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(Big) data analyse - fase 2
Standaardisatie
format voor 
aanleveren
boekingsdata

Data 
verzamelen
front-end 
opleveren

Data verzamelen
verzamelde data 
leren kennen

Data verzamelen
voorbereiden
data-analyse

Data-analyse
data-analyse/
modelleren

Data-analyse
modelleren: 
reviews -verschillen
tussen bedrijven en 
regio’s (benchmark)

Data-analyse
modelleren met 
weer, evenementen, 
tijdseries en 
voorbereiden fact 
sheets

Data-analyse
Andere databronnen

Gedrag en bezoekersprofiel



(Big) data analyse - fase 2 - handleidingen



(Big) data analyse - fase 2 - prototype

14

Bedrijf A 14-09-2018

Summary
During late season the number of bookings drops relative to previous 
years, and relative to competitors.



(Big) data analyse - fase 2 - resultaten



(Big) data analyse - fase 3 - experimenten
Inventariseer
aanvullende
databronnen

Data verzamelen
ophalen, 
aanvragen en 
tools laten maken

Data verzamelen
verzamelde data 
leren kennen: 
m.n. geo (app), 
kassa

Data verzamelen
voorbereiden
data-analyse

Data-analyse
data-analyse/
modelleren: 
mobiliteit en 
frequent-item sets 

Data-analyse
modelleren: 
PMC (benchmarks)

Data-analyse
modelleren

Data-analyse
Combineren

Gedrag, bezoekersprofiel en belevingen



(Big) data analyse - fase 3 - handleidingen



(Big) data analyse - fase 3 - experimenten
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(Big) data analyse - fase 3 - experimenten



(Big) data analyse - fase 3 - experimenten



Conclusies
• Doelstellingen & vraagstukken bedrijven? 

Veel, uiteenlopend, verschillende detailniveaus
• Big Data? 

Niet qua Volume of Velocity, wel qua Variety en 
Veracity!  

• Combineren van data? 
Nauwelijks mogelijk, data beperkt te verkrijgen en 
onvergelijkbaar

• Inzicht in consumentengedrag? 
Op bedrijfsniveau “ja, kan”, op bestemmingsniveau 
“eerste inzichten”



Conclusies en aanbevelingen
• “Koploper” bedrijven hebben vaak tools om hun eigen bedrijfsdata te analyseren 

doen dit tot op zekere hoogte zelf, maar externe impuls biedt boost bij interpretatie
• Maar, meeste bedrijven aan begin van ‘digitale transformatie’ ondersteuning nodig bij 

keuze en benutten tools
• Bundelen van data van bedrijven biedt kansen voor analyse op bestemmingsniveau

mits tools aanwezig en data-vereisten scherp gedefinieerd
• Daarnaast integraal plan nodig voor verzamelen data op bestemmingsniveau
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