
 

STAGE LOPEN BIJ  DE MEEST INNOVATIEVE  
TOUR OPERATOR IN NEDERLAND  

 
BEDRIJF:   Dutch Tourism  
LOCATIE:  Koog aan de Zaan, op loopafstand van het station Zaandijk Zaanse Schans 
PERIODE:   September 2022 - Februari 2023  |  Februari 2023 - Juni 2023 
WEBSITE:   https://www.dutchtourism.nl 
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Het is een feit dat er in Nederland té weinig stageplekken worden aangeboden voor hbo 
studenten. Wij vinden het daarom erg belangrijk om ieder jaar spontane studenten een leuk 
plekje binnen ons bedrijf te bieden om stage te kunnen lopen. Natuurlijk zullen de 
werkzaamheden per student passen in de branche van de studie. Maar wij streven ernaar dat de 
stage ook moet aansluiten op de interesse van de student. 
 
Onze voormalige stagiaires hebben ons benoemd als een superleuk en leerzaam stagebedrijf in 
de regio Noord-Holland. Wij geven veel om de groei van onze stagiaires en helpen hen hun 
gewenste leerdoelen te bereiken. 
 
Kom jij ons team versterken? 
 
 
 
BESCHRIJVING BEDRIJF: 
Dutch Tourism is dé autoriteit op het gebied van 
arrangementenontwikkeling voor de toeristen in Nederland. 
Wij creëren binnenlandse toeristische arrangementen en 
helpen organisaties om plannen om te zetten naar 
uitvoering. Wij werken aan nieuwe arrangementen voor 
onder andere lokale overheden, destinatiemarketing-
organisaties, ondernemers in de sector en buitenlandse 
touroperators. 
 
Verder bieden we veel verschillende soorten reizen aan voor 
groepstoerisme. Van dag tours tot meerdaagse tours zoals  
2 overnachtingen met kaasproeven bij Henri Willig, een 
rondvaart in Amsterdam of een originele fiets speurtocht 
door de Zaanstreek. Uiteraard bieden wij ook 
arrangementen aan zoals het welbekende Keukenhof, 
Volendam en Marken. Naast deze unieke plekken zijn wij 
druk bezig met het ontwikkelen van onderscheidende 
arrangementen in de prachtige provincies in Nederland. Daarnaast nemen wij deel aan internationale 
beurzen, gezamenlijk met onze partners om in contact te komen met buitenlandse touroperators en 
busmaatschappijen. Voor deze beurzen en andere verkoopmissies ontwikkelen we programma's en 
hebben we contact met diverse stakeholders. 
 



 

 
 
ACTIVITEITEN (Op hbo-niveau): 
De werkzaamheden zullen verschillen per studie. Echter bestaan ze onder andere uit het bedenken van 
nieuwe arrangementen, het organiseren van (online) FAM-trips, het onderhouden van onze website, 
het organiseren van verkoopmissies en het onderhouden van contact met binnen- en buitenlandse 
relaties. Je bent zowel intern als extern actief. 
 
 
STAGEOPDRACHT:  
Op basis van je studie bedenken wij in het begin van de stage samen een passend (onderzoeks-) 
opdracht. Tijdens de stage bieden wij veel begeleiding aan de stagiaire. Wij vinden het belangrijk dat 
iedere stagiaire zijn stageopdracht en leerdoelen behaald. 
 
 
PROFIEL: 

- Je vindt het leuk om tours te creëren om 
mensen in hun vrije tijd bezig te houden 

- Jij bent creatief 
- Je beschikt over communicatieve 

vaardigheden, zowel spreken als schrijven in 
het Engels en Nederlands 

- Je bent volhardend (geeft niet op) 
- Je kunt goed in teamverband werken 
- Je bent in staat conceptueel te denken 
- Je hebt bij voorkeur kennis van Microsoft 

Office 365 en Adobe Creative Cloud  
 
 
ERVARING STAGIAIR TOURISM MANAGEMENT: 
Tijdens mijn stage heb ik veel dingen meegemaakt. Een van mijn favoriete activiteiten waar ik aan heb 
mogen werken was de website van Dutch Tourism. De website heeft een grote verandering ondergaan 
door een uitbreiding van de doelgroep en een verandering van het imago. Ik ben blij dat ik de kans 
heb gekregen om het nieuwe imago van Dutch Tourism uit te voeren op de website. Andere projecten 
waar ik aan heb gewerkt zijn het organiseren van (Online) FAM Trips, het ontwikkelen van producten, 
het onderhouden van contacten en nieuwe contacten leggen met partners.  

Ik heb gemerkt dat ik tijdens mijn stage enorm ben gegroeid. Ik heb nu meer vertrouwen gekregen in 
mezelf. Gedurende mijn stage, aarzelde ik steeds minder als ik een taak kreeg toegewezen waar ik 
weinig tot geen ervaring van had. Ook heb ik een beter beeld over de toeristische sector. Tot slot, ben 
ik mij bewuster van waar ik mezelf in de toekomst zie werken. 

 
CONTACT DETAILS: 
Contactpersoon: Remon Harmelwaard 
Adres: Lagendijk 3, Unit B.136 
Postcode en locatie: 1541 KA, Koog aan de Zaan 
Telefoon: 085 – 444 4950      
E-mail: remon@dutchtourism.nl  
Website: https://www.dutchtourism.nl 


