FACTSHEET
Westland Experts
Westlanders met een passie voor Westland
Wat is een Westland Expert
Dit is een lokale bewoner die vanuit zijn liefde en trots voor Westland zijn kennis over
Westland wil delen met toeristische bezoekers. Er zijn meerdere Westland Experts die ieder
vanuit hun eigen expertise (passie) verhalen en kennis delen en vragen beantwoorden.
Op een aparte pagina op Bezoek-Westland.nl worden alle Westland Experts getoond met
hun naam, een foto, hun expertise (passie) en een korte biografie. Bezoekers van de website
kunnen - via een linkje – een mailtjes sturen aan Bezoek Westland met een vraag voor een
specifieke Westland Expert. Bezoek Westland stuurt deze vraag door aan de Westland
Expert met het verzoek hier een leuk, inhoudelijke, verrassend antwoord op te formuleren.
Dit kan net zo kort en lang zijn als nodig is. Bezoek Westland stuurt dit antwoord vervolgens
weer terug aan de bezoeker.
Wat is het doel van Westland Experts?
Westland Experts helpen toeristische bezoekers om Westland te zien door de ogen van een
‘lokale bewoner’. Een Westland Expert helpt - via de website van Bezoek Westland - om van
een bezoek aan Westland echt iets bijzonders te maken. Hij/zij informeert en adviseert met
leuke tips en weetjes.
Hoe helpt een Westland Expert?
Een Westland Expert helpt op twee manieren:
1. Door het beantwoorden van vragen van bezoekers die via het mailadres
westlandexperts@bezoek-westland.nl binnenkomen en die over zijn passie gaan
2. Optioneel: Door het delen van verhalen en kennis over zijn passie op de site van
Bezoek Westland (in de vorm van korte blogs en vlogs).
Wat vragen we?
- Een enthousiaste en leuke geschreven inhoudelijke reactie op binnenkomende
vragen van bezoekers (redactie door Bezoek Westland)
- Optioneel: een aantal blogs en vlogs over de passie van de Westland Expert voor op
de website (onderwerpen, aantallen, frequentie in onderling overleg) – dit klinkt
moeilijker dan het is en we bieden hier alle ondersteuning bij.
Wat bieden we?
- De mogelijkheid om de passie en trots voor Westland te delen
- De mogelijkheid bij te dragen aan het vakantieplezier van een toeristische bezoeker
- Trainingen
o over de rol als Westland Expert
o over hoe je verhalen deelt (schrijven, bloggen en vloggen)
o over gastvrijheid
- We bieden geen financiële vergoeding in ruil voor de rol als Westland Expert.

Welke Westland Experts zoeken we?
Bij iedere passie zoeken we 1 Westland Expert.
-

Kust
Strand
Bloemen
Food
Kassen
Geschiedenis
Fietsen
Wandelen
Kitesurfen
Varen
Eten & drinken
Druiven
Dorpskernen
o Naaldwijk
o ’s Gravenzande
o Monster
o Ter Heijde
o De Lier
o Wateringen
o Kwintsheul
o Poeldijk
o Honselersdijk
o Maasdijk
o Heenweg

