
Strategie voor
jouw camping

Naam:  

DIT INVULBOEKJE ONTVANG JIJ VAN
CAMPINGBELEVING



HI,
Wij zijn Johanna en Kelly

Gefeliciteerd! Je wilt een camping beginnen of
nadenken over hoe jij je camping kunt vernieuwen en
daarbij een nieuwe strategie uitzetten. In dit boekje
geven we je enkele handvatten en voorbeelden over
hoe je dat kunt aanpakken.  

Maak van dit seizoen je mooiste jaar ooit :-) Laat ons
vooral weten als je een vraag hebt, we helpen je
graag.

Veel plezier!
Johanna Oosterbaan &

Kelly De Best

https://campingbeleving.nl/



We stellen ons
graag even aan 
je voor...

Johanna
Profiel

Vaardigheden

Ik ben open, organisatiesensitief en
leg snel en effectief waardevolle
verbindingen. Van het analyseren en
verbeteren van offline en online
klantervaringen gaat mijn hart sneller
kloppen. Het overtreffen van
verwachtingen van klanten is voor mij
de kroon op mijn werk.

Office | Wordpress | Marketingstrategie
Communicatie advies | SEO | Design |
Copywriting | Kwantitatief en kwalitatief
onderzoek | Google Analytics | Social
media strategie | Merkbeleving |
Customer Journeys

Contact
+31(0)6 24249712

johanna@campingbeleving.nl

Linkedin.com/in/johannaoosterbaan

Michelstraat 10, 7021 LV, Zelhem

https://campingbeleving.nl

Opleiding

Master of Science: Gezondheid & communicatie
Bachelor of Science: Toegepaste Communicatie
Wetenschap
Minor: Sustainable Development in a North-
South perspective

Universiteit Twente
Master en Bachelor Toegepaste
Communicatiewetenschappen
2001-2005

Campingeigenaar
Samen met mijn man run ik sinds 2014 een
goedlopende minicamping in Zelhem. Door alle
mogelijke processen te automatiseren en taken uit
te besteden, is het aantal uren per week dat ik
hieraan besteed max. 5 uur. Gastvrijheid is dan ook
mijn belangrijkste (en enige) taak.



Opleiding

Master of Science: Marketing en commerciële
communicatie
Bachelor of Science: Bedrijfscommunicatie

Université d'Auvergne
Bachelor en Master Marketing en
communicatie

Campingeigenaar

2011-2016

Kelly
Profiel

Vaardigheden

Ik ben een duizendpoot, schakel snel,
heb een sterk analytisch vermogen en
heb oog voor detail. Ik hou me het
liefste bezig met het verbeteren en
optimaliseren van businessmodellen
en het opzetten van een efficiente
marketingstrategie. Klanten laten zien
dat marketing echt niet zo moeilijk is,
en ze laten geloven in hun eigen
kunnen is mijn ultieme doel.

Office | Wordpress | Adobe Creative Suite
| Marketingstrategie |  Businessmodel |
KPI | Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
| Social media strategie | Website design
| SEO | Customer Journeys

Contact
+33(0)6 88 32 05 98

 kelly@campingbeleving.nl

Linkedin.com/in/kellydebest

 37 route d'Issoire, 63340 St Germain

Lembron, Frankrijk

https://campingbeleving.nl

Woonachtig sinds 2009 in Frankrijk, zette ik in 2016
samen met mijn familie de stap om een camping
met bed & breakfast te beginnen. Ik houd me vooral   
bezig met de marketing en de website. De kroon op
mijn werk was toch wel een druk bezet eerste
seizoen : van nul tot vol, in slechts 1 jaar waarin we
alles moesten verbouwen en opzetten.
Bewust kiezen wij er voor om niet alles te
automatiseren, maar om dicht bij de klant te blijven.



Businessmodel
CAMPINGSTRATEGIE

Mijn camping nu, mijn camping
straks. Campings die niet de juiste
strategie hanteren missen de
boot. In deze module maak jij een
passende en heldere strategie
voor je camping.



BusinessmodellenOverzicht van dit werkboekje

1 Je maakt een profiel van jouw ideale gast

PERSONA

2We maken een schematische weergave van wat
jouw doelgroep wil en wat jij hen (aan)biedt.

DE WAARDE PROPOSITIE

3 Hoe is jouw bedrijf opgebouwd? Stap voor stap
vullen we alle belangrijke factoren in.

BUSINESS CANVAS

Op onze site
https://campingbeleving.nl vind je
stap voor stap uitleg over hoe je deze
drie formats het beste kunt invullen.

Invuluitleg

https://campingbeleving.nl/


GENIETEN VAN PENSIOEN/ WERKEN AL MINDER
LEEFTIJD
60

KLAAS EN DINIE
EEN NEDERLANDS VITAAL 60+ ECHTPAAR

WERK WONEN
LUXE APPARTEMENT

PROFIEL
Willen in alle rust samen (als stel) op vakantie en daar veel mogelijkheid hebben om te
fietsen en te wandelen. Hebben zelf een caravan of een camper. Ze hebben veel tijd om zelf
dingen uit te zoeken. Willen  privacy en houdt van een luxere camping. Schoon sanitair is
erg belangrijk. Hoeven niet vermaakt te worden, willen graag zelf regie hebben over de
vakantie. 

FAVORIETE DAGBESTEDING

WAT DOEN ZIJ OP EEN DAG?

Fietsen, wandelen, lezen en een terrasje
pakken. Goede wifi is ook belangrijk. 

WAT ZOEKEN ZIJ OP EEN CAMPING?

Luxe, schoon sanitair. In de natuur, rust,
afgebakende plaatsen. 

WELKE WAARDEN VINDEN ZIJ BELANGRIJK?

BESLUITVORMING

WENSEN

BEZWAREN

ZO NEEMT HIJ BESLISSINGEN

EIGENSCHAPPEN

RESULTAATGERICHT

SAMENWERKEN

INNOVATIEF

HARDWERKEND

ONLINE GEBRUIK (UREN P.W.)

LINKEDIN

NRC

VOLKSKRANT

FACEBOOK

Succes, genieten, vriendschap, sociale
verbondenheid, Intimiteit, privacy, rust,
zelfontplooiing, groeien , gezondheid

- Regie over waar hij komt te staan op de
camping. 
- Veel om uit te kiezen, fietsroutes +
wandelroutes

- Is de plaats die ik op de camping wel
gegarandeerd voor mij?
- Wat zijn de kosten? 
- Is er wel goede Wifi? 

Beslist emotioneel, is gevoelig voor
recensies. 

Persona camping Toeven



LEEFTIJD

NAAM:
FUNCTIE: 

WERK WONEN

PROFESSIONEEL PROFIEL

DAGELIJKS WERK BESLUITVORMING

EIGENSCHAPPEN ONLINE GEBRUIK (UREN P.W.)



People do not buy goods and services.

They buy relations, stories and magic.
- Seth Godin
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GREAT THINGS
NEVER CAME

FROM
COMFORTZONES

STOP GETTING
DISTRACTED BY

THINGS THAT HAVE
NOTHING TO DO

WITH YOUR
DREAMS
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Everything that is really
great and inspiring is
created by the individual
who can labor in freedom.

ALBERT EINSTEIN



Notities
Ruimte voor notities



Notities
Ruimte voor notities



Wij wensen je veel
mooie en succesvolle

seizoenen toe!


