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Beste lezer, 

Hierbij de eerste editie van onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen we je graag op de hoogte 

houden van de resultaten, nieuwtjes en veranderingen op ElkeGroep.nl. In deze editie behandelen 

we de volgende punten; 

 De resultaten van ElkeGroep.nl 

 Optimistische Visie Groepsaccommodaties 

 Enquête over zoekfilters 

 Links plaatsen naar ElkeGroep.nl 

 

Resultaten Elke Groep 
 

Het gaat goed met Elke Groep! Dit nieuws delen we dan ook graag met jullie. Het aantal bezoekers 

stijgt en het aantal reserveringsaanvragen groeit ook significant.  

Meer bezoekers 

Het aantal bezoekers groeit! De meest recente data in mei, vergeleken met dezelfde periode in 

januari laten een grote groei zien in het aantal bezoekers. In mei is het bezoekersaantal bijna 50 

procentpunten hoger dan in januari, dit betekent de helft meer bezoekers in slechts enkele 

maanden. Deze groei zet zich ook nu goed voort, de eerste twee weken van mei hebben al 22% meer 

bezoekers dan dezelfde periode in april!  

Grote groei in reserveringsaanvragen 

Naast een toename in het aantal bezoekers, is er ook een grote groei in het aantal 

reserveringsaanvragen. Van 1 tot 18 mei zijn er 38 reserveringsaanvragen binnen gekomen (exclusief 

contact- en prikbordaanvragen), dit is 65% meer ten opzichte van dezelfde periode in april! 



Optimistische Visie Groepsaccommodaties 
 

Eigenaren van groepsaccommodaties zijn optimistisch gestemd over de toekomst. Dat blijkt uit de 

nieuwe strategische visie voor groepsaccommodaties, opgesteld in opdracht van Stichting 

Groepsaccommodaties Nederland.  

De ondernemers zien volop marktkansen, de kwaliteit van de groepsaccommodaties groeit en er is in 

de sector steeds meer samenwerking, o.a. op het gebied van marketing. Daarnaast liggen er kansen 

door meer focus op doelgroepen, beleving en arrangementen. Maar er zijn met het oog op de 

toekomst zeker ook kritische opmerkingen geplaatst. Kortom, het is de moeite waard om te lezen. 

Het was al meer dan 20 jaar geleden dat voor het laatst een visie was verschenen. Met inzet en 

bijdragen van velen (o.a. Hogescholen BUas en Stenden) is de strategische visie voor de sector 

groepsaccommodaties tot stand gekomen. Een rapport dat een overzicht geeft van de sector op vele 

gebieden, dat vragen beantwoordt en oproept en tot acties vanuit onze sector inspireert. 

Groepsaccommodaties Nederland zal de komende tijd daar waar nodig acties ondernemen.  

In de Kennis- en Inspiratiesessies van 18 en 20 juni, die in gezamenlijkheid worden georganiseerd 

door Vekabo en Groepsaccommodaties Nederland, komt onder meer de visie ook aan bod. 

Via deze link kunt u de strategische visie downloaden.  

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de sessie van 18 juni (Noord-Midden) of 20 juni (Zuid-

Midden). 

 

Enquête voor zoekfilters 
 

Op ElkeGroep.nl willen we de bezoeker graag zo snel mogelijk de juiste groepsaccommodatie 

aanbieden. Om dit te realiseren zijn er extra zoekfilters nodig waarop de bezoeker kan filteren wat 

voor hem of haar interessant is. Zo kan een bezoeker die bijvoorbeeld opzoek is naar een 

accommodatie aan zee, dit snel aanvinken, waarna alleen de groepsaccommodaties aan zee worden 

getoond.  

De accommodatiehouder staat zoals gezegd met de poten in de modder. We kunnen jullie hulp dus 

goed gebruiken bij het bepalen van nuttige zoekfilters. Hiervoor sturen wij binnenkort een enquête 

over zoekfilters. Het helpt ons enorm als jullie deze enquête in willen vullen. Zo kunnen we er samen 

voor zorgen dat de klanten bij de juiste accommodaties uit komen en dus ook eerder boeken.  

https://www.groepsaccommodaties-nederland.nl/nieuws/
https://p.easydus.com/project/f910ce31-68f8-497a-8e69-c7be6796f64c/form/8?sig=560ee9c9e599eb8c0a679496d1b87d6d4d974215967845e01e2969cfeba44937


Links plaatsen naar ElkeGroep.nl 
 

Goed gevonden worden in de zoekmachines is erg belangrijk voor het verkrijgen van nieuwe 

bezoekers én boekers. Deze vindbaarheid kunnen we aanzienlijk vergroten als iedere deelnemer op 

de eigen website een link naar ElkeGroep.nl plaatst.  

Waarom een link plaatsen? 

Als veel websites naar ElkeGroep.nl linken, zullen de zoekmachines ElkeGroep.nl hoger waarderen. 

Hierdoor komt ElkeGroep.nl hoger in de zoekresultaten van zoekmachines zoals Google. Dit zorgt 

weer voor meer bezoekers op de website. Als er meer bezoekers zijn, zal jouw groepsaccommodatie 

vaker gezien worden én zal het vaker geboekt worden. Een link plaatsen naar ElkeGroep.nl is dus ook 

erg belangrijk voor jullie, de accommodatiehouders.  

Hoe je het beste een link kunt plaatsen 

Het plaatsen van de link kan overal, maar het mooiste is door het logo van ElkeGroep te plaatsen in 

de footer van de website. Dit zorgt namelijk ook weer voor een stukje herkenbaarheid en vertrouwen 

bij de bezoeker. Het logo kun je vervolgens voorzien van de URL: https://www.elkegroep.nl/.  

Hieronder is een mooi voorbeeld hoe je de link netjes verwerkt in de footer van de website: 

 

Een link plaatsen 

Om een hoger bezoekersaantal en meer boekingen te realiseren, vragen we jullie om een link naar 

ElkeGroep.nl te plaatsen op je eigen website. Zo creëren we met elkaar een mooie Win-Win situatie 

waar iedereen profijt van heeft.  

 

   

 

 

 

https://www.elkegroep.nl/

