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Voor u ligt de jaarrapportage van de activiteiten van Marketing Drenthe van het afgelopen jaar. 

Vanaf 2007 werkt Marketing Drenthe aan het verbeteren van het imago van wonen, werken en 

recreëren in Drenthe. Passend bij de provinciale ambities en bovenal bij de wensen van de 

vrijetijdssector, leggen we de focus nu volledig op de vrijetijdseconomie. Samen met de 

vrijetijdssector maken we de marketing van Drenthe. Dit leidde het afgelopen jaar tot 

aanscherping van de missie en visie van Marketing Drenthe. 

Missie - Marketing Drenthe is... 

We zijn een klein team van energieke professionals dat met en vóór partners in de 

vrijetijdseconomie de marketing van Drenthe verzorgt, om op deze manier bij te dragen aan een 

duurzame versterking van de regionale economie.  

Visie - Marketing Drenthe ambieert... 

We zijn een onmisbare partij voor de marketing van Drenthe. We zijn kennisexpert ten aanzien 

van vraag en aanbod. We zijn door deze kennis en door onze marketingexpertise een 

inspiratiebron en adviseur voor ondernemers en overheid. We weten op een proactieve manier 

samen met de markt de gast op onderscheidende wijze te verleiden naar Drenthe te komen. 

Uit deze missie en visie zijn de drie kernactiviteiten van Marketing Drenthe te herleiden; 

verkennen, verbinden en verleiden. Om meer bezoekers te trekken verkennen we de behoeften 

van de gast middels onderzoek, analyses en monitoring van onze activiteiten. Met deze kennis 

in onze achterzak zoeken we verbinding met partners uit de vrijetijdsbranche om voor én met 

hen via effectieve campagnes de gast te verleiden een bezoek aan Drenthe te brengen. 

 

Team 

De kernactiviteiten voeren we uit met een klein enthousiast en zeer betrokken team. De 

expertise van dit team ligt vooral op het gebied van marketing en marketingcommunicatie. 

Voor de kerntaak verkennen huurden we in 2017 expertise in voor 4 uur per week. In 2018 

zullen we een eigen onderzoeker in dienst nemen, om deze taak beter vorm en inhoud te 

kunnen geven. Ook zullen we meer capaciteit gaan inzetten op accountmanagement, zodat we 

volop met het werkveld kunnen sparren en samenwerken. Zelf ben ik 1 juli in dienst gekomen 

als directeur-bestuurder. Hiermee is een einde gekomen aan de interimperiode met Alice 

Wösten. 
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Strategie en activiteiten 
In het najaar presenteerden we de meerjarenstrategie 2017-2020 voor de marketing van 

Drenthe. Deze is gebaseerd op analyses van trends & ontwikkelingen, doelgroepenonderzoek en 

benchmark met andere regio’s. De ambitie van de Provincie voor 100 miljoen meer bestedingen 

in 2020 worden in het plan door vertaald naar marketing(communicatie)doelen. Om deze te 

behalen maakten we keuzes in doelgroepen in Nederland, Duitsland en Vlaanderen die zorgen 

voor herhaalbezoek, seizoenspreiding en meer bestedingen. Om aan te sluiten bij deze 

doelgroepen is de positionering van Drenthe verder aangescherpt naar ‘Drenthe, Oerprovincie 

van Nederland’, waarbij de nadruk ligt op het oorspronkelijke karakter van deze provincie. Deze 

propositie vertaalden we naar vijf typisch Drentse verhaallijnen, waarvan we er elk jaar één 

kiezen als jaarthema. De campagne van dat jaar legt de nadruk op deze verhaallijn en samen 

met ondernemers werken we aan productmarktcombinaties om in de etalage te zetten. In 2018 

staat de verhaallijn over het wereld(s) erfgoed centraal.  

 

Noemenswaardige projecten en activiteiten 
Verkennen 

Het eerste half jaar stond vooral in het teken van onderzoek en analyse t.b.v. onze 

meerjarenstrategie. In het najaar deed een externe projectleider onderzoek naar de kennisketen 

in de sector. Deze wordt onder meer gevormd door kennisinstellingen, brancheverenigingen, 

overheden, ondernemers en loopt van vergaren en verzamelen van data en kennis tot het 

ontsluiten ervan naar gebruikers. Dit onderzoek gaf ons inzicht in hoe de kennisketen van de 

vrijetijdseconomie in Drenthe nu is georganiseerd. Welke data is beschikbaar, welke data 

ontbreekt, welke partijen willen kennis overdragen en welke rol kan Marketing Drenthe hierin 

spelen. In 2018 gaan we dit verder concretiseren. 

Verder richtten we eind 2017 een eigen consumentenpanel op, dat vanaf dit jaar ingezet kan 

worden. Via dit panel kunnen we hele specifieke gastbehoeften inventariseren. 

Natuurlijk hebben we al onze activiteiten verder gemonitord door middel van doorlopende 

mediaeffectmetingen. 

Verbinden 

Voor de totstandkoming van de meerjarenstrategie leverde het toeristisch-recreatieve 

werkveld input tijdens diverse bijeenkomsten begin 2017. Het uiteindelijke plan werd zeer 

enthousiast ontvangen tijdens een goed bezochte bijeenkomst in oktober. Hier presenteerden 

we ook , vanwege het 10 jarig bestaan, het jubileummagazine van Marketing Drenthe. 

Verder brachten we structuur in de overleggen met de regio’s door te gaan werken met één 

aanspreekpunt per regio en stelden we een Marketingadviesraad in, die in maart 2018 voor het 

eerst bijeenkomt.  
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Verleiden 

In april was de realisatie van een nieuwe responsive website een feit. De combinatie van deze 

nieuwe site met alle extra aandacht voor SEO, een nieuwe structuur en succesvolle SEA-

campagnes zorgden voor een enorme stijging van bezoekersaantallen naar de site. Vanaf april 

t/m december waren er maar liefst meer dan 2 miljoen unieke bezoekers! Google waardeert 

drenthe.nl hoger, wat zorgt voor een sterke verbetering van de 365-dagen online zichtbaarheid 

en verbeterde resultaten op campagnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de 365 dagen online zichtbaarheid werkten we met een aantal multimediale campagnes. 

In het voorjaar stond fietsen in Drenthe centraal, o.a. met een tv commercial met Kjeld Nuis. 

Deze werd gevolgd door een natuurcampagne in de zomer, met aandacht voor 

kinderactiviteiten in de natuur. De bijbehorende tv commercial was in de race voor de Gouden 

Loeki 2017, maar viel uiteindelijk niet in de prijzen. In het najaar lanceerden we met een aantal 

partijen, waaronder Geopark de Hondsrug en het Hunebedcentrum, een Hunebedcampagne. 

Ook deze campagne, met een duidelijke call to action om deel te nemen aan diverse activiteiten, 

werd zeer goed ontvangen.  

Ook troffen we voorbereidingen voor een campagne rondom het SBS6 tv programma Boomhut 

XXL, dat vanaf januari 2018 op de buis te zien is. 
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Na de presentatie van de meerjarenstrategie vertaalden we de aangescherpte positionering 

(Drenthe, Oerprovincie van Nederland) naar een eigentijds en fris nieuw campagneconcept. We 

lanceerden de nieuwe positionering met een guerillamarketingactie, waarbij via het platform 

Oerbnb.nl unieke arrangementen aangeboden werden in Drenthe.  

 
Met MarketingOost lieten we een positioneringsonderzoek uitvoeren voor onze internationale 

activiteiten. In Nederland is Drenthe het relevante schaalniveau. Voor de Duitse gast 

(Nordrhein Westfalen en Niedersachsen) en de Vlaamse gast is het merk Drenthe minder 

evident. Ook laat de positionering ‘Drenthe, Oerprovincie van Nederland’ zich niet één op één 

vertalen naar de internationale bezoeker. Het onderzoek moet ons inzicht geven in welke 

boodschap we willen vertellen, op welke schaal en daarmee wie voor ons relevante 

samenwerkingspartners zijn. Dit onderzoek wordt begin 2018 afgerond. 

Op de volgende pagina’s treft u een overzicht van alle activiteiten van 2017, zoals opgenomen in 

het uitvoeringsprogramma 2017 en de twee extra trajecten, te weten ‘intensivering marketing’ 

en ‘transitie organisatie’. De verantwoording is opgesteld aan de hand van de activiteiten die 

Marketing Drenthe verricht als Verkenner, Verbinder en Verleider. 

 

Tot slot 
Het team van Marketing Drenthe werkte keihard om van 2017 een succesvol jaar te maken. Ze 

stortten zich vol overgave op de aangescherpte opdracht en staken veel tijd en energie in de 

totstandkoming van de nieuwe meerjarenstrategie. En ondertussen gingen de dagelijkse 

werkzaamheden gewoon door. Daarom een groot compliment aan dit betrokken, enthousiaste 

en deskundige team, dat er ook nog eens voor zorgde dat ik me op mijn eerste werkdag al gelijk 

helemaal thuis voelde. 
 

Astrid Crum 

Directeur-bestuurder 
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De Raad van Toezicht heeft in 2017 zes keer vergaderd. In 2017 heeft de Raad veel energie 
gestoken in de bestendiging van de continuïteit van de directie onder meer door werving en 
selectie van een nieuwe directeur en het toezien op een goede overdracht door de interim-
directeur; in de samenwerking met het Recreatieschap en de Provincie en in de relaties met de 
ondernemers uit de vrije tijdsindustrie in de provincie Drenthe.  
 

Samenstelling directie 
De directie bestond in 2017 uit de volgende personen:  

• mevrouw A.H.  Wösten-Kreeft, interim directeur tot 13 juli 2017 
• mevrouw A. Crum, directeur sedert 1 juli 2017  

  

Samenstelling Raad van Toezicht  
Op 1 januari 2017 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:  

 de heer W. de Kleuver (18-12-1949), voorzitter tot 26 januari 2017, wonende te 
Nijeveen 

 de heer R.E.J. Berting (19-02-1955), voorzitter en wonende te Haren en werkzaam als 
zelfstandig adviseur en interimmanager te Haren.  

 mevrouw J. Arends (19-04-1966), lid en wonende te Assen en werkzaam als 
controller.   

 de heer A.W.M. Selten (07-10-1953), lid en wonende te Emmen.   

 de heer W. Groot,  (06-06-1961), lid en wonende te Zuidlaren en werkzaam als 
directeur Landal Greenparks te Zwolle.    

 mevrouw L.P. de Rijke (11-4-1955), lid en wonende te Grou en werkzaam als directeur 
GGZ Drenthe te Assen. 

 
De Raad van Toezicht is in het najaar van 2017, vanwege het aflopen van de zittingstermijnen 
van mevrouw De Rijke en de heer Groot, een wervingsprocedure gestart om in de ontstane 
vacatures te voorzien. 
 
Het rooster van aftreden is als volgt:  

naam  2017  2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   
mevrouw L.P. de Rijke 3                         

De heer R.E.J. Berting  1   1   1   2   2   2   3   3     3 

De heer W. Groot 3                         

Mevrouw J. Arends 1 2 2 2 3 3 3   

De heer A.W.M. Selten 2   2   3   3   3               
1 = 1e termijn, 2 = 1e herbenoeming (optioneel), 3 = 2e herbenoeming (optioneel)   
 

Samenstelling portefeuilles 
Binnen de Raad van Toezicht hebben de leden ieder een eigen aandachtsgebied, gebaseerd op de 
aanwezige deskundigheid. Dit betekent overigens niet dat de aandacht voor overige gebieden 
daardoor is beperkt.  

De heer Groot heeft als aandachtsgebied marketing en vrije tijdsindustrie; mevrouw De Rijke 
richt zich vooral op ondernemerschap; mevrouw Arends heeft de focus op financiën; de heer 
Selten behartigt het HR- en organisatiebelang en de heer Berting richt zich op het algemene 
management. 
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Besluiten 
In 2017 heeft de Raad, conform het gestelde in de Statuten, besluiten genomen op de 
navolgende terreinen: 

 vaststelling jaarplan en begroting 2018 

 vaststelling meerjarenstrategie 2018-2020 

 vaststelling jaarrekening 2016 

 benoeming nieuwe directeur 

 benoeming twee nieuwe leden ter vervanging van twee aftredende leden 
 

Zelfevaluatie  
De Raad van Toezicht  heeft in juli 2017 het eigen functioneren en van de individuele leden 
geëvalueerd. Hiervan is verslag gemaakt en met de uitkomsten van deze evaluatie is de koers 
voor het komende jaar uitgezet. De Raad zal jaarlijks het eigen functioneren en van de 
indivduele leden evalueren.    

   

Onafhankelijk en geen tegenstijdig belang  
Over 2017 hebben de leden van de Raad van Toezicht voldaan aan het 
onafhankelijkheidscriterium als opgenomen in het profiel van de Raad van Toezicht. Er zijn 
door leden geen melding gedaan van (potentieel) tegenstrijdige belang van materiële 
betekenis.   
 

Verkrijgen van informatie anders dan van de directie 
De voorzitter van de Raad van Toezicht is aanwezig bij de periodieke  (overleg)bijeenkomsten 

met de Provincie Drenthe, het Recreatieschap Drenthe en met ondernemers uit de vrije 

tijdsindustrie.  Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gedeeld over wat er onder de 

relaties, partners en aandeelhouder leeft met betrekking tot de dienstverlening van Marketing 

Drenthe.  

Voorts is tijdens de zelfevaluatie voorgenomen om tenminste eenmaal per jaar met de 

medewerkers van Marketing Drenthe een zgn. Benen op Tafel sessie te houden. 

 

Robert E.J. Berting 

Voorzitter  
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1. Verkennen 
 

Marktonderzoek bestaand 
Jaarlijks neemt Marketing Drenthe samen met het Recreatieschap Drenthe en Provincie 

Drenthe deel aan het Continu Vakantie Onderzoek van het NBTC-NIPO. Voor de nieuwe 

meerjarenstrategie maakten we een verdiepingsslag op de cijfers uit het Continu 

Vakantieonderzoek en het Continu Vrijetijdsonderzoek, aangevuld met andere bronnen zoals 

het CBS. Met name onderzochten we de ontwikkeling van de relevante doelgroepen voor 

Drenthe en verkenden we de potentiële groeimarkten voor Drenthe. Daarnaast voerden we een 

trendanalyse en een quick scan/benchmarkonderzoek uit naar de marketingstrategie van de 

concurrerende regio’s. De analyses samen met de inbreng van de vrijetijdsorganisaties in 

diverse werksessies gaven ons belangrijke inzichten voor onze strategie. Onze nieuwe 

positionering toetsten we bij een extern klantenpanel. 

 

Media-effectmetingen 
De verschillende tv- en radiocampagnes van 2017 zijn gemonitord met het Adtractive en Adtack 

onderzoek. De Adtractive resultaten laten zien dat de bekendheid en de kwaliteit van de 

bekendheid van Drenthe een duidelijke toename laat zien over het jaar. Ook zorgden de tv-

campagnes voor een sterke toename in zichtbaarheid. De fietscommercial en 

natuurcommercial lieten goede resultaten zien en werden hooggewaardeerd. De Wildlands tag-

on had minder effect dan in 2016, dit heeft o.a. met de lagere mediadruk te maken.  

Uit het Adtack onderzoek blijkt dat de Fiets- en Natuurcommercial een positief effect hebben op 

het verkeer naar de site. Direct na het uitzenden van een commercial was een stijging in het 

verkeer zichtbaar. De radiocommercial van de Hunebedcampagne had een kleiner effect op het 

websiteverkeer.  

 

Feiten & Cijfers 
De toeristische cijfers zijn afgelopen jaar weer overzichtelijk samengevat in het rapport Feiten 

en Cijfers Vrijetijdseconomie. Hier voegden we ook weer praktische factsheets aan toe, die 

actief onder ondernemers werden verspreid.  



8 
 

 
 

Toeristische persberichten 
We verstuurden diverse persberichten over relevante markontwikkelingen. Deze persberichten 

verstuurden we naar aanleiding van persaanvragen,  maar ook proactief bij actuele 

onderwerpen, zoals nieuwe campagnes en de bezettingsgraad van de accommodaties rondom 

de vakanties.  

2. Verbinden 
 

Raad van Advies 
Eind 2017 richtten we een Marketingadviesraad op. Doel van deze raad is Marketing Drenthe 

gevraagd en ongevraagd advies te geven over alles met betrekking tot de marketing van 

Drenthe (in de breedste zin van het woord). De raad fungeert als een extern klankbord.  

De disciplines die vertegenwoordigd zijn in de Marketingadviesraad zijn hotels, campings, 

bungalows, groepsaccommodaties/activiteiten, dagrecreatie, cultuur, natuur en evenementen. 

Leden van de marketingadviesraad zijn natuurlijke personen. Ze hebben zitting vanwege een 

relevant netwerk, visionair vermogen, invloed binnen het werkveld, ambassadeurschap voor 

Drenthe, een product passend binnen de positionering van Drenthe en/of met een relevante 

omzet binnen Drenthe. De marketingadviesraad komt begin maart voor het eerst bij elkaar. 

 

Kennisuitwisselingsbijeenkomsten 
Groeimarkten voor Drenthe zijn Duitsland en Vlaanderen. Maar niet alle ondernemers zijn 

bekend met deze buitenlandse markten. Hoe kunnen potentiële gasten het beste benaderd 

worden in deze landen, welke communicatiemiddelen werken goed en hoe moeten de gasten op 

het bedrijf ontvangen worden? Om deze kennis over te dragen bereidden we met de regio’s 

regionale bijeenkomsten voor over de Duitse markt, die begin 2018 plaats zullen vinden. 
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Kenniscentrum Events  
Het Kenniscentrum Events is een initiatief van Recreatieschap Drenthe, K &C 

expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur, Marketing Drenthe en SportDrenthe. 

Afgelopen jaar organiseerden we gezamenlijke kennisbijeenkomsten met diverse thema’s voor 

evenementenorganisaties in Drenthe. 

 

Destination Branding Cursus 

Gemeente ambtenaren, toeristische coördinatoren, city- en regiomarketeers namen deel aan 

een cursus Destination Branding van de Identity Matching Academy. De cursusdeelnemers 

kregen inzicht in de Identity Matching Methode. De methode gaat uit van de kernkwaliteiten 

van een gebied, waarmee je een eigen unieke claim kan leggen. Belangrijk resultaat van de 

cursus was dat de deelnemers inzagen dat een promotiecampagne voor Drenthe alleen 

succesvol kan zijn als we werken vanuit een gezamenlijke aanpak van promotie tot aan 

productontwikkeling. Vervolg is om deze betrokkenheid om te zetten naar een gezamenlijke 

visie en aanpak. Dit pakken we in 2018 gezamenlijk op. 

 

Relatiedag Drenthe 
Dit project voerden we in 2017 niet uit en schoven we, in overleg met de Provincie, door naar 

2018.  

 

Marketing Drenthe Magazine en nieuwsbrief 
In oktober gaven we een speciale jubileumeditie uit van het Marketing Drenthe Magazine. 

Hierin keken we terug op de afgelopen tien jaar en blikten we vooruit aan de hand van onze 

nieuwe meerjarenstrategie. De nieuwsbrief van Marketing Drenthe, het Drenthebelletje, 

doopten we, in lijn met de nieuwe positionering Oerprovincie van Nederland, om tot “Oerkreet”. 

De frequentie voerden we op tot één keer per maand.  

 
 

Tevredenheidsonderzoek 
De voor 2017 geplande nulmetingen voor het klanttevredenheids- en 

medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn doorgeschoven naar het 1e kwartaal van 2018. De 

voorbereidingen kostten meer tijd dan verwacht.  
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3. Verleiden 
 

Campagneconcept ontwikkeling 
De nieuwe meerjarenstrategie leidde deze zomer tot een aanscherping van de positionering van 

Drenthe. Op basis van input van het werkveld en onderzoek én na een check bij een extern 

consumentenpanel kozen we voor de positionering ‘Drenthe, Oerprovincie van Nederland’. 

Deze positionering vertaalden we op een eigentijdse en frisse manier naar een nieuw 

campagneconcept, waarbij zowel visueel als tekstueel goed is nagedacht over hoe we de 

potentiële gast kunnen gaan bereiken. 

 
 

Contentontwikkeling  
Webteksten 

De eerste maanden van het jaar stonden in het teken van het ontwikkelen van de nieuwe 

website Drenthe.nl. Daarvoor schaften we nieuwe, kwalitatief hoogwaardige fotografie aan. 

Daarnaast was het van belang dat de nieuwe website zoekmachine geoptimaliseerde teksten 

(SEO) bevat, zodat onze posities in Google behouden bleven of zelfs zouden stijgen na de 

overgang. Met behulp van een aantal experts (SEO-specialisten en web-tekstschrijvers) hebben 

we content van hoge kwaliteit kunnen plaatsen.  

Beeldmateriaal 

Na het lanceren van de nieuwe positionering gingen we aan de slag met het ontwikkelen van 

nieuw beeldmateriaal. We kozen voor een mix tussen corporate beelden met modellen en 

Instagram-fotografie, uitgevoerd door een relevante influencer. In 2018 zullen we de serie 

uitbreiden met fotografie die meer geschikt is voor het hoogseizoen (voorjaar/zomer). 

Contentgids 

In oktober ontwikkelden we in samenwerking met Isabel Mosk (online strateeg in de wereld 

van toerisme & destinatiemarketing) een contentgids voor Drenthe. Deze contentgids dient als 

leidraad voor het maken van inspirerende, informerende en SEO-vriendelijke content op de 

website Drenthe.nl. De eerste vervolgstappen zijn gemaakt; er zijn eind 2017 ruim 20 artikelen 

geschreven die gedurende 2018 worden gepubliceerd. 

 

Doorontwikkeling Drenthe.nl 
In april lanceerden we onze nieuwe responsive site. Van 13 april t/m december 2017 zijn er 

2.748.949 pagina’s bezocht, het aantal sessies was 832.661 (ter vergelijking, over héél 2016 
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waren deze cijfers respectievelijk 2.543.846 en 817.047). De meest bezochte pagina was 

www.drenthe.nl/agenda met 289.046 bezoekers. Op plek 2 en 3 staan ‘te doen & te beleven’ en 

de fietspagina met respectievelijk 78.011 en 77.770 bezoekers. 

Online marketing jaarrond  
Facebook 
Facebook zorgde met ruim 11,5 miljoen personen voor een groot bereik. 

Maar liefst 17% van het bezoek op drenthe.nl komt via Facebook. Ten 

opzichte van 2016 behaalde Facebook een minder groot bereik. Dit heeft 

onder andere te maken met het feit dat Facebook het algoritme constant 

veranderd en het voor bedrijven steeds lastiger wordt om organisch 

(niet betaald) zijn/haar volgers te bereiken. Facebook zal steeds meer 

betaald ingezet moeten worden om een goed effect te krijgen. Ook in 

2018 houden we hier rekening mee. Het aantal likes nam in 2017 met 

ongeveer 6.000 toe naar in totaal bijna 45.000 likes op 31 december. 

 
Google Adwords 

In 2017 zetten we voor het eerst een jaarrond Google Adwords campagne in op verschillende 

onderwerpen. Deze inzet resulteerde in 160.000 kliks naar de website. In 2017 kwam 19% van 

het totale verkeer op drenthe.nl via Google Adwords. Dit is een belangrijke groep 

websitebezoekers, aangezien zij op dat moment actief naar informatie aan het zoeken zijn en 

Drenthe op dat moment relevant én aanwezig is. De TT en Kamp Westerbork waren 

uitschieters binnen de campagne en zorgden voor veel verkeer naar de site. Ook wordt veel 

gezocht op wat er te doen is in Drenthe. De onderdelen Te Doen & te beleven en Cultuur & 

Erfgoed leverden het meeste websiteverkeer op.  

 

Digitale consumentenbrieven 

Maandelijks verstuurden we een nieuwsbrief naar +/- 14.000 e-mailadressen, waarin we 

abonnees verleiden middels leuke uitjes/activiteiten/acties een bezoek te brengen aan Drenthe. 

Met in 2017 een gemiddelde open rate van 29,5%, scoren we lager dan de nationale e-mail 

benchmark. Voor B2C e-mail ligt het gemiddelde van 2017 op 37,1 procent. Ook de CTR (Click-

Through-Ratio) van de nieuwsbrief ligt lager met een gemiddelde van 3,56% t.o.v. het landelijke 

gemiddelde van 6,7%. De best presterende nieuwsbrief van 2017 was de nieuwsbrief van april, 

met tips voor de meivakantie, lammetjesdagen en lentefairs (Open rate: 32.6%, CTR: 5.0%). We 

zijn ons er van bewust dat deze resultaten in 2018 moeten worden verbeterd. Middels een 

gedegen (content)strategie, databasesegmentatie en de nodige tijd en aandacht denken wij al 

snel grote stappen te kunnen zetten.  

 

Beurzen  
In het afgelopen jaar bezochten wij met diverse partners meerdere beurzen. In totaal bereikten 

we met de Vakantiebeurs in Utrecht, De Vakantiesalon in Antwerpen, De Fiets- en wandelbeurs 

en de 50+ beurs in Utrecht, zo’n 350.000 bezoekers.  

Deelname deden we met Stichting ToReCo Coevorden (Magisch Drenthe), Tourist Info Emmen, 

Geopark de Hondsrug, Drentse Hooglanden (Midden Drenthe), Gemeente Westerveld, 

Gemeente Meppel, Gemeente de Wolden, Gemeente Hoogeveen, Hondsrug Drenthe (Aa en 

Hunze, Borger-Odoorn) en  Drenthe Hotels.  
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Merchandise 
In vervolg op de nieuwe positionering van Drenthe, vulden we de 

merchandise lijn aan met nieuwe producten, passend bij de 

Oerprovincie. Daarnaast deden we een oproep om de 

zichtbaarheid van Drenthe te vergroten en gasten in Drenthe te 

verwelkomen met een Drenthe vlag. En met succes. Meer dan 

1000 ondernemers en geïnteresseerden maakten gebruik van de 

actie om éénmalig een gratis vlag te bestellen.  

Seizoensgidsen 
Dit project is vervangen voor Guerrilla actie (zie hieronder) 

 

Guerrilla actie / OerBnB 
Om onze nieuwe positionering regionaal, maar ook landelijk naar buiten te brengen bedachten 

we de ludieke actie OerBnB. Samen met acht partners (TT, Wildlands, Drents Landschap, 

Drents Museum, Maatschappij van Weldadigheid, Hunebedcentrum, Gevangenismuseum en 

Schaapskooi Holtingerveld) stelden we een aantal unieke arrangementen op die men via 

Oerbnb.nl kon winnen.  De arrangementen zijn normaal niet te boeken en moesten aansluiten 

op onze positionering Drenthe, Oerprovincie van Nederland. Middels een paginagrote 

advertentie in de Telegraaf en Dagblad van het Noorden vroegen we aandacht voor de actie. 

Daarnaast zetten we online via banners en Facebook volop in op bereik en clicks naar de 

website. In de relatief korte campagneperiode behaalden we online ruim 700.000 impressies. 

De speciaal ontwikkelde website trok meer dan 32.000 bezoeken en 3.294 mensen deden mee 

met de winactie. De meeste aanmeldingen gingen naar respectievelijk de overnachting op het 

TT Circuit, Wildlands en het Koloniehuisje. In 2018 worden de arrangementen verzilverd en 

wordt er mooie content ontwikkeld die weer ingezet kan worden.  

 

Campagne natuur  
Gezamenlijk met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting het Drentse Landschap 

zetten we in de maand juli een natuurcampagne op, met aandacht voor de vele activiteiten die 

je in de natuur kunt ondernemen. Mede door cofinanciering van de drie partners behaalden we 

landelijk veel bereik met verschillende media inzet, waaronder TV, abri’s en diverse online 

kanalen. 
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De tv-commercial behaalde, ondanks de vakantieperiode, 2 miljoen meer bereik dan verwacht. 

Daarnaast was de commercial genomineerd voor de Ster Gouden Loeki. Via de onlinekanalen 

bereikten we ruim 3,5 miljoen mensen. Op de website zijn 32.000 bezoeken geweest in de 

campagneperiode en zijn er 3.300 click-outs gemeten naar sites van o.a. ondernemers en 

evenementen.  

 

 

Campagne avontuur/fietsen 
Fietsen 

De eerste drie weken van mei was er landelijk volop aandacht voor het fietsen in Drenthe. Via tv 

en verschillende onlinekanalen wezen we de consument op de fietsmogelijkheden in Drenthe. 

Kjeld Nuis was deze campagne het boegbeeld. Met de tv-commercial zijn 8 miljoen mensen 

bereikt. Ruim 1 miljoen mensen hebben de Facebookadvertenties voorbij zien komen en ruim 

14.000 mensen klikten door naar de website drenthe.nl/fietsen. In totaal bezochten in de 

campagneperiode meer dan 32.000 de website en zijn er 2.300 routes gedownload. 

 
 

MTB 
In de winter (november-januari) brachten we middels een online campagne het mountainbiken 

onder de aandacht. Routes, evenementen en speciale MTB arrangementen lieten de vele 

mogelijkheden van het mountainbiken in Drenthe zien. Via de verschillende kanalen bereikten 

we 1,5 miljoen mensen. In de campagneperiode zijn ruim 20.000 paginabezoeken gemeten op de 

verschillen de MTB-pagina’s.  

 

Campagne verlenging verblijf Wildlands 
In de periode 15 april t/m 30 april riepen we via een tag-on achter de tv-commercial van 

WILDLANDS en een online campagne, de consument op een Wildlandsarrangement te boeken. 

De webpagina drenthe.nl/wildlands is 7.391 keer bezocht. Dit heeft tot 1.333 click outs (leads) 

naar de 23 verschillende accommodaties geleid, wat weer in 77 daadwerkelijke boekingen 

resulteerde. Het echte aantal boekingen blijft overigens lastig om te meten. De consument 

boekt vaak niet gelijk, maar komt op een later tijdstip weer terug. Desondanks vallen de 

resultaten tegen en wogen in dit geval de kosten met een budget van € 34.700,- niet op tegen de 

baten. 
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Campagne cultuur  
Samen met Unesco Geopark De Hondsrug, Het Hunebedcentrum, de regio’s van De Hondsrug, 

Tynaarlo, Noordenveld, Emmen, Westerveld startten we de laatste week van september een 

landelijke radio-campagne rondom het fenomeen hunebedden. We riepen vakantiegangers op 

om naar Drenthe te komen om de bijzondere activiteiten rondom de hunebedden tijdens de 

herfstvakantie te komen bezoeken. Gedurende 3 weken was een radiospot te horen op Radio-

538 en Sky-Radio. Daarnaast was er lokale reclame  en een online 

campagne. Uit de metingen bleek dat de resultaten vooral vanuit 

de online campagne afkomstig zijn. De online video werd maar 

liefst 142.500 keer bekeken. En ook het uitkijkpercentage op 

YouTube was extreem hoog; 30% keek de gehele video uit 

(normaal gesproken is dit 18 of 19%). Op Facebook was het 

uitkijkpercentage van de video met 65% zelfs zo ontzettend hoog, 

dat dit cijfer even dubbel gecheckt is. Enkele online cijfers over 

de periode 25 september 2017 t/m 29 september 2017: 

Bezoekers campagnepagina:          28.080 

Bezoekers overzichtspagina hunebedactiviteiten               7.695 

Bezoekers pagina Hunebedcentrum bij Nacht                     4.270 

Bezoekers pagina Mysterie van het Sleenerzand                 3.160 

Bezoekers pagina Hune-hightea                                                 556 

 
 

Campagne op weg naar Werelderfgoed 
In 2017 besteedde de provincie vooral aandacht aan het op orde krijgen van het 

nominatiedossier voor de Unesco Werelderfgoedstatus van de Koloniën van Weldadigheid. 

Daarom werd in overleg besloten de campagne die hierop moest volgen door te schuiven naar 

2018. 

 

Evenementencampagne cultuur en sport 
We participeerden in het programma jaarboek van de TT, dat een overzicht geeft van alle 

activiteiten op het circuit in 2017. Met een grote advertentie toonden we de diversiteit van de 

provincie, met meerdere activiteiten en evenementen. Doel was om potentiele bezoekers te 

verleiden tot een langer verblijf in Drenthe. De oplage van het magazine was 170.000 stuks. 

 

Shakespeare Diever  
Shakespeare Diever kent uitverkochte voorstellingen in de zomer. Met het Globetheater wil 

Shakespeare in Diever het gehele jaar voorstellingen gaan verzorgen. Om het aantal bezoekers 

in de winter te laten stijgen voerden we gezamenlijk campagne. Deze bestond, naast highlights 

op drenthe.nl, uit een advertentie op Facebook en een advertentie in de het Dagblad van het 

Noorden (editie Groningen en Drenthe) en de Leeuwarder Courant, in de cultuurbijlage in het 

weekend voor kerst (zaterdag 23 en zondag 24 december). Het aantal bezoekers op 

drenthe.nl/shakespeare van 13 t/m 31 december was 3.954. Hiervan kwamen 3.349 bezoekers 

binnen via Facebook.  
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Marktbenadering Duitsland Vlaanderen 

Duitsland en Vlaanderen zijn groeimarkten voor Drenthe. Om deze markten succesvol te 

bewerken hebben we meer inzichten nodig en tevens moeten we actief aan de slag. In 2017 

ondernamen we  daarom een aantal eerste acties. We startten het jaar op de Camping und Reise 

Essen met een gezamenlijke beurskrant in de Ost-Holland stand. Tevens verscheen in het 

voorjaar en in de zomer de krant Erleb Drenthe, een uitgaven met de partners op de Hondsrug 

en Libertas Advies. De krant werd in een oplage van 50.000 in de grensregio (omgeving 

Meppen) huis aan huis verspreid. Drenthe kon niet ontbreken in de fietscampagne van NBTC in 

Duitsland. In de ‘Lekker Radeln’ campagne brachten we Drenthe onder de aandacht als 

Fahrradparadies. De campagnewebsite trok meer dan 100.000 bezoekers, op de Drenthe pagina 

waren dit ruim 5.000 bezoekers. Drenthe is specifiek uitgelicht in een special interest magazine 

met een oplage van 45.000 en een advertorial in een dagblad met een oplage van meer dan 

200.000 exemplaren. De Nederlandse fietscampagne hebben we uitgebreid en aangepast voor 

de Vlaamse markt. Daarnaast ontvingen we ook buitenlandse pers. Met marketing Groningen 

en merk Fryslan ontwikkelden we een gezamenlijke flyer/brochure voor Groningen Airport 

Eelde. Tevens zetten we kleine acties uit in Duitsland rondom de tentoonstelling ‘American 

Dream’ van Kunsthalle Emden en Drents Museum. 

 

 
Om meer inzicht te krijgen in de internationale markt voerden we, naast marktonderzoek (zie 

onder onderzoek), samen met MarketingOost een verkenning uit naar een gezamenlijk 

verbindend merkconcept voor ‘Oost-Nederland’. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse 

provincies relatief onbekend zijn bij de buitenlandse gast. Met Emsland Turistik, 

Recreatieschap Drenthe en gemeenten kregen we een Netzwerk subsidie. In dit project willen 

we ondernemers in 2018 praktische handvatten meegeven hoe de Duitse (of voor de Duitse 

partners de Nederlandse) markt te benaderen. 

 

Gezamenlijke activiteiten regio 
Hondsrug Campertrail campagne 

In samenwerking met alle regio's/gemeenten in het Hondsruggebied en Projectenbureau 

Drenthe voerden we het project Hondsrug Campertrail uit, met als doel meer camperaars 

trekken naar de Hondsrug. We zetten hiervoor de volgende middelen in; spread advertorial en 

1/1 pagina advertentie in het TopCamper Magazine, verspreid onder 25.000 camperaars 

verzekerd bij Aveco, redactionele aandacht in de nieuwsbrief van Aveco en landingspagina 

drenthe.nl/campervakantie. De campagne gaf een teleurstellend resultaat van 75 aanmeldingen 

voor de winactie van een campervakantie en 161 paginaweergaven. 
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Hippisch Drenthe 

In het blad Paard en Sport verscheen, in samenwerking met de regio’s, een redactioneel artikel 

over de mooie buitenrijmogelijkheden in Drenthe. Het blad verschijnt in een oplage van 

150.000, precies in de doelgroep. Het Recreatieschap Drenthe bracht een hippische brochure uit 

en wij zorgden voor een online vertaling op www.drenthe.nl/paardrijden.  

Pixi 

Voor dit unieke lichtkunstwerk in de donkere Drentse bossen voerden we een online campagne 

uit. Alle mogelijkheden om dit pad van flonkeringen te kunnen wandelen waren nagenoeg 

allemaal verkocht. De campagne bereikte ruim 100.000 personen, zorgde voor 17.000 

paginaweergaven op drenthe.nl/pixi en 2.975 click-outs naar de site van Staatsbosbeheer. 

Recreatiekrant Drenthe 

Medio mei brachten we in samenwerking met de Drentse regio’s en ETT media de 

Recreatiekrant Drenthe uit. De krant is in een oplage van 30.000 stuks verspreid op circa 775 

locaties zoals Tourist Info Punten, horeca, musea, campings en toeristische attracties in 

Drenthe en omgeving. Het doel van de krant is om (potentiële) bezoekers van de provincie 

Drenthe een overzicht te bieden van evenementen en aan te zetten tot het ondernemen van 

toeristische activiteiten.  

Diverse persreizen 
Met de regio’s voerden we diverse persreizen uit. In Fietsactief verscheen naar aanleiding 

hiervan in juli een artikel over een knooppunten route van Groningen tot Assen met aandacht 

voor kunst. In november werd aan het blad Fietsactief een extra streekgids Hondsrug 

toegevoegd. In Toeractief is een stadswandeling van Emmen opgenomen. In KW Weekend, een 

weekendmagazine bij de krant van West-Vlaanderen, verscheen in november een artikel over 

Drenthe de natuurprovincie.  Het Duitse kunstmagazine Artmapp besteedde uitgebreid 

aandacht aan kunstregio NoordNederland en de tentoonstelling American Dream in het 

DrentsMuseum. Twee Vlaamse gezinnen trokken in november de Drentse natuur in, dit artikel 

verschijnt in het najaar van 2018 in het blad Pasar.  

 

Kansen/inspelen op actuele situaties 
Naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen in maart bedachten we een campagne om 

Mark Rutte voor de kabinetsformatie uit te nodigen in Drenthe middels een advertentie in de 

Volkskrant. Doel van deze campagne was aandacht genereren voor de bijzondere 

accommodaties in de Drentse natuur (hutjes op de hei). Naast de advertentie zetten we display 

advertising in op diverse nieuws gerelateerde websites. Er was veel aandacht in de noordelijke 

pers voor deze ludieke actie en we ontvingen veel positieve reacties van ondernemers. Enkele 

cijfers van de campagne: 1.646 bezoek op de actiepagina, 1.291 click-outs naar de acht 

accommodaties, 95.500 uniek bereik en 733 clicks van de online banner. 

1. Verkennen 
 

Ontwikkeling kenniscentrum 
We voerden onderzoek uit naar de kennisketen in de sector. Deze wordt onder meer gevormd 
door kennisinstellingen, brancheverenigingen, overheden, ondernemers en loopt van vergaren 
en verzamelen van data en kennis tot het ontsluiten ervan naar gebruikers.  

http://www.drenthe.nl/paardrijden
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Met de inventarisatie kregen we inzicht in hoe de kennisketen van de vrijetijdseconomie in 
Drenthe nu is georganiseerd. Welke data is beschikbaar, welke data ontbreekt, welke partijen 
willen kennis overdragen en welke rol kan Marketing Drenthe hierin spelen? Het onderzoek 
werd uitgevoerd aan de hand van het Guest Journey model. In 2018 gaan we aan de hand van de 
uitkomsten van het onderzoek de optimalisering van de kennisketen verder concretiseren. 
 

Verdiepende onderzoeken, nieuwe onderzoeksplannen  
Voor de uitvoering van onze nieuwe meerjarenstrategie concludeerden we meer inzicht nodig 
te hebben in de gastreis die bezoekers aan Drenthe doorlopen. Ook hebben we onvoldoende 
inzicht in de wensen van buitenlandse bezoekers in onze regio. We startten daarom diverse 
nieuwe onderzoeken op zoals deelname aan marktonderzoek in 
Niedersachsen/NordrheinWestfalen, een gastreisonderzoek en een onderzoek naar de 
doorontwikkeling van de Leisure Leefstijlen. Daarnaast richtten we een eigen 
consumentenpanel in, die we specifieke vragen voor kunnen leggen over Drenthe of onze 
activiteiten.  
 

Onderzoek Big data 
Dit project schoven we, in overleg met de Provincie, door naar 2018, omdat eerst de uitkomsten 
van de ontwikkeling kennisketen afgewacht moesten worden.  
 

Professionalisering werkveld VTE 
Ook dit project liep vertraging op omdat eerst de kennisketen goed inzichtelijk moet worden 
gemaakt. Op basis daarvan en op basis van de behoeften van ondernemers kan besloten worden 
hoe, door wie en over welke onderwerpen het werkveld toegerust moet/kan gaan worden. 
Daarom schoven we ook dit project, in overleg met de Provincie, door naar 2018. 
 

2. Verbinden 
 

Strategische samenwerking 
Het afgelopen jaar intensiveerden we de contacten met het werkveld door de inzet van twee 

accountmanagers. We brachten structuur in de overleggen met de regio’s door te gaan werken 

met één aanspreekpunt per regio en we richtten een Marketingadviesraad op. Daarnaast zijn 

we gaan werken met klankbordgroepen, die we per keer op basis van thema, expertise en 

ervaring samenstelden, bijvoorbeeld t.b.v. input voor de internationale marktbewerking en voor 

het themajaar van 2018. Regelmatig overleg en afstemming was er verder met de bestuurlijke 

en ambtelijke portefeuillehouders, Projectbureau Op Fietse, het Recreatieschap Drenthe, de 

beleidsambtenaren toerisme en recreatie (via AORTA overleg) en Gastvrij Drenthe. 
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Stakeholdersbijeenkomsten 
Voor het ontwikkelen van de meerjarenstrategie organiseerden we bijeenkomsten voor 

ondernemers en organisaties uit de vrijetijdssector, om input te verwerven en draagvlak te 

creëren. Er waren twee stakeholdertafels met elk 10 genodigden en drie inloopsessies (Dalen, 

Roden en Havelte) met in totaal circa 250 aanwezigen. De sessies zijn zeer positief ontvangen 

door de aanwezigen en hebben een schat aan informatie opgeleverd. Deze is verwerkt in een 

meerjarenstrategie, die we in oktober presenteerden in de Schaapskooi in Havelte. De opkomst 

was, met 250 gasten, groot en de reacties over de middag en de strategie waren zeer positief. 

 

3. Verleiden 
 

Doelgroepbenadering online/Migratieplan SEA  
De combinatie van de nieuwe responsive website met alle extra aandacht voor SEO, een nieuwe 

structuur en succesvolle SEA-campagnes zorgden voor een enorme verbetering van de 

resultaten. Google waardeert drenthe.nl hoger, wat zorgt voor een sterke verbetering van de 

365-dagen online zichtbaarheid en verbeterde resultaten op campagnes. Google geeft ons nu 

zelfs Quality Score van gemiddeld 8,2 voor zoekwoorden (vóór de nieuwe website was dit 6,4!). 

En een hogere Quality Score wordt door Google beloond met betere posities en lagere kosten 

voor onze advertenties in Google. Een sneeuwbaleffect dus. 

Al onze online inspanningen van het afgelopen jaar zijn niet enkel door Google beloond. In 

januari 2018 ontvingen we een award voor de meest bezochte pagina. Van de websites van alle 

destinatiemarketingorganisaties die zijn aangesloten bij onze webontwikkelaar Insiders, was 

drenthe.nl/agenda de best bezochte pagina. 

 

Internetplatform database/abonnementen 
Met Recreatieschap Drenthe werd gewerkt aan de doorontwikkeling van het Drents Internet 

Platform. Er is besloten de stichtingsvorm te vervangen door een 

samenwerkingsovereenkomst, waarin kosten en baten en beheer en behoud samen worden 

gedragen. Zo is de continuïteit van database en site blijvend geborgd bij het wegvallen van één 

van de partners. Praktisch gezien is Recreatieschap Drenthe aanspreekpunt en uitvoerder voor 

‘de achterkant’(database) en Marketing Drenthe voor de ‘voorkant’ (site, look, feel). 
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Internetplatform SEO/Regio 
We informeerden de toeristische regio’s op diverse manieren over mogelijkheden om aan te 

haken bij de nieuwe website. De gemeente Midden-Drenthe bood zich aan als pilotregio voor 

een volledig in Drenthe.nl geïntegreerde toeristische regiosite. Door een Drenthe brede 

uitstraling en communicatie vergroten we het bereik en de impact van dat bereik op de 

consument. 

Om de consument nog beter te kunnen boeien en bedienen wat informatie en usability betreft, 

staat drenthe.nl niet stil. In 2017 schaften we aanvullende module’s aan, die we in 2018 

daadwerkelijk zullen implementeren. Zo kunnen we straks bijvoorbeeld Instagramfoto’s 

embedden en verbeteren de functionaliteiten/mogelijkheden voor het afspelen van video’s. Ook 

gaan we aan de slag met de portal en willen we een aparte omgeving voor marketingdrenthe.nl 

creëren. 

Om pers en ondernemers beter te faciliteren in hun behoefte naar goed beeldmateriaal, 

schaften we een beeldbank aan. Deze is eind 2017 grotendeels gevuld. Begin 2018 krijgen 

ondernemers toegang tot de beeldbank.  

Het aanboren van nieuwe markten voor inkomend toerisme is de komende jaren een belangrijk 

speerpunt in de strategie van Marketing Drenthe. De meest interessante groeimarkt is 

Duitsland. Voor de te ondernemen marketingacties richting de Duitse consument is een goede 

Duitse website een vereiste. De basis voor deze website wordt gevormd door Drenthe.nl, maar 

dan afgestemd en toegespitst op de Duitse gast en met voor hen relevante content. Eind 2017 

was besuchdrente.de klaar, begin 2018 werd deze gelanceerd.  

 

Van dit extra budget implementeerden we de nieuwe organisatiestructuur, op basis van de drie 

kernactiviteiten verkennen, verbinden en verleiden.  

Daarnaast betaalden we vanuit dit budget de interim-directie en extra ondersteuning door een 

officemanager. Met behulp van externe expertise maakten we een systeemanalyse van het 

werkveld, die inzicht geeft in de verantwoordelijkheden, rollen en taken van de diverse partijen 

en waar eventuele uitdagingen liggen. Dit gaf gelijk inzicht in het werkveld voor de nieuwe 

directeur. Kosten voor de werving en selectie hiervan werden ook uit dit extra budget 

gefinancierd. Tenslotte zijn drie  medewerkers afgereisd naar Kopenhagen voor de waardevolle 

content campus ‘Digital Content Marketing’. Dit was ook mogelijk door deze extra financiering. 

Het financieel jaarverslag is opgemaakt door Finovion en gecontroleerd door KroeseWevers 

Accountants.  

 

Korte toelichting 
De Provincie Drenthe heeft in 2017 een prestatiesubsidie beschikt van € 1.434.200,- om te 

besteden aan de core-activiteiten van Marketing Drenthe. Ongeveer € 1.000.000 hiervan was 

geoormerkt voor campagne- en projectactiviteiten.  
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Extra budget van de Provincie was er voor ‘intensivering van de marketing’ en ‘transitie van de 

organisatie’, in totaal een bedrag van € 355.053,-. Daarnaast is er € 221.209,- gerealiseerd als 

overige opbrengsten van partners. Hiermee is dus circa 22% extra budget gegeneerd ten 

opzicht van het basiscampagnebudget. 

De solvabiliteit bedraagt ultimo 2017 14,6% (2016: 33,5%). De current ratio (vlottende activa/kort 

vreemd vermogen bedraagt ultimo 2017 0,41 (2016: 1,19). 

Uit de jaarrekening blijkt een negatief resultaat van € 3.012,-. Dit is toe te schrijven aan 

nagekomen BTW suppletie. 

Een bedrag van € 126.723,- aan niet besteed campagnebudget wordt doorgeschoven naar 2018. 

Omdat in het derde kwartaal van 2017 al werd voorzien dat niet alle projecten gerealiseerd 

konden worden werd toen al de afspraak gemaakt met de Provincie deze projecten in 2018 te 

realiseren. 

Per 31 december 2017 betreft het vrij besteedbaar vermogen € 104.960,-. 

 

Begroting 2018 
Naast de gebruikelijke subsidie van € 1.434.200,- heeft de Provincie wederom een additionele 

subsidie toegezegd van € 350.000,- voor de doorontwikkeling van de marketing van Drenthe. 

Een gedeelte van dit budget reserveerden we voor ad-hoc opdrachten van de Provincie Drenthe. 

Daarnaast hielden we rekening met extra uren voor een onderzoeker, accountmanager en 

medewerker marketing & communicatie (1,8 fte). 

Het opleidingsbudget is in 2018 hoger dan voorgaande jaren, om er zo voor te zorgen dat de 

medewerkers zich constant kunnen blijven door ontwikkelen. Daarnaast zijn extra kosten 

opgenomen voor aanpassing van de ict-infrastructuur en reserveerden we, in het verlengde van 

onze meerjarenstrategie, een groter gedeelte van het campagnebudget voor bewerking van de 

internationale markt. 

Voor de subsidies zijn reeds beschikkingen van de Provincie ontvangen. De activiteiten (kosten) 

voor 2018 zijn vertaald in het jaarplan 2018, waarbij concreet is aangegeven hoe de subsidies 

besteed gaan worden. Voor 2018 wordt opnieuw een netto resultaat van rond nihil verwacht. 

Eind 2018 loopt de huidige financieringstermijn af. Daarom zullen we ten behoeve van de 

voorjaarsnota van de Provincie een verzoek indienen voor een nieuwe 4-jarige 

financieringsovereenkomst. 

 

 


