
Doe mee!
Stappenplan

Een sector brede samen-
werking voor het herstel 
van de toeristische sector 
tijdens de corona crisis.



Hier Moet Je Zijn is ontstaan uit een 
sector brede samenwerking als reactie op 
de Corona crisis. Het werkt als krachtige 
verbinder tussen de individuele initiatieven 
om de toeristische sector weer op 
verantwoorde manier te herstellen. 

Hersteloffensief



Wat is er al 
bereikt?

Hier Moet Je Zijn is een beweging die al ruim 33 miljoen heeft bereikt. 
Dit is de kracht van een samenwerkende sector. 



Samenwerken Ruim 160 partners bouwen al samen aan de beweging en gebruiken het concept om 
bezoekers te informeren, te gidsen en na de zomer ook te stimuleren voor Nederland 
te kiezen als toeristische bestemming. Partners zijn oa:



DMO’s & 
Hier Moet 
Je Zijn



DMO’s & 
Hier Moet 
Je Zijn



DMO’s & 
Hier Moet 
Je Zijn



Hier Moet Je Zijn is de enthousiaste aanbeveling en laat iedereen vrij om deze toe te 
passen. Zoals de voorbeelden laten zien,  combineert het makkelijk met de eigen 
campagne of stijl. Maar kan je het ook als een campagne op zich  inzetten.

Veelzijdig 
concept



Doe Mee!



Je ondersteunt de beweging door online je persoonlijke 
Hier Moet Je Zijn plekjes actief te delen.

Zo doe je mee:
01. Vraag de toolkit aan

02. Maak een toplijst van jouw persoonlijke aanbevelingen & tips
03. Zet de tips op je website plus het logo Hier Moet Je Zijn

04. Post je aanbevelingen op sociale media met #hiermoetjezijn

05. Nomineer jouw plaatselijke helden (sporters, artiesten, burgemeester etc) 
om hun unieke plekjes in de spotlight te zetten en het stokje door te geven.

06. Maak een story van jouw tips op instagram en gebruik de Hier Moet je Zijn 
logo sticker.

Steun collega’s:
01. Verwijs naar de Hier Moet Je Zijn tips van partners op je eigen website

02. Like of repost tips met #hiermoetje zijn van andere partners

Manieren van 
meedoen



Vraag de toolkit aan: 
hiermoetjezijn@holland.com

Zo doe je mee Dit zit er in:
• Stappenplan
• Logo Hier moet je zijn
• Instructie social media
• Uitleg en voorbeelden over Hier moet je zijn

mailto:hiermoetjezijn@holland.com


TIP: Hernoem je 
coronaproof of 1,5 

meter tips en 
onontdekte plekken 

naar #Hiermoetjezijn
tips en plekken

Maak een toplijst van jouw 
persoonlijke aanbevelingen & tips

Manieren om 
mee te doen

Zet de tips op je website plus het logo 
Hier Moet Je Zijn



Post je aanbevelingen op sociale media 
met #hiermoetjezijn

Manieren om 
mee te doen



Manieren om 
mee te doen

Nomineer jouw plaatselijke helden (sporters, artiesten, burgemeester etc) 
om hun unieke plekjes in de spotlight te zetten.



Maak een story mini gids van jouw regio
En sticker het logo HMJZ erin

Manieren om 
mee te doen



Ondersteuning 
NBTC



NBTC ondersteunt Hier Moet je Zijn online:

01. Website: www.hiermoetjezijn.nu

02. Instagram: @Hier_moetjezijn

03. Logowall van alle deelnemers op www.NBTC.nl

Ondersteuning 
NBTC

http://www.hiermoetjezijn.nu/
http://www.nbtc.nl/


Attendeer ons over jouw Hier Moet Je Zijn 
webpagina met tips. Email deze 
naar hiermoejezijn@holland.com

Website We updaten regelmatig de Hier Moet Je 
Zijn tips door heel NL webpagina en 
verwijzen graag naar jouw tips.

mailto:hiermoejezijn@holland.com


01.
Dagelijks resposten we 
berichten met een 
#hiermoetjezijn.

Instagram 02.
We kiezen de meest 
verrassende plekken 
& mooiste foto’s uit.

03.
Grote kans dat jouw post 
hier een plek krijgt.



Logowall Stuur je logo op naar hiermoetjezijn@holland.com

mailto:hiermoetjezijn@holland.com


NBTC is de beweging 6 juni gestart met 
een landelijke voorlichtingscampagne. 

NBTC campagne En is 7 juli een influencer campagne 
gestart zodat een nog breder publiek 
#hiermoetjezijn ondersteunt.



Contact

Heb je vragen over de Hier Moet Je zijn beweging? 
Neem contact op via e-mail  hiermoetjezijn@holland.com

NBTC campagne


