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Ontwikkeling hotelovernachtingen Amsterdam
2019, 2020, 2021 t/m augustus 2022

Bron: CBS 2

Het totaal aantal hotelovernachtingen 
in Amsterdam heeft zich in de eerste 
helft van 2022 hersteld. In de 
zomermaanden juli en augustus lag 
het aantal overnachtingen nagenoeg 
gelijk aan 2019.

In totaal loopt het aantal 
hotelovernachtingen tot en met 
augustus 2022 nog wel 21% achter 
op het totaal aantal overnachtingen 
in dezelfde periode in 2019.  

NB. De publicatie van het aantal overnachtingen door 
het CBS loopt doorgaans ca 2-3 maanden achter op 
de actuele situatie. 

InzichtHerstel totaal overnachtingen Amsterdam tov 2019
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Ontwikkeling toeristische en zakelijke hotelovernachtingen Amsterdam
2019, 2021 en 2022 t/m augustus

Bron: CBS 3

Het totaal aantal overnachtingen 
kan gesplitst worden naar 
bezoekmotief. Het aantal 
toeristische hotelovernachtingen 
in Amsterdam heeft zich in 2022 al 
vanaf maart hersteld voorbij het 
niveau van 2019. Tot en met 
augustus ligt het niveau, mede 
door de slechte start, nog 8% 
onder het niveau van 2019.

De zakelijke overnachtingen lopen 
nog steeds ver achter, onder meer 
doordat congressen nog hybride of 
online zijn en de aziatische markt 
nog dicht is. Er is geen sprake van 
een snel herstel in de eerste helft 
van het jaar, zoals binnen het 
leisure segment. In totaal tot en 
met augustus liggen deze 
overnachtingen nog 49% achter 
op het niveau van 2019.
NB. De publicatie van het aantal overnachtingen 
door het CBS loopt doorgaans ca 2-3 maanden 
achter op de actuele situatie. 

InzichtOntwikkeling toeristische en zakelijke overnachtingen in Amsterdam 
( vergelijking met 2019 in %)
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Ontwikkeling hotelovernachtingen herkomstmarkten Amsterdam
1 januari t/m 31 augustus 2022 in vergelijking met zelfde periode in 2021, 2020 en 2019

Bron: CBS 4

Wanneer gekeken wordt naar de 
herkomst van de overnachtingen in 
Amsterdam vanuit de dicht(er)bij 
markten, zien we een herstel van de 
overnachtingen uit Nederland en 
België in de periode tot en met 
augustus 2022 ten opzichte van 
dezelfde periode in 2019. 
Overnachtingen vanuit Duitsland en 
Frankrijk zijn ook bijna op het pre-
corona niveau.

Met name het bezoek uit het 
Verenigd Koninkrijk, maar ook uit 
belangrijke herkomstmarkten Italië, 
Spanje ligt sterk onder het niveau 
van 2019.
De Verenigde Staten (samen met  
Canada) vertoont als enige verweg 
markt een belangrijk herstel en ligt 
hiermee op driekwart van het niveau 
van 2019. 

NB. De publicatie van het aantal overnachtingen door 
het CBS loopt doorgaans ca 2-3 maanden achter op 
de actuele situatie. 

InzichtOntwikkeling hotelovernachtingen herkomstmarkten Amsterdam 
(vergelijking met 2019 in %)
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Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)
1 januari 2021 t/m 30 oktober 2022

Bron:Visitor Data (voorlopige cijfers) 5

VisitorData verzamelt dagelijks 
de kamerbezetting van hotels in 
Amsterdam aan de hand van het 
online nachtregister. 

Zowel het aantal geopende hotels 
als de gemiddelde kamerbezetting 
hebben zich de laatste maanden 
gestabiliseerd en zijn zelfs licht 
gedaald. Eind oktober lag het aantal 
geopende hotels voor het eerst onder 
het niveau van 2021.

In de laatste week van oktober (23 
t/m 29 okt) is er een gemiddelde 
kamerbezettingsgraad te zien van 
78% op basis van 277 hotels die 
open waren deze week. 
In dezelfde periode vorig jaar was de 
gemiddelde bezettingsgraad 64,5% 
op basis van 284 hotels die in die 
periode geopend waren. 
In 2019 was dat 88% op basis van 
310 geopende hotels. 

InzichtGemiddelde bezettingsgraad hotels afgezet tegen geopende hotels 
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Kamerbezettingsgraad hotels Amsterdam (VisitorData)
Oktober 2022

Bron: Visitor Data (voorlopige cijfers) 6

Waar doorgaans de ‘standaard’ 
bezettingsgraad het segment is met 
een van de hoogste bezettingsgraden, 
is dit in oktober duidelijk niet het 
geval. Het ligt zelfs ruim onder de 
gemiddelde bezettingsgraad.

Het budget- en luxe segment liggen 
daarentegen ruim boven de 
gemiddelde bezettingsgraad. 

In de loop der tijd ligt de totale 
gemiddelde bezettingsgraad steeds 
meer in lijn met dat van STR Global in 
plaats van alleen het luxe segment. 

STR global geldt doorgaans als representatief voor het 
luxe segment (4 en 5 sterren). 

Differentiaties in bezettingsgraad 2022 (%)

78,1% totaal

Inzicht



We dragen bij aan de leefbaarheid, 

aantrekkelijkheid en brede welvaart van 

een duurzame en inclusieve Metropool 

Amsterdam, door het bouwen van een betere 

reputatie en gidsen van bewoners, bedrijven 

en bezoekers

Onze missie



V E R H A L E N  
V E R T E L L E N

V E R B I N D E N E X P E R T I S E



Inhoudelijke Focus Verhalen vertellen

▪ Het vernieuwde verhaal, een imago dat past bij de stad 
van vandaag en morgen

▪ Nieuwe visuele identiteit 
▪ Propositie doelgroepen optimaliseren 
▪ Focus op bewoners, bezoekers, bedrijven en congressen
▪ Verdiepen customer journey’s
▪ Storytelling verder professionaliseren 



Inhoudelijke Focus Expertise

▪ Gebiedsidentiteit 
▪ Data & Insights
▪ Technologie en ontwikkeling



Ontsluiten data en dashboards



Inhoudelijke Focus Verbinden

Partner netwerk verbreden

▪ Meer lokale partners
▪ Meer business en congrespartners
▪ Meer duurzame en inclusieve partners
▪ Meer verbinding met MRA en AEB
▪ Meer verbinding op nationaal niveau 
▪ Meer verbinding op Europees niveau









Bewoners 2023-2025

▪ Wat: Ontdek je eigen stad en elkaar (met bijzondere aandacht voor 
het diverse cultuuraanbod)

▪ Hoe: Door een bredere groep bewoners te bereiken en te verleiden 
op ontdekkingstocht te gaan in eigen stad en vraag en aanbod beter 
op elkaar aan te laten sluiten

▪ Waarom: Bewoners zijn (weer) trots op de stad met een versterkt 
gevoel van eenheid. 



Ontwikkeling Bewonerscontent

Ambitie: Verhogen bereik “buurtgerichte” bewoners



Inclusiviteit

Takeover Karsu (800.000 
volgers op Instagram)

Ambitie: Inclusieve content



Bedrijven/congressen/startups/scale-ups en talent

▪ Wat: Aantrekken en verbinden van Congressen/bedrijven/startups/scale-ups 
en talent die bijdragen aan de uitdagingen van vandaag en kansen van 
morgen. En meebouwen aan een inclusieve en duurzame metropool

▪ Hoe: Door te bouwen aan een betere reputatie en beter te gidsen van 
geïnteresseerden binnen de doelgroep(en), die het business ecosysteem 
versterken en zich willen verbinden aan de MRA, haar bedrijven, instellingen 
en haar inwoners

▪ Waarom: Congressen/bedrijven/startups/scale-ups en het hieraan 
verbonden talent dragen bij aan maatschappelijke vraagstukken en een 
gezond businessecosysteem. 



Ontwikkeling Bedrijvencontent

Ambitie: kwaliteit boven kwantiteit, doelgroepen elkaar meer 
versterken, aantrekken wat ons helpt in de transitie naar morgen.

Zichtbaarheid belofte Oriëntatie usp’s Activatie – Venue Finder→ →



Bezoekers 2023-2025

▪ Wat: Ontdek het bekende en onbekende plekken in de metropool 
(zonder overlast te veroorzaken)

▪ Hoe: Door te bouwen aan een betere reputatie en beter te gidsen, 
waarbij het inzetten op spreiding in tijd (andere ritmes) en ruimte 
(andere plekken) centraal staan. En het  terugdringen van overlast 
gevend gedrag door bewust wording en ontmoediging van specifieke 
bezoekersgroepen

▪ Waarom: Bezoekers voegen op deze wijze weer waarde toe en 
hebben geen negatief effect op de leefbaarheid van de bewoners in 
de MRA. 



Ontwikkeling Bezoekerscontent

Fase 1: Awareness -
Inspirende video

Fase 2: Consideration -
Informerende artikelen

Fase 3: Action -
Activerende banners

Ambitie: veel meer vanuit de klantreis werken, customer journey digitaliseren (techniek)



Community

Ambitie: Meer interactie met onze doelgroepen



Campagne activatie & inspiratie
Gericht op waardevol bezoek met respect voor de stad



Visie op bezoekerseconomie 2035

▪ Een gerichte, digitale ontmoedigingscampagne op buitenlandse 
bezoekers die alleen naar Amsterdam komen voor alcohol, drugs en 
seks om Amsterdam niet te bezoeken (Stay Away-campagne, begin 
2023).

▪ Spreiding van de vraag: inzet data gedreven interventies en onderzoek 
naar drijfveren van bezoekers om zo tot gedragsbeïnvloeding te komen

▪ De ontwikkeling van een imagocampagne door amsterdam&partners 
die bijdraagt aan de visie op de bezoekerseconomie en de respectvolle 
bezoeker. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Amsterdam 750.



Ruimte voor vragen


