
 
 
  

  

 
  

 

 

 
  

    

 
  

29 maart 2017 

Wendy Sieger naar VVV Nederland 

Vanaf 1 april jl. is Wendy Sieger-Kintzen begonnen in haar functie als Business 

Development Manager VVV bij VVV Nederland. Wendy is afkomstig van Amsterdam 

Marketing, waar zij de functie Director Hospitality & Research bekleedde. 

 

"Momenteel werken wij hard aan het versterken en een nieuwe invulling geven aan 

het partnership tussen de city- & destinatiemarketing organisaties die het VVV-merk 

gebruiken en VVV Nederland. Samen met hen zijn we aan de slag met het 

ontwikkelen en opzetten van een netwerkplatform waar we informatie, kennis en 

inspiratie bijeen willen brengen en willen delen  op het gebied van city-hospitality en 

visitormanagement, maar waarbinnen we ook gezamenlijk kansrijke 

commerciële  proposities op dit gebied willen verkennen en ontwikkelen"aldus Kees 

van Wijk, algemeen directeur van VVV Nederland. "Ik ben ervan overtuigd dat het 

VVV-team van VVV Nederland met de komst van Wendy in staat is om samen met de 

VVV- city- & destinatiemarketingpartners een stevige impuls te geven aan het VVV-

netwerk en de positie en de waarde van het VVV-merk. 

  

Wendy Sieger: "Naast het managen van de verschillende VVV-vestigingen in de stad 

en metropoolregio Amsterdam heb ik ervaring met commerciële projecten zoals de 

succesvolle I Amsterdam City Card. Tevens heb ik met tal van publieke en private 

partijen partnerships ontwikkeld op het gebied van cityhospitality en 

visitormanagement. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan om samen met de city- & 

destinatiemarketingorganisaties kennis, informatie en inspiratie op het gebied van 

city-hospitality en visitormanagement bij elkaar te brengen, te ontsluiten en te vertalen 

naar nieuwe commerciële proposities op dit gebied. En natuurlijk is het VVV-merk 

hierin een belangrijke verbindende schakel richting de gastvrijheidsconsument.”  

 

 

 

 

 

  
 



 

  

 

VVV Nederland is marktleider van cadeaubonnen en -kaarten en de licentiegever van het VVV merk en de 
netwerkorganisatie van de Destinatiemarketing (DMO)/VVV organisaties in Nederland. We zorgen voor geef- en 
winkelplezier bij de consument en we stimuleren de lokale en regionale economie door de omzet bij Retail, 
horeca en de vrijetijdssector. 

 

 

  

  Raymond Smits van Waesberghe 

manager marketing & businessontwikkeling 

06-12229579 

  

 

  Twitter  

  

VVV Nederland 

Postbus 70 

3956 ZS Leersum 

 
www.vvvcadeaubonnen.nl 
www.vvvnederland.nl 
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