
Drenthe doet wat met je

Van Marketing Drenthe naar 
dé marketing van Drenthe
Uitvoeringsprogramma 2017



2 Drenthe doet wat met je



3

1 Inleiding ...............................................................................................................................................................5

2 Ambitie  ................................................................................................................................................................7

3 Strategie ..............................................................................................................................................................9

4 Activiteitenplan ..................................................................................................................................................15

Inhoud



4 Drenthe doet wat met je



5

Versterking vrijetijdssector

Het College van de Gedeputeerde Staten van Drenthe werkt 

aan een dynamisch en ondernemend Drenthe. Dit doet 

zij door zich in te zetten voor een samenwerkend, eco-

nomisch, bereikbaar, ruimtelijk en energiek Drenthe met 

ruimte voor de gemeenten en haar inwoners. Verbonden-

heid staat hierin centraal en de regionale economie heeft 

de volledige focus. De Provincie Drenthe heeft haar ambitie 

in het college programma Dynamisch en Ondernemend 

Drenthe (2015-2019) vastgelegd. De provincie Drenthe 

werkt voortvarend aan een versterking van de vrijetijds-

economie van Drenthe en Drenthe vijfsterrenfietsprovincie. 

Hier ligt ook een stevige rol voor Marketing Drenthe. 

Meer bezoek naar Drenthe

Marketing Drenthe wil inhoud geven aan de ambities 

en speerpunten van de provincie Drenthe maar bovenal 

aansluiten bij de veranderende vraag vanuit het toeris-

tisch recreatieve bedrijfsleven. Marketing Drenthe verlegt 

haar focus naar het versterken van de vrijetijdseconomie. 

Marketing Drenthe zal dit doen met een gedegen aanpak 

waarbij de gast centraal staat. Een aanpak die vanuit een 

duidelijke visie, onderbouwd met cijfers en trends vertaald 

is naar een stevige strategie. 

Een strategie die kan rekenen op een breed draagvlak 

en betrokkenheid van onze stakeholders (ondernemers, 

overheden en belanghebbenden). De strategie is in ontwik-

keling in samenspraak met de organisaties in de vrijetijds-

sector.

Van Marketing Drenthe gaan we naar dé Marketing van 

Drenthe, dit betekent: 

• van een integrale aanpak wonen, werken en toerisme 

 naar focus op versterking vrijetijdseconomie;

• van imago naar activatie; 

• van Marketing Drenthe naar de gezamenlijke marketing 

 van Drenthe.

1 Inleiding

2017 start van de nieuwe koers 

Met de organisaties in de vrijetijdssector bouwen we aan 

een heldere meerjaren strategie. We doen dit in een zorg-

vuldig proces. Deze strategie is volop in ontwikkeling, 

ondertussen maken we ons in 2017 klaar voor de nieuwe 

koers. De eerste contouren van de nieuwe lijn worden dui-

delijker. Voor u ligt een jaarplan die op deze nieuwe koers 

anticipeert. 

In 2017 scherpen we de functie van Marketing Drenthe 

verder aan als kenniscentrum vrijetijdseconomie en dra-

gen we zorg voor een structurele stevige verbinding met de 

vrijetijdssector. Met de organisaties in de vrijetijdssector 

hebben we de belangrijkste thema’s voor de marketing-

campagne van 2017 bepaald. De toeristisch recreatieve 

ondernemers vragen om een stevige basis en 

wensen een doorontwikkeling van Drenthe.nl. Gasten 

binden we aan Drenthe door hen gedurende het hele jaar 

op het juiste moment te blijven prikkelen met content die 

aansluit bij de behoefte van de gast (customer journey). 

Drenthe zetten we onderscheidend in de etalage met de 

programmalijnen cultuur, natuur, avontuur, evenementen 

en internationaal. Tot slot houden we ruimte in de begro-

ting voor ad hoc activiteiten om in te kunnen spelen op 

wensen vanuit ondernemers, regio’s, actuele gebeurtenis-

sen en onverwachte kansen.
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Nieuwe rol

Marketing Drenthe heeft sinds 2007 in opdracht van de 

provincie Drenthe gewerkt aan het verbeteren van het ima-

go van Drenthe op de pijlers wonen, werken en toerisme. 

En met succes, de beeldvorming over de provincie is lande-

lijk verbeterd. Marketing Drenthe verlegt de focus naar de 

vrijetijdseconomie. We zetten tevens de logische vervolg-

stap om naast de beeldvorming over Drenthe ook Neder-

landers en buitenlanders meer te activeren om Drenthe te 

bezoeken. Met de verandering van imagomarketing naar 

marktbewerking, verandert Marketing Drenthe van rol. 

Samen met de vrijetijdssector maken we de marketing van 

Drenthe. Dit betekent een aanscherping van de identiteit, 

missie en visie van Marketing Drenthe.

2 Ambitie

Identiteit, missie, visie 

Identiteit; Marketing Drenthe is…..

We zijn een team van acht energieke professionals dat 

samen met partners in de vrijetijdseconomie de provincie 

Drenthe onderscheidend, verleidend en activerend op de 

kaart zet.

Missie; Marketing Drenthe wil….

Met en vóór partners in de vrijetijdseconomie willen we 

de (potentiële) gast verleiden, overtuigen en laten beleven 

dat Drenthe één van de beste plekken is om je vrije tijd te 

besteden. 

Visie & strategie Marketing Drenthe ambieert…

Drenthe is de plek waar je je vrije tijd het best besteedt, 

hier kom je om actief te ontspannen, te ontstressen, te 

genieten en te ontdekken. Wij laten de (potentiële) gasten 

zien waarom je naar Drenthe moet komen. We bereiken 

en bewegen (potentiële) gasten om hun wensen voor een 

vrijetijdsbesteding om te zetten tot een bezoek aan Dren-

the. Wij vertellen de verhalen van Drenthe aan de hand van 

de lijnen cultuur, natuur en avontuur. We stemmen vraag 

en aanbod op elkaar af met interessante product-markt 

combinaties. Met marketing en communicatie bouwen we 

aan een helder, onderscheidend en eenduidig beeld van de 

rijkdommen van Drenthe. Marketing Drenthe is uitgegroeid 

tot het kenniscentrum op het gebied van de vrijetijdsecono-

mie in Drenthe. Drenthe staat door de gezamenlijke aan-

pak bij de top van de toeristische bestemmingen in Neder-

land. Drenthe doet wat met je.
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3.1 Uitwerking meerjarenstrategie

Bij het opstellen van het voorliggende jaarplan 2017, is het 

nieuwe meerjarenplan volop in ontwikkeling. In ons meer-

jarenplan werken we de hoofdlijnen voor de komende vier 

jaren uit. Hiervoor zetten we de volgende stappen:

• Terug naar de basis 

 (herijken merkbelofte, kernwaarden en kwaliteiten)

• Inzicht in wat drijft de consument   

 (omgevingsanalyse, marktonderzoek en SWOT-analyse)

• In gesprek met partners 

 (koffiegesprekken, sessies stakeholders, Raad van Advies)

• Bepalen strategie 

 (marketingstrategie 2020, marketingmix, jaarplan)

3 Strategie, drie kernactiviteiten 
 en drie lagen marketingcommunicatiemodel

De eerste contouren voor de nieuwe koers krijgen vorm op 

basis van de opgehaalde informatie met ondernemers en 

organisaties, markt- en omgevingsverkenning en bench-

mark met andere destinatiemarketing organisaties. Hier-

onder worden de contouren geschetst en deze vormen het 

kader voor de activiteiten in 2017.
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3.2. 

Om meer bezoekers te trekken, verkennen we de behoefte 

van de (potentiële) gasten, verbinden we ondernemers en 

verleiden we met effectieve marketingcommunicatie. We 

dragen in de marketingcommunicatie zorg voor een stevige 

basis die inspireert, verleiden de (potentiële) gasten met 

campagnes en houden ruimte voor dynamische acties en 

kansen die zich voordoen.

Drie kernactiviteiten

Verkenner, in onze rol als kenniscentrum zetten we de 

wensen vanuit de gast staan centraal. Wie zijn de aantrek-

kelijke doelgroepen, hoe zijn de ontwikkelingen en welke 

kansen leveren deze ontwikkelingen voor Drenthe.

Verbinder, vanuit accountmanagement werken we samen 

met ondernemers en de organisaties in de vrijetijdssector. 

Vanuit de themalijnen werken we interessante product-

marktcombinaties uit, die inspelen op de bezoekmotieven 

van (potentiële) gasten.

Verleider, vanuit onze marketingexpertise vertalen we de 

productmarktcombinaties naar effectieve promotiecam-

pagnes met een multimediale aanpak.

Drie lagen marketingcommunicatiemodel (BCD)

We werken op basis van een drielagen marketingcommu-

nicatiemodel;

Basis, we inspireren jaarrond met relevante content die 

aansluit bij de behoefte van de gast en die we op het juiste 

moment aan de gast aanbieden. 

Campagnes, we verleiden met campagnes aan de hand van 

de lijnen cultuur, natuur en avontuur. De themalijnen 

worden concreet ingevuld waarbij fietsen in de komende 

jaren een belangrijke rode draad vormt. De evenementen 

gebruiken we daarbij om de urgentie om nu naar Drenthe 

te komen te onderstrepen. Voor de internationale markt 

worden campagnes separaat opgezet, passend bij de 

behoeften van de internationale gast.

Dynamisch, we houden ruimte voor extra activiteiten. Dit 

biedt ons de mogelijkheid om in te kunnen spelen op ac-

tuele ontwikkelingen of samenwerkingsmogelijkheden die 

zich voordoen.

Strategie kernactiviteiten en marketingcommunicatiemodel

3.3. Doelstellingen

Doel is, het verleiden van de consument om Drenthe te be-

zoeken, dan wel langer te verblijven en tijdens het verblijf 

meer te besteden. Met als uiteindelijke doel het versterken 

van de Drentse economie. Dit gaan we meten aan de hand 

van een viertal indicatoren, de 4 B’s: bezoekers, banen, 

bestedingen en buitenland.

De doelstellingen worden verder uitgewerkt in de meer-

jarenstrategie en zullen in de komende periode definitief 

vastgesteld moeten worden in samenwerking met de 

provincie en de nog te vormen Raad van Advies 

(Gastvrij Drenthe).
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Leefstijlgroep
Uitbundig Geel

Gezellig Lime

Ingetogen Aqua

Comfortabel 

en Luxe Blauw

Internationaal
Vlaanderen, 

Mary, Paul, Nora

Duitsland, 

Mary, Paul, Nora

Gezinssituatie
Jonge gezinnen

(stellen)

Stellen

Jonge gezinnen

Stellen

(jonge gezinnen)

Stellen

(jonge gezinnen)

Gezinssituatie
Stellen

Jonge gezinnen

Stellen

Jonge gezinnen

Gericht op
Behoud

Behoud

Ontwikkelen

Niche markt uitbouwen

Gericht op
Ontwikkelen

Ontwikkelen

Programmalijn(en)
Avontuur & Natuur

Evenementen

Avontuur & Natuur

Evenementen

Cultuur

Evenementen

Specifieke pmc’s

Thema’s
Cultuur, Natuur & 

Avontuur

Cultuur, Natuur & 

Avontuur

Seizoen
Mei(vakantie) en 

zomervakantie

Mei-Augustus

Mei-September

Mei(vakantie) en zomervakan-

tie, ook tussendoor

Seizoen

Pasen/zomer

3.4. Doelgroepen 2017

In het nieuw te vormen kenniscentrum gaan  we per jaar 

en per campagne de doelgroepenkeuze  aanscherpen en  

verfijnen. We kijken naar de doelgroepen die Drenthe graag 

bezoeken en naar de (potentiële) doelgroepen die voor 

onze vrijetijdssector het meest interessant zijn. Tevens 

onderzoeken we welke doelgroepen interessant zijn om te 

bewegen in het voor- en naseizoen naar Drenthe te komen. 

We zetten de doelgroepen  af tegen de kernkwaliteiten van 

Drenthe en analyseren welke doelgroepen passen bij het 

aanbod en de inwoners van Drenthe. In 2017  maken we 

een eerste keuze op basis van bestaande onderzoeksgege-

vens.  

Doelgroepenbenadering 2017

 Op basis van de huidige onderzoeken zien we dat vooral 

de Uitbundige Gele doelgroep (groep die er graag op 

uittrekt) graag naar Drenthe komt evenals de doelgroep 

Gezellig Lime (willen graag samen met familie of vrienden 

op pad). Samen actief genieten staat centraal voor deze 

doelgroepen. Drenthe is bovengemiddeld populair onder 

jonge gezinnen. Deze doelgroepen willen we voor Drenthe 

graag behouden. 

Voor Drenthe is het tevens van belang om te kunnen 

ontwikkelen en ook het seizoen te kunnen verlengen. 

Er lijken kansen te zijn voor de ontwikkeling van de 

leefstijlgroep Ingetogen Aqua (liefhebber van cultuur 

en natuur). Een niche kan zijn de leefstijlgroep

Comfortabel en Luxe Blauw (liefhebber van luxe). 

Deze doelgroepen hebben meer te besteden en zouden 

daarmee de doorontwikkeling van het vrijetijdsaanbod van 

Drenthe kunnen stimuleren. Dit is ook passend bij het rijke 

cultureel erfgoed wat Drenthe te bieden heeft. 

We zien daarnaast groeimogelijkheden op de Duitse

 (Noordrhein- Westfalen) en Vlaamse markt. Voor beide 

landen geldt dat gezinnen met jonge kinderen en stellen 

aantrekkelijke doelgroepen zijn. Ook voor de internationale 

gast die naar Drenthe komt zien we dat deze graag komt 

fietsen, wandelen, erop uit trekt in de natuur en 

bezienswaardigheden bezoekt. 

Bovengenoemde doelgroepen worden per campagne 

nader uitgewerkt Op basis van de eerste verkenning van 

de beschikbare marktgegevens hanteren we voor 2017 de 

volgende doelgroepenstrategie:

Notabene voorgaand overzicht is de voorlopige keuze en zal op basis van verder marktonderzoek en naar aanleiding van de media-effectmetingen nader worden aangescherpt. 
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3.5. Drenthe doet wat met je

In de meerjarenstrategie gaan we met de nog te vormen Raad van Advies de merkbelofte, merkwaarden en kernkwalitei-

ten voor Drenthe (aanscherpen en) vaststellen voor de komende jaren. Op basis van de eerste verkenningen hebben we de 

merkbelofte en merkwaarden herijkt en hieronder geformuleerd.

Merkbelofte

Drenthe doet wat met je, staat ervoor dat je in Drenthe het 

hoogste rendement op je vrijetijd krijgt. Drenthe is een 

plek om actief te ontspannen, te ontstressen, te genieten, 

te ontdekken. Per doelgroep die bij Drenthe past is deze 

merkbelofte net even anders:

• Voor de actievelingen (uitbundig geel); 

 lekker erop uit, actief ontspannen.

• Voor de gezelligheidsmensen (gezellig lime); 

 samen zorgeloos genieten.

• Voor de genieters (comfortabel en luxe blauw); 

 weldadig ontstressen, genieten en ontspannen.

• Voor de geïnteresseerden (ingetogen aqua); 

 erop uit voor bijzondere ontdekkingen en opnieuw 

 opladen.

Dit consequent vanuit de gedachte dat Drenthe je best 

bestede invulling biedt van jouw vrije tijd.

Merkwaarden

Drenthe staat dan ook voor geluk, gastvrij, genieten, gezel-

ligheid en een energiek gevoel.

Kernkwaliteiten

Drenthe; waar de natuur je uitnodigt tot lopen, fietsen, 

kijken of buiten sporten op volle kracht. Waar in het land-

schap een oeroude cultuur schuilt. Geschiedenis, verhalen, 

mythen die zich langzaam aan je onthullen. Een belangrijk 

deel van de kernkwaliteiten krijg je voor niets en is tege-

lijkertijd onbetaalbaar. Samen met de organisaties in de 

vrijetijdssector bepalen we in de komende periode wat 

onze iconen zijn, de troefkaarten en de parels.



14 Drenthe doet wat met je



15

4.1. Organisatie

Verbouwen terwijl de winkel open blijft

We streven ernaar om met de partners in de vrijetijds-

economie in 2017 het meerjarenplan voor de Marketing 

van Drenthe vast te stellen. In de tussentijd passen we de 

organisatie aan de nieuwe koers aan. In de eerste helft 

van 2017 geven we invulling aan de transitie van de werk-

organisatie ‘wonen – werken – toerisme’ naar de nieuwe 

organisatie ‘verkenner – verbinder – verleider’. We ver-

schuiven van Marketing Drenthe naar de Marketing van 

Drenthe. Dit houdt in dat niet alleen de (inhoudelijke) focus 

van de campagnes verschuift maar dat ook de organisa-

tie wordt aangepast aan de nieuwe aanpak. In de nieuwe 

organisatie passen we functies, middelen en faciliteiten 

aan op basis van de geformuleerde rollen en thema’s. Dit 

proces verloopt organisch en in samenspraak met de part-

ners in de vrijetijdseconomie van Drenthe. Terwijl we druk 

verbouwen, blijft de winkel open en hebben we een stevig 

activiteitenplan voor 2017 opgesteld vooruitlopend op de 

nieuwe koers. In de volgende paragrafen beschrijven we de 

reguliere werkdelen, onderverdeeld naar de drie nieuwe 

rollen en op basis van het drie lagen marketingcommuni-

catiemodel. 

Werkdelen activiteitenplan 2017

Aan de hand van bovenstaande leidraad is het activiteitenplan 2017 opgesteld. Het activiteitenplan beslaat 4 werkdelen die 

als volgt worden benoemd:

1 Organisatie;

2 Verkenner; activiteiten voor bouwen aan het kenniscentrum en de onderzoeksactiviteiten.

3 Verbinder; invulling van accountmanagement in de vrijetijdssector. 

4 Verleider; marketingactiviteiten op basis van het drie lagen marketingcommunicatiemodel.

4 Activiteitenplan 2017

Voor de transitie van de nieuwe organisatie is een separaat 

‘spoorboekje’ opgesteld en zijn de benodigde budgetten 

afzonderlijk begroot. Hierin zijn de volgende componenten 

opgenomen:

• Organisatieontwikkeling 

 (organisatiestructuur, teamontwikkeling 

 en strategische samenwerking)

• Meerjarenplan 

 (opstellen meerjarenkaders met partners)

• Kenniscentrum 

 (opzetten nieuwe kennisorganisatie)

• Accountmanagement 

 (marktsegmentatiemodel en marktbewerkingsplan)

• Marketeer 

 (marketingstrategie)

• Drents Internetplatform 

 (financieringsstructuur, design, database 

 en samenwerkingsovereenkomst) 
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Input; Marktonderzoek bestaand*

Periode  Het hele jaar.

Doel In kaart brengen relevante doelgroepen (binnenland en buitenland, vakanties en dagbezoek/evenementen 

  bezoek) en inkleuren relevante doelgroepen. Het betreft hierbij inzicht in huidige doelgroepen maar ook  

  potentiële doelgroepen. 

Actie/middel   Analyse op basis van huidige beschikbare marktgegevens: 

  • CVO-CVTO gezamenlijk afnemen met provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe.

  • Waar mogelijk huidige kennis verdiepen en aanscherpen met reeds beschikbare onderzoeken vanuit 

   de doorontwikkeling van het kenniscentrum.

Input; Media-effectmetingen

Periode Het hele jaar.

Doel Meten campagne-effecten en bijsturen campagnes op basis van de gestelde doelstellingen.

Actie/middel   Adtractive onderzoek (in benchmark met andere landelijke campagnes) en online data.

*Notabene naast de bestaande onderzoeken verkennen we welke onderzoeksgegevens gewenst zijn en welke onderzoek(en) ons de gewenste inzichten geeft. Daarbij analyseren 
we op welke wijze we deze onderzoeken willen uitvoeren. Ook verkennen we hoe we in de samenwerking met ondernemers betere en actuelere onderzoekgegevens kunnen 
verkrijgen (gebaseerd op uitgangspunt dat de ondernemer ook baat heeft bij het beschikbaar stellen van de data). Dit is meegenomen in het ‘transitiespoorboekje’. 

4.2. Verkenner; kenniscentrum

De gast staat in de marketingactiviteiten centraal. Voor 

het behalen van de gestelde doelstellingen spelen we in 

op de behoeften van de gast en werken we samen met de 

ondernemers in de vrijetijdssector. Er is gericht en doorlo-

pend onderzoek nodig naar het gedrag van de (potentiële 

gasten). In 2017 willen we het kenniscentrum vrijetijdseco-

nomie als onderdeel van de marketing van Drenthe gaan 

inrichten. We kijken hierbij nadrukkelijk naar samenwer-

king met de kennisinstellingen in Noord-Nederland. Op 

basis van de huidige beschikbare gegevens duiden we be-

hoeften van de gast, ontwikkelingen en kansen in de gast-

vrijheidssector. Daarnaast kijken we met de organisaties in 

de vrijetijdssector welke nieuwe onderzoeksgegevens be-

nodigd zijn om beter te kunnen inspelen op de gast en hoe 

we deze gegevens willen verzamelen. Tevens monitoren 

we continu onze marketinginspanningen via online data en 

media-effectmetingen. De uitkomsten van de onderzoeken 

delen we met de vrijetijdssector, op een wijze die inspeelt 

op de behoeften van de ondernemers en organisaties in de 

vrijetijdssector in Drenthe.
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Output; Feiten en cijfers

Periode  Twee keer per jaar.

Doel Stakeholders informeren relevante marktontwikkelingen.

Actie/middel   Uitbrengen feiten en cijfers (rapport en factsheets), uitbrengen factsheets internationale markt.

Output; Toeristische persberichten

Periode  Voorjaarsvakantie, Zomervakantie, Herfstvakantie.

Doel Pers informeren relevante marktontwikkelingen.

Actie/middel   Persberichten op basis van informatie van de toeristische recreatieve bedrijven.
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4.3. Verbinder; accountmanagement

Een dagje uit of een vakantie is een samengesteld product dat bestaat uit verschillende onderdelen. In de vrijetijdssector 

is het van groot belang om goede verbindingen te leggen. Marketing Drenthe is de scharnier en brengt vraag en aanbod bij 

elkaar. Daarnaast kan Marketing Drenthe krachten/marketing inspanningen van aanbieders bundelen. Marketing Drenthe 

wil in 2017 met de belanghebbenden komen tot een gedegen en gedragen visie en strategie van de marketing van Drenthe 

met als gemeenschappelijk doel meer bezoekers en bestedingen in Drenthe. We bouwen daarom aan een stevige rela-

tie met de vrijetijdssector. Door diverse bijeenkomsten betrekken we de sector bij het nieuwe meerjarenplan. Daarnaast 

bouwen we aan eens structurele verbinding door het opzetten van accountmanagement en inrichten van een raad van 

advies. Naast de ondernemers zijn het Recreatieschap Drenthe en de verschillende city- en regiomarketeers natuurlijke 

partners. Het merk Drenthe staat centraal, vanuit de regio’s is er ruimte voor lokale inkleuring (colour local) van het vrije-

tijdsproduct Drenthe.

Raad van Advies

Periode  Minimaal twee bijeenkomsten per jaar.

Doel Vertegenwoordigers uit verschillende geledingen van de vrijetijdssector structureel bij elkaar brengen 

  voor het geven van feedback, input en advies.

Actie/middel Twee bijeenkomsten van de raad met een duidelijke agenda en onderwerpen die zowel vanuit de 

  deelnemers aan de raad als vanuit Marketing Drenthe worden ingebracht.

Kennisuitwisselingsbijeenkomsten

Periode  Gedurende het hele jaar.

Doel Korte lijnen met de markt draagt bij aan snel inspelen op kansen en ontwikkelingen in de markt 

  en draagvlak bij de sector. 

Actie/middel • Kennisuitwisselingsbijeenkomsten.

  • Marktbewerking op basis van segmentatie naar belang van de relaties voor de organisatie.

Kenniscentrum Events Evenementen

Periode  Gedurende het hele jaar.

Doel Evenementen versterken op het gebied van kennis en marketing.

Actie/middel Kennisbijeenkomsten i.s.m. Sport Drenthe en Kunst & Cultuur.



19

Cursus Destination Marketing en Recreatie-congres

Periode  Eerste kwartaal en laatste kwartaal.

Doel Met de regio’s werken én inhoud geven aan het onderscheidend vermogen van Drenthe én de regio’s. 

Actie/middel Cursus Destination Branding en inhoudelijke inbreng van Marketing Drenthe op het recreatiecongres.

Voorbereiden Relatiedag 

Periode  2018 (200 jaar koloniën). 

Doel Externe kopstukken kennismaken met Drenthe. 

Actie/middel Relatiedag congres. 

MD Magazine en Drenthe belletje

Periode  2 x per jaar Marketing Drenthe Magazine en 6 x per jaar Drenthebelletje.

Doel Stakeholders informeren over de Marketing van Drenthe. 

Actie/middel magazine oplage 1000 stuks en digitale nieuwsbrief. 

  

Tevredenheidsonderzoek

Periode  Nulmeting eerste kwartaal.

Doel Borgen dat we blijven werken aan een goede tevredenheid van medewerkers 

  (de ambassadeurs van de organisatie) en de betrokken organisaties in de vrijetijdssector.

Actie/middel Medewerkers en klanttevredenheidsonderzoek.
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4.4. Verleider; marketing de basis 

Op basis van de inzichten in de behoeften van de (potentiële) gast en vanuit de verbinding met de vrijetijdssector ontwik-

kelen we de nieuwe marketingaanpak. In het meerjarenplan stellen we met partners de doelstellingen en kaders voor de 

komende jaren vast. Om in de nieuwe koers Drenthe onderscheidend in de markt te zetten werken we in 2017 een nieuw 

marketingconcept uit. In de marketingaanpak werken we vanuit drie lagen. We zorgen dat de gast die zich oriënteert op 

Drenthe jaarrond wordt geprikkeld met relevante content op het juiste moment. Voor de promotiecampagnes formuleren 

we een aantal programmalijnen op basis van de bezoekersmotieven en het vrijetijdsaanbod Drenthe. Centraal staan avon-

tuur, natuur en cultuur. Evenementen vormen daarnaast een extra motief en urgentie om in een bepaalde periode naar 

Drenthe te komen. Groeipotentie ligt op de buitenlandse markt met name Duitsland en Vlaanderen. Voor de internationale 

marktbewerking wordt in het verlengde van het meerjarenprogramma ook een meerjarenstrategie geformuleerd. In onze 

jaarplannen houden we ruimte om ad hoc te kunnen inspelen op behoeften vanuit ondernemers, actuele gebeurtenissen 

of kansen die zich voordoen. 

Campagneconcept ontwikkeling

Periode  Eerste half jaar

Doel Creëren van een campagneconcept passend bij een toonaangevende regiomarketing aanpak, een campagne-  

  concept die een helder, onderscheidend en eenduidig beeld laat zien passend bij de verhaallijnen van Drenthe.

Actie/middel Met extern marketingbureau uitwerken nieuwe campagneconcepten, uitwerking naar huisstijl, 

  ontwikkelen van tools voor stakeholders.

Contentontwikkeling

Periode  Het hele jaar.

Doel Kwalitatieve content ontwikkelen. 

Actie/middel Ontwikkeling film, fotografie, basisteksten voor de verschillende programmalijnen voor gebruik door 

  Marketing Drenthe en stakeholders.

Doorontwikkeling Internetplatform 

Periode  Gedurende het hele jaar. 

Doel Aanscherpen en uitbreiden van het toeristisch platform Drenthe.nl als marketingtool.

Actie/middel Doorontwikkelen van bestaande modules en aankoop nieuwe modules.
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Online marketing jaarrond 

Periode  Gedurende het hele jaar. 

Doel Vindbaarheid, bereik en het vergroten van websitebezoek op Drenthe.nl.

Actie/middel SEA, SEO, Google adwords, Facebook.

Digitale consumentennieuwsbrieven

Periode  Maandelijks en extra nieuwsbrieven rondom de vakanties. 

Doel Geïnteresseerden verleiden om een bezoek aan Drenthe te brengen 

  door de mooiste toeristische highlights onder de aandacht te brengen. 

Actie/middel Digitale nieuwsbrief. 

Beurzen 

Periode  Januari/februari en september. 

Doel Toeristisch Drenthe onder de aandacht brengen.

Actie/middel Gezamenlijke Drenthestand met regio’s uit Drenthe. 

Merchandise

Periode  Het hele jaar. 

Doel Creëren van interne trots en zichtbaarheid. 

Actie/middel Diverse merchandise artikelen (o.a. Drenthe sticker).
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4.5. Verleider; marketing campagnes

Activiteiten Natuur
Campagne met SBB, Natuurmonumenten en Drents Landschap rondom de nationale parken

Periode Zomer en najaar.

Doel Verleiden van potentiële bezoekers om erop uit te trekken in de Drentse natuur.

Actie/middel Campagne nog nader uit te werken. 

 

 

Activiteiten Avontuur 
Campagnes rondom fietsen (voor en najaar)  

Periode  Voorjaar en najaar.

Doel Verleiden van potentiële bezoekers om in Drenthe te komen fietsen.  

Actie/middel Campagnes nog nader uit te werken.

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen

Periode Voorjaar.

Doel Verleiden dagbezoek om in Drenthe te overnachten.

Actie/middel Nader uit te werken.

Activiteiten cultuur 
Campagne rondom de hunebedden

Periode Naseizoen.

Doel Hunebedden/ Geopark onder de aandacht brengen. 

Actie/middel Nader uit te werken.
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Campagne Koloniën op weg naar werelderfgoedstatus 

Periode  Afhankelijk van inzet koloieën.

Doel Koloniën onder de aandacht brengen. 

Actie/middel  Campagne nog nader uit te werken.

 

Activiteiten Evenementen 
Evenementencampagne cultuur en sport

Periode Zomer.

Doel Evenementen onder de aandacht brengen en stimuleren om te bezoeken.

Actie/middel Nader uit te werken.

Shakespeare  

Periode Zomer.

Doel Succes van Shakespeare Theater verbreden in de omgeving.

Actie/middel Nader uit te werken.

Activiteiten Internationaal 
Marktbenadering Duitsland en Vlaanderen 

Periode Jaarrond. 

Doel Stijging bezoekers uit Duitsland en Vlaanderen. 

Actie/middel  Informatiemateriaal, samenwerking met de regio’s, grensoverschrijdende barterdeals Emsland, 

  persreizen, pilot GAE, opzetten samenwerking en eerste pilots met Marketing Oost en/of NBTC, 

  meerjarenstrategie internationale marktbenadering.
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4.6. Verleider; dynamische marketing activiteiten

Gezamenlijke activiteiten regio’s

Periode Het gehele jaar.

Doel Meer betrokkenheid en versterking van regionale marketing.  

Actie/middel  Nader uit te werken met partners.

Kansen 

Periode Het gehele jaar. 

Doel Inspelen op actuele situaties en onverwachte kansen.

Actie/middel: Nader uit te werken. 
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