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Geef ons perspectief! 
Trendrapport live



“Geef ons perspectief !”



Wat kunnen we zien?
Wat willen we zien?





Disrupties
Zwarte zwanen

Herstel

Nieuw evenwicht



Waarvan we niet
beseffen dat we het 

niet weten

Waarvan we 
beseffen dat we 
het niet weten

Wat we weten

Onze kennis gaat over het verleden, 
onze beslissingen over de toekomst



Exploratieve scenarios: 
het toekomstige speelveld



CoVid-19: 
uitdagingen voor de 
bezoekerseconomie

Doelscenario’s

Exploratieve scenario’s



Horizon 
scanning

Driving forces of change

Houding/rol van landen
Houding/rol van (semi) publieke sector
Houding/rol van grote (multinationale) ondernemingen
Houding/rol van burger/consument
Lengte en diepte van de crisis Kernonzekerheden



Vier scenario’s voor de internationale bezoekerseconomie 
in 2025

Crisis
Kort en ondiep Lang en diep
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Business as usual – verdergaande groei b.e.

Snel herstel – terug naar massatoerisme
Bloeiende bezoekerseconomie
Ongetemd bedrag
Overtoerisme zorgt voor zware sociale en economische druk

Survival of the fittest – Ineenstorting b.e.

Internationaal reizen is luxe product, meesten blijven dichtbij
Veel faillisementen, overnames en nationalisatie
Sterke competitie op prijs
Natuur en landschap worden geexploiteerd tbv toerisme

Business as unusual – Transitie b.e.

Toerisme opnieuw uitgevonden, voor iedereen toegankelijk
Creativiteit, innovatie, high tech, nieuwe concepten en verdienmodellen
Kleine, locale/regionale samenwermingsverbanden, delen, quadr. helix
Betekenisvol, waardengedreven, respect voor mens en dier

Verantwoord toerisme – Transformatie b.e.

Duurzaam toerisme, vooral binnenlands/dichtbij
Investeringen in kwaliteit, locale concepten, locale parels Verantwoord
toeristisch gedrag, hoog bestedingsniveau (goed doen)
Burger is goed geinformeerd over negatieve gevolgen van gedrag

https://www.etfi.nl/en/guide-4-future-scenarios-leisure-tourism-and-hospitality-sector-after-coronavirus-outbreak

https://www.etfi.nl/en/guide-4-future-scenarios-leisure-tourism-and-hospitality-sector-after-coronavirus-outbreak


Elk scenario

Andere implicaties voor vakantiemarkt 

Andere waarden en principes 
Ander toerisme

Andere toeristische markt
Andere toerist
Andere risico’s

Andere visie
Andere strategie



“Strategic foresight is de competentie om vooruit te kijken, actie te 
ondernemen met betrekking tot de toekomst, en in de context van de 
toekomst”
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