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In dit actieplan vindt u onze activiteiten voor 2019. Aan de basis van dit plan staat onze meerjarenstrategie 2017-2020 (zie marketingdrenthe.nl). 

Door een aantal grote onderzoeken afgelopen jaar kregen we nieuwe inzichten in onze (potentiële) gast. Ook de intensievere samenwerking met het 

werkveld en de opgedane ervaring met onze nieuwe marketingstrategie brachten ons diverse leerpunten. Deze inzichten geven ons nog meer focus 

voor onze activiteiten in 2019.  

 

Een korte terugblik en onze vertrekpunten voor 2019: 

 

Onze 
kernactiviteiten 

Twee topactiviteiten 
uit 2018 

Wat betekent dit voor 2019? 

Via effectieve 
campagnes verleiden 
we de gast een 
bezoek aan Drenthe 
te brengen. 

Themajaar Werelds 
Erfgoed 
 
 
 
 
Bewerken 
internationale markt 

In 2018 zetten we het Werelds Erfgoed in de spotlights. Voor de hunebedden hadden we al in 
eerdere jaren ervaring opgedaan en dit zorgde snel voor een concreet aanbod van activiteiten. 
Voor ons andere werelds erfgoed bleef de activatie wat achter. Voor het themajaar 2019 zijn we 
daarom al vroeg in 2018 met de sector gaan brainstormen om te kunnen komen tot betere 
product-markt combinaties en concrete activatie. 
 
In 2018 was Drenthe nadrukkelijker aanwezig in met name Duitsland en Vlaanderen. We 
hebben veel gedaan; lancering websites, marktkennis delen met de sector, campagne-
activiteiten en nog meer. Duidelijk werd dat er nog veel te bouwen is. Zo kwam de website 
aanvankelijk negatief in het nieuws, was het lastig om goede Duitse fietsroutes te ontsluiten en 
bleken ondernemers niet klaar voor met name de Duitse markt. Daarnaast was er het initiatief 
van de Provincie om Chinese touroperators uit te nodigen in Drenthe. Dit vraagt om een 
vervolg om deze markt verder te verkennen. Dit gaan we in 2019 doen. In 2019 stimuleren we 
productontwikkeling voor de buitenlandse markten, werken we aan verdere 
marktverkenningen en bouwen we de campagneactiviteiten uit. 
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Om bezoekers te 
trekken, (ver)kennen 
we de behoeften van 
de markt en 
monitoren we onze 
activiteiten. 

Bezoekersonderzoek 
(Zuidwest-)Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media effectmeting 

We deden een uitgebreid kwalitatief onderzoek naar de gastreis bij een aantal Duitse, Vlaamse 
en Nederlandse gasten in Zuidwest-Drenthe. We verrijkten dit met een kwantitatief onderzoek 
in heel Drenthe, door het afnemen van ruim 2.500 enquêtes. Opvallende uitkomst voor zowel 
Zuid West als de rest van Drenthe was dat we diverse kansen tijdens de verschillende fases van 
de gastreis laten liggen (zie ook bijlage 1 analyse van aandachtspunten en positieve punten 
tijdens de gastreis). Het blijkt dat first time visitors soms de weg kwijt raken in de wirwar van 
informatie en dat de informatie in betere samenhang op het juiste moment en op de juiste plek 
kan worden aangeboden. Daarnaast verleiden we gasten met een hoge waardering voor hun 
verblijf onvoldoende tot herhaalbezoek. Hier willen we in 2019 meer aandacht aan besteden. 
 
Uit de monitoring van onze marketingactiviteiten blijkt dat de naamsbekendheid van Drenthe 
groot is en rondom de campagnes een paar procent verder groeit. Deze naamsbekendheid zegt 
echter niets over het beeld dat men van Drenthe heeft. Uit het bezoekersonderzoek blijkt dat 
bezoekers Drenthe als ver weg ervaren en het gevoel hebben dat er weinig te doen is. In 2019 
willen we daarom minder inzetten op naamsbekendheid. Maar we willen Drenthe 
karaktervoller en duidelijker positioneren. Hiervoor ontwikkelden we in 2018 al veel content, 
zoals beeldmateriaal. Het onderzoek naar de leisure leefstijlen geeft ons meer houvast om goed 
in te spelen op de doelgroep.  
We zien tenslotte dat de campagne activiteiten rondom Boomhut XXL meer effect hadden 
doordat ze  meer onderscheidend waren en een duidelijke call to action bevatten. Deze aanzet 
tot activatie willen we in 2019 uitbreiden.  
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Met deze kennis in 
onze achterzak 
zoeken we 
verbinding met 
partners uit de 
vrijetijdsbranche. 

Regiosite Midden 
Drenthe op drenthe.nl 
 
 
 
 
 
 
 
Diverse advertenties 
en andere 
aanhaakmogelijkheden 

Uit onderzoek blijkt dat bezoekers zoeken op Drenthe en tijdens hun vakantie activiteiten in 
heel Drenthe ondernemen. Maar er is ook behoefte aan informatie over regionale 
karakteristieken. De consument wil dit echter wel op een logische plek kunnen vinden en niet 
de weg kwijt raken in een wirwar van regionale websites. Door deze regionale karakteristieken 
duidelijk te benoemen op drenthe.nl kan aan deze behoefte worden voldaan. In 2018 deden we 
een geslaagde pilot met Midden Drenthe. Deze regio heeft een prominente plek gekregen op 
drenthe.nl en haar eigen website opgeheven. Ambitie voor 2019 is dat alle regio’s hun eigen 
website vervangen voor een plek op drenthe.nl. 
 
In 2018 zetten we volop in op een gezamenlijke marketing van Drenthe. De vlaggen werden 
massaal afgenomen, oer werd omarmd, ondernemers werden betrokken bij de uitwerking van 
het themajaar.  We communiceerden bij iedere campagne advertentie- of andere 
aanhaakmogelijkheden. Dit gebeurde vaak ad hoc en onder tijdsdruk. In de praktijk bleek ook 
dat ondernemers het overzicht verloren in alle mogelijkheden en diensten. Voor 2019 zorgen 
we daarom al in 2018 voor een overzicht van de activiteiten en de participatiemogelijkheden. 
Zo kan iedereen tijdig inspelen op het themajaar en budgetten reserveren om mee te profiteren 
van de activiteiten. 
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Ongerepte robuuste natuur, echte ongekunstelde verhalen en hartelijke mensen. Een gevoel van oorsprong; dat dingen zijn puur zoals 

ze zijn. Dat is Drenthe, Oerprovincie van Nederland. In Drenthe kom je los van het dagelijkse leven, even helemaal terug naar je oer. Met 

genoeg ruimte om helemaal in op te gaan. We nodigen je uit ons stoere gebied te beleven en de verhalen te ontdekken. 

 

Oertijd themajaar 2019 
Onder de werktitel ‘Oertijd’, leggen we in 2019 voor de binnenlandse markt de nadruk op de verhaallijnen Oernatuur en Hunebedprovincie. Deze 

verhaallijnen geven volop aandacht aan het Drentse verleden en de (oer)natuur, met als kernboodschap dat Drenthe de bestemming is om los te 

komen van het dagelijkse leven, even helemaal terug naar je oer. Het themajaar koppelen we aan een aantal sub thema’s, te weten oernatuur, 

oersportkalender, winterkamperen, boswachtersdagen en oercultuur/mystieke activiteiten en we blikken alvast vooruit naar het grote 

openluchtspektakel “De Mammoet” in 2020. We gaan terug naar onze oorsprong maar wel op een eigentijdse manier verteld,  bijvoorbeeld met de 

lancering van een Nature Game en via een nieuw jasje als de Hunebedhighway.  

 
Internationaal zien we dat ook de Vlaamse gasten zich aangesproken voelen door het oergevoel en ook de Duitse gasten zich welkom voelen ‘in der 
Niederländischen Urregion’. We haken daarom internationaal op relevante onderwerpen aan bij het themajaar. Ook is er veel aandacht voor fietsen 
in Drenthe, een veel ondernomen activiteit van de Duitse en Vlaamse gast. 

 

Focus op doelgroepen 2019 
In onze campagnes van 2019 ligt de focus op de volgende nieuwe leefstijlgroepen:  

- Verbindingszoekers; zetten zich graag in voor anderen, genieten van natuur en knusse sfeer. 

- Inzichtzoekers; willen dingen leren en ervaren, in de natuur en met culturele activiteiten. 

- Harmoniezoekers: tijd voor het gezin, de familie of vrienden, gezellig samen genieten. 
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In 2019 hanteren we in Drenthe de nieuwe leefstijlen. Met acht provincies en SAMR marktvinder hebben we in 2018 de leefstijlen geactualiseerd. 

Een eigentijdse segmentatie, gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als de oude segmentatie, maar met actuele gegevens zoals het veranderde 

social media gedrag. Alle leefstijlen zijn te vinden op leefstijlvinder.nl. In het komend jaar gaan we de informatie over de leefstijlen verder verdiepen. 

Doordat de leefstijlen opnieuw tegen het licht zijn gehouden, ontbreekt het ons aan ontwikkelingscijfers voor Drenthe zoals welke groepen 

toenemen in Drenthe of hier het meest besteden. We hebben daarom onderzocht welke nieuwe leefstijlen het meest lijken op de oude kansrijke 

leefstijlgroepen die we hebben benoemd in onze meerjarenstrategie. Ook hebben we gekeken naar welke nieuwe leefstijlen zich het meest 

aangesproken zullen voelen door de merkwaarden van Drenthe en het vrijetijdsaanbod. De keuze voor bovenstaande doelgroepen is hierop 

gebaseerd. 

 

Internationaal sluiten we aan bij de leefstijlgroepen die NBTC onderscheid. Zij onderscheiden vijf persona’s voor Duitsland en België. De 

leefstijlgroep Mary (traditioneel) is voor Drenthe de belangrijkste groep. Het herhaalbezoek van deze leefstijlgroep is groot en Drenthe sluit goed 

aan bij de interesses van deze groep. Ook past Drenthe goed in de herhaalcampagnes die NBTC uitvoert gericht op Mary. NBTC richt haar 

campagnes niet op de leefstijlgroep Peter (mainstream). Peter gaat graag met zijn gezin op vakantie en is onder meer voor onze vakantieparken 

interessant. Peter is ook online goed te bereiken en in onze online activiteiten staat naast Mary dus ook Peter centraal (zie ook 

https://www.nbtc.nl/nl/homepage/strategie/doelgroepen.htm). 

 

https://www.nbtc.nl/nl/homepage/strategie/doelgroepen.htm
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Marketingdoelstellingen kernactiviteit verleiden 
De provincie Drenthe stelt een groei van €100 miljoen extra bestedingen in de vrijetijdseconomie in Drenthe in 2020 ten doel. Pijlers hiervoor zijn 

zichtbaarheid, infrastructuur en ondernemerschap. Onze activiteiten zijn gericht op zichtbaarheid en moeten uiteindelijk leiden tot meer 

bestedingen in Drenthe. Doordat deze bestedingen niet worden gedaan bij Marketing Drenthe, is het complex om scherpe kwantificeerbare doelen 

te stellen. We willen wel afgerekend kunnen worden op onze activiteiten. Daarom hebben we onze meerjarendoelstellingen (Top of mind, vergroten 

bezoekintentie, meer en betere aanbevelingen) meer kwalitatief ingevuld voor 2019. Onze doelstellingen voor de kernactiviteit ‘verleiden’ zijn dan 

ook: 

 

Wat willen we bereiken: 

We behouden onze naamsbekendheid maar we gaan Drenthe duidelijker en karaktervoller positioneren. Toeristen en recreanten voelen dat Drenthe 

dé bestemming is om los te komen van het dagelijkse leven; even helemaal terug naar je oer. We raken een diep gevoel bij de (potentiële) gast. We 

inspireren meer dan voorheen met tips van locals en bezoekers. 
 

 

Wat willen we bereiken: 

De (potentiële) gast gaat over tot activatie. We nodigen gasten uit met concrete aanbiedingen en acties om #oerdrenthe te verkennen. De acties 

maken de reis naar Drenthe de moeite waard.  

 

 

Wat willen we bereiken: 

Gasten delen hun goede ervaringen in #oerdrenthe en inspireren familie en vrienden. We stimuleren dat het vrijetijdsaanbod op orde is. We vragen 

ondernemers en gasten om met hun ervaringen anderen te inspireren en interactie met de bezoeker te zoeken. 
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Organisatiedoel kernactiviteit verkennen 
Onze groeistrategie is gericht op nationaal marktpenetratie in de doelgroepen stellen 35+, gezinnen met jonge kinderen met een focus op de 

leefstijlgroepen harmoniezoekers, inzichtzoekers en verbindingszoekers. Internationaal willen we meer marktaandeel op de Duitse en Vlaamse 

markt. We verdiepen daarom onze kennis van de binnenlandse gast en voeren marktverkenning uit voor onze internationale bezoekers. Deze kennis 

delen we met ondernemers, zodat zijn hun activiteiten beter af kunnen stemmen op de doelgroep. Overheden kunnen deze inzichten gebruiken voor 

het ontwikkelen en evalueren van beleid. Zo dragen we bij aan de professionalisering van de sector.  De ontwikkeling van nieuwe tools en 

methodieken , zoals de mogelijkheden van big data, vraagt om grote investeringen. Ook staan bestaande databronnen (CVO, CBS) onder druk, met 

name omdat deze niet op het gewenste klein(st)e schaalniveau betrouwbare cijfers opleveren. Daarom willen we samen met andere DMO’s, 

kennisinstellingen en het NBTC een kennisplatform ontwikkelen. Onze doelstelling voor de kernactiviteit ‘verkennen’ is dan ook: 

 

Wat willen we bereiken: 

In samenwerking met andere partijen, zoals kennisinstellingen, groeien we uit tot dé kennispartner voor de vrijetijdssector in Drenthe. We 

beschikken over relevante databronnen via belangrijke strategische partners (zoals ondernemers) en delen die met het werkveld. We zijn vanuit 

onze kennis inspiratiebron voor ondernemers, organisaties en overheid en vervullen een adviserende rol.   

 

 

Organisatiedoel kernactiviteit verbinden 
We vergroten door concrete aanhaakmogelijkheden de binding van ondernemers, vrijetijdsorganisaties en overheden met het merk Drenthe. Met 

het koppelen van duidelijke productmarkt combinaties aan onze campagnes maken we ons sterk voor een optimale gastreis in #oerdrenthe. Onze 

doelstelling voor de kernactiviteit ‘verbinden’ is: 

 

Wat willen we bereiken: 

We worden de prioritaire projectpartner en erkend regisseur op het gebied van de regiomarketing van Drenthe. De ondernemers in de 

vrijetijdssector dragen steviger bij aan de Marketing van Drenthe, zowel financieel als inhoudelijk. Ondernemers ervaren dat we de Marketing van 

Drenthe gezamenlijk uitvoeren. Ook gemeenten weten ons steeds meer te vinden voor advisering ten aanzien van productontwikkeling en 

ontwikkeling van stads-of regiomarketingbeleid.  
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In dit actieplan beschrijven we onze activiteiten voor 2019 waarmee we onze gestelde doelstellingen willen behalen.
 

  

Toeristen en recreanten voelen dat Drenthe dé bestemming is om los te komen van het dagelijkse leven; even helemaal terug naar je oer.  We raken 
een diep gevoel bij de (potentiële) gast. We inspireren meer dan voorheen met tips van locals en bezoekers. 
 

Omschrijving activiteit  
NATIONAAL 
Contentontwikkeling: 
Ontwikkeling van o.a. foto’s, video’s, teksten voor eigen kanalen en de platforms waar de consument zich oriënteert, zoekt en boekt. De 
content is eigentijds, karaktervol en onderscheidend, de doelgroep kan zich hier mee identificeren en we raken hiermee een diep gevoel bij de 
(potentiële) gast. We sluiten met onze boodschap aan op de wensen van de doelgroep en we laten zien dat Drenthe de reis waard is (en 
overbruggen het gevoel van ‘ver weg’). We maken meer gebruik van User Generated Content van bezoekers en inwoners. 
Regiosites: 
We vergemakkelijken het oriëntatie- en zoekproces van de doelgroep door het samenvoegen van de regiosites met Drenthe.nl, naar voorbeeld 
van Midden Drenthe, waardoor regiosites opgeheven kunnen worden. Elke regio kiest een onderscheidende propositie, passend binnen het 
merkverhaal van Drenthe, waardoor de regio’s elkaar gaan versterken i.p.v. tegenwerken. 
Jaarrond online marketing: 

- Doorlopende zichtbaarheid/vindbaarheid via diverse online kanalen; SEO, SEA, social media en e-mail marketing. 
- We formuleren een strategie op social listening; hoe krijgen we meer grip op wat er online over het vrijetijdsaanbod in Drenthe wordt 

gezegd en hoe spelen we daar op in. 
- We doen een actie met Drentse fotografen om ons Instagram account te gaan gebruiken. 

Technische internet doorontwikkeling: 
Constante doorontwikkeling van Drenthe.nl, Besuchdrenthe.de en visitdrenthe.com 

- Toevoegen van modules als “ask a local”, de leukste blogs enz.  
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- Toevoegen van bedrijven en Points of Interest op Duitse en Engelse site 
- Controle op vermeldingen ondernemers om zo zorg te dragen voor kwalitatief goede site (overgedragen door Recreatieschap aan 

Marketing Drenthe) 
- Doorontwikkeling op gebruiksvriendelijkheid en activatie 

Guerrilla actie: 
We verrassen met één of twee guerilla-acties die zorgen voor een eigentijdse invulling van de oerpositionering. De acties zorgen voor een 
glimlach op het gezicht en verwijzen naar het oorspronkelijke karakter van Drenthe.  
Verder geven we een vervolg aan de Oerbnb-arrangementen. 
Pers en PR beleid: 
We organiseren minimaal drie nationale persreizen voor zowel traditionele pers als social influencers rondom het thema Oertijd. We 
beginnen met de “Oerknal”, een persevent in het vroege voorjaar waarbij de wintercamping de uitvalsbasis is en men kennis kan maken met 
de activiteiten die gedurende het themajaar georganiseerd worden. De overige persreizen vinden in het late voorjaar en de zomer plaats. De 
uit te nodigen pers past bij het karakter van Drenthe en de gewenste doelgroepen. 
INTERNATIONAAL 
Strategische samenwerking:  
We werken met andere DMO’s aan een gezamenlijke positionering voor Oost Nederland, vanwege ons gezamenlijke DNA (landschap 
gevormd door de IJstijd, de eerste plekken van bewoning, onderdeel van het Saksische rijk) en Drenthe een te klein schaalniveau is voor de 
internationale markt. Werktitel: “Holland, where it all started”.  
Campagne Oorspronkelijk Nederland:   
We participeren in de crossmediale campagne van het NBTC, waar we, afhankelijk van doelgroep en middel afwisselend inzetten op fietsen 
en oerprovincie. Middelen o.a. radiospots, dagbladen, special interestmagazines enz. 
Contentontwikkeling:  
Ontwikkeling van o.a. foto’s, video’s, teksten voor eigen kanalen en de platforms waar de consument zich oriënteert, zoekt en boekt.  Passend 
bij de doelgroep Mary. 
Persbenadering: 
We organiseren samen met internationale bureaus een aantal persreizen, waarbij de focus ligt op het thema Oertijd al dan niet in combinatie 
met fietsen in Drenthe.  
Printuitingen (tijdens verblijf in Drenthe): 
Duits/Vlaams/Engels promotiemateriaal, waaronder Erleb Drenthe (verspreid grensstreek) 
Jaarrond online:  
We vergroten de zichtbaarheid/vindbaarheid via diverse online kanalen (SEO/SEA). 
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We nodigen gasten uit met concrete aanbiedingen en acties om #oerdrenthe te verkennen. We sporen de (potentiële) gast aan tot activatie. 
 

Omschrijving activiteit  
NATIONAAL 
Themajaar Oertijd: 
Online en offline activiteiten in kader van themajaar.  
Activiteiten rondom oernatuur, oersportkalender, winterkamperen, boswachtersdagen en oercultuur/mystieke activiteiten. 
Gekoppeld aan de persuitingen zoeken we samenwerking met passende printtitels d.m.v. het plaatsen van advertenties of het maken van een 
speciale insert in een relevant magazine.  
In het kader van de Mammoetvoorstelling in 2020 gaan we acties doen met de ‘making off’ en ticketverkoop. 
Productontwikkeling: 

- We dragen bij aan productontwikkeling voor het laden van de Hunebedhighway, zodat concreet en interessant aanbod ontstaat. 
- We zetten een ‘inspirator’ in voor versterking productmarktcombinaties t.b.v. het themajaar 2020. 

Jaarrond offline marketing: 
Gezamenlijke offline uitgaven zoals Recreatiekrant, Vakantie Doeboek en regionale gidsen (met Drentse highlights en regionale tips) die 
inspireren tot het doen van meer activiteiten en herhaalbezoek.  

Bundeling initiatieven fietsen:  
- We bundelen verschillende initiatieven van o.a. Recreatieschap en Programmabureau Op Fietse in één gezamenlijk fietsproduct. 
- We spelen in op de Drentse fietsweek, met officiële opening van de VAM berg en presentatie MTB visie . 

De Boomhutbattle:  
We haken met concrete aanbiedingen in op de televisie-uitzendingen op NPO. 
Iconen/actualiteiten/onvoorzien: 
We springen met aanbiedingen en acties in op activiteiten van iconen die niet in te passen zijn in themajaar, zoals de TT en de mogelijke 
Unesco nominatie Koloniën van Weldadigheid. 
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INTERNATIONAAL 
Activatiecampagne offline en online: 
We werken concrete lezersaanbiedingen en arrangementen uit voor de oer/fietscampagne en plaatsen dit o.a. in online nieuwsbrieven van 
NBTC Vlaanderen en Duitsland en offline:  

- Advertorial in Westdeutsche Allgemeine Zeitung 
- Rheinische Post en Aktiv Radfahren 
- Special in Gazet van Antwerpen.   

We organiseren een vroegboekcampagne. 
Productontwikkeling: 

- We zetten in op productontwikkeling rondom het thema Van Gogh. 
- We ontwikkelen Engelstalige en Duitstalige fiets- en wandelroutes online. 

Grenzeloos en onvoorzien:  
We spelen in op kansen en actualiteiten voor de buitenlandse marktbewerking, bv rondom GAE (zoals de vluchten op Londen en München).  

  

 

Goede ervaringen in #Oerdrenthe inspireren om te delen. Daarom stimuleren we dat het vrijetijdsaanbod op orde is.  
Daarbij vragen we ondernemers en gasten om met hun ervaringen anderen te inspireren en zoeken de interactie met de bezoeker. 
 

Omschrijving activiteit 
Merkactivatieplan ontwikkelen op basis van destination branding traject:  op basis van het gezamenlijk kompas aanjagende rol in 
totstandkoming en uitvoering merkactivatieplan en bijbehorende productontwikkeling.  
Zichtbaarheid Drenthe:  
Drentse uitingen zoals vlaggen, stickers, merchandise. 
Inzet ambassadeurs: 
We vragen inwoners, ondernemers en toeristen hun oergevoel te delen via concrete acties. 
Delen reviews: 
We stimuleren ondernemers hun gasten reviews te laten delen, tijdens en na hun bezoek via #oerdrenthe. Dit doen we middels een leuke 
laagdrempelige actie/attentie i.s.m. de regio’s. 
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Ondersteunende activiteiten  

In samenwerking met andere partijen, zoals kennisinstellingen, groeien we uit tot dé kennispartner voor de vrijetijdssector in Drenthe. We 

beschikken over relevante databronnen via belangrijke strategische partners (zoals ondernemers) en delen die met het werkveld. We zijn vanuit 

onze kennis inspiratiebron voor ondernemers, organisaties en overheid en vervullen een adviserende rol.   

 

Omschrijving activiteit  
Verdiepend en verkennend onderzoek:  
Door Drenthe karaktervol te positioneren focussen we nationaal op marktpenetratie binnen specifieke doelgroepen, we sluiten met onze 
boodschap aan bij hun wensen en we laten zien dat Drenthe de reis waard is (en overbruggen het gevoel van ver weg). Internationaal willen 
we onze boodschap aanscherpen door meer inzage in drijfveren Duitse en Vlaamse gast. Daarom verdiepen we met:  

- Verder onderzoek leefstijlen 
- Bezoekersonderzoek regio’s (vervolg op ZW Drenthe) 
- Bezoekersonderzoek internationaal ism NBTC 
- Big search data 

Kansen verkennen: 
- Uk en Chinese markt  
- Touroperatormarkt 

Kennisdeling:  
- Adviseren ondernemers en overheden inzake strategie en beleid 
- Kennisdeling via bijeenkomsten (bv over leefstijlvinder.nl, buitenlandse markt benadering, verkenning chinese markt enz). We sluiten 

zoveel mogelijk aan bij bestaande bijeenkomsten van bv brancheorganisaties. 
- Kennisdeling via factsheets 
- Kennisdeling via e-learningplatform onlinetrainingoost.nl 

Opzetten van regionale en interregionale kennisketen:   
- Samen met partners in Drenthe (Provincie, Recreatieschap, Gastvrij Drenthe, Rabobank, onderwijs) ontwikkelen van een 

kennisplatform over de vrijetijdseconomie in Drenthe. 
- Samen met partners buiten Drenthe (DMO’s, NBTC, kennisinstellingen) ontwikkelen van landelijk kennisplatform over de 

bezoekerseconomie in NL.  
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Feiten en cijfers vrijetijdseconomie:  
- Tussentijdse thermometer in de sector (bv rondom schoolvakanties). 
- Jaarlijkse presentatie van de belangrijkste feiten en cijfers van het afgelopen jaar. 

Effecten marketing:  
Effectmeting van de online en offline campagnes van Marketing Drenthe. 
Techniek:  
Ontsluiting data intern, aanschaf/ontwikkeling dashboard/social listening tool. 
Tevredenheidsonderzoek 

 
Ondersteunende activiteiten  

We worden de prioritaire projectpartner en erkend regisseur op het gebied van de regiomarketing van Drenthe. De ondernemers in de 

vrijetijdssector dragen steviger bij aan de Marketing van Drenthe, zowel financieel als inhoudelijk. Ondernemers ervaren dat we de Marketing van 

Drenthe gezamenlijk uitvoeren. Ook gemeenten weten ons steeds meer te vinden voor advisering ten aanzien van productontwikkeling en 

ontwikkeling van stads-of regiomarketingbeleid.  

 
Omschrijving activiteit  
Accountmanagement:  
Conform ons accountplan hebben we proactief contact met onze accounts, zowel ondernemers als provinciale en gemeentelijke overheid. 
Hiervoor gebruiken we optimaal ons CRM systeem 
 
Inzet communicatiemiddelen accountmanagement: 

- Maandelijkse email nieuwsbrief 
- Jaarlijks Marketing Drenthe Magazine 
- Bijeenkomst voorjaar en najaar i.s.m. Recreatieschap 
- Relatie-event 
- 3x per jaar bijeenkomst Marketingadviesraad 
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Gezamenlijk ontwikkelen meerjarenplan 2020-2024:  
Gezamenlijk met overheid, ondernemers en organisaties opstellen van meerjarenplan voor de marketing van Drenthe. Als uitgangspunt 
gebruiken we het kompas en het merkactivatieplan dat we begin 2019 ontwikkelen n.a.v. het destination branding traject. 
Participatieprogramma 2020:  
Concreet overzicht met aanhaakmogelijkheden voor ondernemers voor 2020, inclusief de aanhaakmogelijkheden van activiteiten van het 
Recreatieschap en de regio’s.  
Onvoorzien:  
Verbindende activiteiten die het merk Drenthe versterken in Drenthe 
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