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1. 2022 na de crisis de stap vooruit
Na twee turbulente jaren zien we weer kansen, vooral op de Duitse markt. We blikken in dit hoofdstuk kort terug en schetsen verwachtingen voor
2022.
2020 en 2021 coronacrisis: grote verschillen in de vrijetijdssector
De vrijetijdssector is de afgelopen twee jaar hard
geraakt door de coronacrisis. Ondanks een mooie
zomer telde Drenthe over het hele jaar 2020 minder
toeristen/minder overnachtingen en ook fors minder
bezoekers bij de dagrecreatie. De verschillen in de
sector waren groot. De campings zagen bijvoorbeeld
een flinke plus in hun omzet in 2020 en
groepsaccommodaties zagen hun omzet juist
verdampen. In de eerste helft van 2021 zien we
minder gasten bij de verblijfsrecreatie en bij de
dagrecreatie. De laatste coronamonitor laat zien dat
ondernemers positief vooruit kijken, de Drentse
ondernemers tonen veerkracht.
2022: het buitenland lonkt…
Na de crisis van de afgelopen twee jaar is het vermarkten van bestemming Drenthe relevanter dan ooit. De sector wil graag weer volop gasten
ontvangen. Met alle onzekerheden zijn de ontwikkelingen van de markt voor komend jaar lastig te voorspellen. We doen de volgende aannames op
basis van onze huidige kennis:
- Als de versoepelingen door blijven gaan, is de verwachting dat het internationaal toerisme vol op gang zal komen. Dit betekent dat weer
meer Nederlanders naar het buitenland afreizen. Ook betekent dit dat we weer meer buitenlandse gasten (met name uit buurland Duitsland)
kunnen ontvangen.
- Door de coronacrisis ontvingen we in de zomer van 2020 en 2021 veel nieuwe gasten. Op basis van diverse monitors lijkt het erop dat veel
van hen weer zullen kiezen voor een buitenlandse bestemming mede ook door de wisselvallige zomer van 2021. Dit houden we niet tegen en
mogelijk zien we in 2022 een dip in het binnenlands toerisme. Uit ons eigen bezoekersonderzoek in 2020 bleek dat de nieuwe gasten
tevreden waren over hun verblijf in Drenthe (de eerste resultaten van bezoekersonderzoek 2021 lijken iets lager uit te vallen maar zijn
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eveneens positief). Wij zien kans om deze gasten te inspireren voor een kort verblijf in Drenthe in het voor- en naseizoen. Korte vakanties
zijn al langer een trend.
We verwachten dat we in de bezettingscijfers (net als voor de crisis) een piek zien in het hoogseizoen. Ondernemers zouden graag met name
in het voor- en naseizoen meer gasten verwelkomen.

Ondernemers en Marketing Drenthe kijken positief vooruit naar komend jaar. Marketing Drenthe
wil daarbij inspringen op kansen voor Drenthe en de Drentse ondernemers. Op basis van de
hierboven geschetste aannames zien wij de grootste kans op groeimarkt Duitsland. Dit sluit aan bij
ons meerjarenplan, waarbij we rekening hielden met een fase van herstel en met het verschuiven van
onze inzet naar de Duitse markt, afhankelijk van het vertrouwen van onze buren voor een bezoek aan
Drenthe/Nederland (marketingdrenthe.nl/onze-plannen). Op de binnenlandse markt zien we vooral
kansen om bezoekers te inspireren voor het voor- en naseizoen aansluitend bij de behoefte van de
ondernemers voor seizoensverbreding. Tot slot zien we ook kansen om als Marketing Drenthe
verder te ontwikkelen, van bestemmingspromotie naar bestemmingsontwikkeling passend bij het
Perspectief op bestemming Drenthe 2030.

2022 is het jaar dat vele mensen na jaren
weer naar het buitenland op vakantie gaan.
Dat betekent niet alleen dat Nederlanders
over de grens gaan maar ook dat onze
buren, de Duitsers, weer massaal naar het
buitenland willen. Laten we de Oerprovincie
van Nederland volop promoten bij de
aangrenzende deelstaten en zorgen dat ze
naar Drenthe gaan.
Harrie Wolters
Hunebedcentrum

In het voorliggende jaarplan lichten wij onze plannen voor bestemming Drenthe 2022 toe. Ons jaarplan is de vertaling van ons meerjarenplan in
concrete doelen, resultaten en activiteiten. Vooralsnog gaan we uit van weinig reisbeperkingen in 2022, echter wij zijn bij de uitvoering van onze
plannen alert op de ontwikkelingen in de markt.
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2. Wat gaan we doen in 2022
Het jaar 2022 zien wij als een jaar met nieuwe kansen. In dit hoofdstuk lichten we onze keuzes toe, geven we onze doelstellingen aan voor 2022 en
melden we per kernactiviteit wat we gaan doen.
Keuzes voor 2022: florerende bestemming Drenthe met kansen op Duitse markt
Toerisme en recreatie zijn van grote waarde voor bezoekers, bedrijven, bewoners en bestemming Drenthe. Vanuit deze overtuiging stelden we als
toeristische sector samen het Perspectief op bestemming Drenthe 2030 op. Maar wat betekent dit nou concreet en wat houdt dit in voor Marketing
Drenthe? Komend jaar gaan provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe aan de slag om het vergezicht op 2030 te
concretiseren. Vooruitlopend hierop ziet Marketing Drenthe kansen in Duitsland. De Duitse markt is niet alleen de grootste groeimarkt maar biedt
meer voordelen voor Drenthe. Doordat de vakanties van onze oosterburen anders vallen, draagt deze markt bij aan seizoensverbreding. Tevens
liggen de bestedingen van de Duitse bezoeker hoger. Ook past het profiel van de Duitse bezoeker goed bij bestemming Drenthe. Voorheen kwam de
Duitse toerist vooral veel voor de kust/water maar langzamerhand worden bos en
heidegebieden populairder. Met het weer open gaan van de grenzen willen wij deze
Een zeer goed idee is het om de pijlen te richten op de
kansen meteen oppakken. Voor de binnenlandse markt zien we dat het hoofdseizoen al
Duitse markt, bewust laten worden dat Nederland meer
goed bezet is, we zetten daarom in op seizoensverbreding en richten ons op voor- en
heeft dan water. Nog veel dichterbij is Drenthe; prachtige
naseizoen.
afwisselende bossen en natuur, mooiste fietsprovincie en
ook cultuur waaronder het “Wereld erfgoed Unesco” gebied
Onze strategische keuzes voor 2022 zijn:
rond Frederiksoord.
- Marktontwikkeling Duitsland:
Harrie de Jong
We richten ons op de grensregio Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.
Brinkzicht Vledder
Drenthe is hier nog onbekend. We zetten in op inhoudelijke bekendheid en het
Hotel/Touringcarbedrijf
positioneren van Drenthe als Urregion bij onze oosterburen. Met name de
afwijkende paasvakantie en deels afwijkende herfstvakantie (Noordrijn-Westfalen) bieden kansen voor seizoensverbreding bij onze
ondernemers. We zorgen voor actuele kennis van de Duitse markt en delen onze kennis. We stimuleren ondernemers om stappen te zetten
op de Duitse markt. Onze ambitie is dat we met de hele vrijetijdssector werken aan een plan, waarbij we samen zicht krijgen op drempels
voor Duitse gasten en de uitdagingen van onze ondernemers en hoe we deze samen aanpakken. In onze marketingactiviteiten werken we
alleen samen met ondernemers waarmee we Drenthe als Urregion goed kunnen profileren en hun aanbod voor de Duitse gast goed op orde
hebben (o.a. relevante informatie is in goed Duits beschikbaar).
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Zichtbaar blijven binnenlandse markt:
De binnenlandse markt blijft de grootste markt, we houden hiervoor een geringer budget over in vergelijking met voorgaande jaren. Om
toch goed zichtbaar te blijven, zorgen we voor opvallende acties waarbij we Drenthe onderscheidend in de markt zetten. Wij inspireren
doelgroepen voor een bezoek aan Drenthe in het voor- en naseizoen. Onze focus ligt in 2022 en 2023 op Drentse verhalen die passen bij de
behoeften van de gast. In 2022 haken we onder meer aan bij de nieuwe speelfilm over Ellert en Brammert die in 2022 zal verschijnen. Dit
reusachtige verhaal biedt volop inspiratie voor families. In 2022 is onze hoofddoelgroep de harmoniezoeker (zie
marketingdrenthe.nl/expertise/doelgroepen). Vooruitblikkend staat in 2023 Van Gogh centraal, onze ambitie is om eind 2022 al de eerste
acties hiervoor te lanceren. De inspiratie die van Gogh vond in Drenthe gebruiken we om de doelgroepen (hoofddoelgroep inzichtzoeker) te
inspireren voor een bezoek aan Drenthe. Tijdens de coronacrisis ontvingen ondernemers ook veel (nieuwe) gasten die enthousiast waren
voor een verblijf. Er ligt hier voor ondernemers een kans om hun gasten te verleiden tot een herhaalbezoek. Wij stimuleren ondernemers om
hier actief actie op te ondernemen en wij bieden ondernemers daarvoor praktische handvatten.

Doelstellingen 2022
Onze meerjarendoelstellingen vertalen we naar de volgende kpi’s voor 2022:
Onze kritische prestatie indicatoren voor 2022:
Onze bezoekers én onze
We zorgen dat bezoekers, bedrijven en bewoners in de ban raken van Drenthe. Drenthe krijgt meer inhoudelijke
bedrijven en bewoners
bekendheid in de grensregio’s Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Onze Nederlandse doelgroepen zijn
vinden Drenthe, dé
geïnspireerd voor een bezoek aan Drenthe. KPI’s voor 20221 :
Oerprovincie van
- 40% van onze Nederlandse doelgroep is geïnspireerd voor een bezoek aan Drenthe door onze uitingen en 60%
Nederland
krijgt zin om Drenthe te ontdekken na het zien van onze website.
- 45% van de Nederlanders vindt Oerprovincie het beste passen bij Drenthe. 30% van de Duitse doelmarkt
vindt Urregion passend bij Drenthe. Tweederde van de Nederlanders en het merendeel van de Duitse
doelmarkt vindt dat de waarden oorspronkelijk, robuust en ongedwongen bij Drenthe passen.
- 90% van ondernemers en overheden en 50% van de bewoners zijn tevreden over de branding van Drenthe.

Uit panelonderzoek bleek dat tussen de 26 tot 43% geïnspireerd is om Drenthe te gaan bezoeken na het zien van onze uitingen. In 2021 kreeg 58% zin om Drenthe te ontdekken door
onze website. Begin 2021 vond 44% van de Nederlanders de beschrijving oerprovincie het beste bij Drenthe passen. Van de Nederlanders vond 75% de waarde oorspronkelijk passen,
68% robuust en 54% ongedwongen. Door de coronacrisis is er nog geen onderzoek geweest in Duitsland. Uit het klanttevredenheidsonderzoek van 2020 bleek dat 84% van de
ondernemers en 93% van de overheden tevreden is over de promotie van Drenthe.
1
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Bedrijven en bezoekers
dragen hun trots (liefde)
over Drenthe uit.

We stimuleren dat onze ondernemers vol trots Drenthe uitdragen. KPI’s voor 20222:
- 90% van de ondernemers neemt Drenthe bewust mee bij het promoten van zijn haar/bedrijf.
- 70% van de ondernemers verwijst door naar drenthe.nl of naar collega-ondernemers.

De Drentse
We zien kansen voor de ontwikkeling van bestemming Drenthe. Er liggen komend jaar grote groeikansen op de
vrijetijdssector ziet en
Duitse markt. We delen kennis, inspireren en verbinden. KPI’s voor 20223:
pakt kansen voor nieuwe
- 25% stijging van het aantal ondernemers op besuchdrenthe.de.
(product)ontwikkelingen.
- Gezamenlijk plan met de vrijetijdssector voor aanpakken kansen en uitdagingen op de Duitse markt.
- Gedragen plan voor de ontwikkeling van Marketing Drenthe naar bestemmingsontwikkeling.

Marketing Drenthe; kerntaak en kernactiviteiten
Onze kerntaak is het vermarkten van Drenthe ofwel we willen dat iedereen in de ban van Drenthe raakt. Door de aantrekkelijkheid van Drenthe te
vergroten, maken we voor ondernemers de weg vrij om zelf te zorgen voor de boekingen. Onze oerpositionering staat aan de basis, hiermee zetten we
Drenthe onderscheidend en authentiek in de markt. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we samen het verhaal van Drenthe vertellen, dit maakt ons
verhaal sterker. Voor onze eigen contentstrategie gebruiken we volop echte verhalen, ervaringen en lokale tips. Nog enthousiaster worden wij als
ondernemers en bewoners hun verhaal op hun eigen wijze en eigen kanalen vertellen. We delen verhalen, beelden, merkdragers (denk aan huisstijl,
vlaggen en foto’s) die anderen kunnen gebruiken. Wij richten ons op de drie kernactiviteiten verkennen, verbinden en verleiden en gaan komend
jaar met het volgende aan de slag:
Verkennen:
In 2021 en 2022 doen we onderzoek naar de Duitse gast en de Duitse markt. We nemen deel aan het landelijk onderzoek inkomend toerisme en
inkomend dagbezoek, dit onderzoek wordt in 2021 en 2022 uitgevoerd. We delen deze kennis met de sector (wie is de Duitse gast, waar liggen de
kansen, hoe bereik je de Duitse gast) om zo de stap naar de Duitse markt te verlagen. Ondernemers vragen we wat hun drempels zijn om de stap te
zetten op de Duitse markt, zo kunnen we hen nog beter van de juiste handvatten voorzien. Bij de Duitse gast onderzoeken we waar hij nu tegen
aanloopt bij een bezoek aan Drenthe.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek van 2020 bleek dat meer dan 89% van de ondernemers actief Drenthe promoot, 51% neemt het Drenthe logo op in de uitingen. Van de
ondernemers gaf 67% aan door te verwijzen naar drenthe.nl of collega’s, uit praktijkervaring blijkt dat maar weinig ondernemers Drenthe informatie plaatsen op hun site.
2
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In ons klanttevredenheidsonderzoek 2020 noemden ondernemers en overheden het promoten van Drenthe, goede campagnes als belangrijkste wat Marketing Drenthe doet
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Ook doen we onderzoek naar de binnenlandse gast en binnenlandse markt. We onderzoeken hoe we bezoekers inspireren voor een (herhaal)bezoek.
We delen onze kennis over o.a. de behoeften van de binnenlandse gast, hun leefstijlen en trends. Voor het effect van onze marketing communicatie
uitingen monitoren we regelmatig of onze uitingen aanzetten tot een bezoek aan Drenthe.
Ook meten wij de tevredenheid van ondernemers, organisaties en overheden via onze klanttevredenheidsmonitor. Voor goede data is
samenwerking op provinciaal en landelijk schaal essentieel. Met de onderzoeksafdeling van de provincie starten we een onderzoek naar het
vrijetijdsaanbod in Drenthe. Passend bij het Perspectief vragen we (samen met de provincie en Recreatieschap) de Drentse bewoners naar hun
mening over toerisme.
Concreet voeren we dit uit:
- In 2021/2022 starten we een aantal eigen internationale onderzoeken en nemen we deel aan internationale onderzoeken, waarbij we de
inzichten analyseren en delen in 2022:
o Onderzoeken Inkomend Toerisme en Inkomend Dagbezoek
o Positioneringsonderzoek
o Verkenning drempels ondernemers om stappen te zetten Duitse markt (eerste start met
aantal vragen gekoppeld KTO 2021)
o Verkenning ervaringen van de Duitse gast tijdens zijn/haar gastreis naar Drenthe
- Op de binnenlandse markt nemen we deel aan deze onderzoeken, waarbij we de inzichten delen:
o Nieuw vakantieonderzoek
o Nieuw onderzoek vrijetijdsgedrag
o Leefstijlen
o Trends
- Panelonderzoeken marketingeffect en positioneringsonderzoek
- Klanttevredenheidsonderzoek ondernemers, organisaties en overheden
- Bewonersonderzoek Drenthe in navolging bewonersonderzoek Koloniën van Weldadigheid
- Onderzoek naar vrijetijdsaanbod in Drenthe
- Kennis delen we via factsheets, blogs, werksessies (webinars of bij bijeenkomsten), tips in de
oerkreet en online trainingsmodule
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Verbinden:
In 2022 stomen we Drenthe klaar voor de Duitse markt. Dit jaar start Marketing Drenthe al
met kennissessies en trainingen voor ondernemers. Aansluitend bij de behoeften van
ondernemers geven we praktische handvatten. We tippen welke kansen er liggen in
buurland Duitsland, welke meerwaarde deze markt biedt en welke stappen je als
ondernemer kan zetten. We bieden ondernemers een opfriscursus Duits (gericht op de VTE
sector) en ondernemers kunnen hun website laten checken door een Duitse deskundige.
Aandachtspunt is op dit moment dagrecreatief aanbod voor de Duitse gast. Op
besuchdrenthe.de kunnen we nog beperkt doorverwijzen naar dagrecreatieve voorzieningen
met een Duitse website. We stimuleren daarom vooral dagrecreatieve voorzieningen voor
een vermelding op besuchdrenthe.de, een eigen Duitse website en informatievoorziening in
het Duits. Met partners maken wij een Duitse Drenthe gids en vakantiedoeboek.

Waar veel toeristen kiezen voor een bepaalde regio,
kiezen onze gasten juist voor ons als
accommodatie. Wij vinden het daarom belangrijk
om onze gasten actief te informeren. Ook weten
steeds meer organisatoren van busreizen (binnenen buitenland) ons te vinden, ook zij vragen ons
tips voor dagjes uit. Waar kunnen groepen terecht,
waar kunnen we Duitse gasten naar doorverwijzen
etc etc. Echter hebben wij niet alle kennis hiervoor
in huis, daarom zoeken wij hiervoor de expertise bij
Marketing Drenthe.

Op de binnenlandse markt vergroten we de communicatiekracht door samen het Drentse
verhaal te vertellen. We zoeken ondernemers en organisaties passend bij de contentformats.
Zo laten we in de blog ‘Door de ogen van’ ondernemers of Drenten aan het woord. We vragen
ondernemers naar actuele tips en we informeren ondernemers hoe zij bij onze marketingactiviteiten
kunnen aanhaken. We ontwikkelen met ondernemers een actie zodat zij makkelijk hun liefde voor
Drenthe kunnen delen. Wij denken aan Drentse aftersaleskaartjes of aan thematische filmpjes rondom
bijvoorbeeld kamperen/outdooractiviteiten/enz., maar de uitvoering is afhankelijk van de
samenwerking met de Drentse ondernemers. We roepen ondernemers op om zichtbaar te zijn op
drenthe.nl en zelf ook door te verwijzen naar drenthe.nl (via een banner, link of ander format). We
vragen ondernemers wat we kunnen doen om onze database verder te optimaliseren. Op ons
ondernemersplatform brengen we focus aan in onze dienstverlening. We gaan voor minder diensten,
gemakkelijk toegankelijk voor ondernemers en aansluitend bij de behoefte van ondernemers. We zetten
in onze participatiebrochure alle mogelijkheden voor ondernemers overzichtelijk op een rij.

Bianca Kuis
De Bonte Wever

Ook blikken we vooruit. We kijken opnieuw naar ons stakeholdermanagement; met welke ondernemers en organisaties kunnen we stappen zetten
op de Duitse markt en welke partijen zijn onze ambassadeurs om samen het verhaal van Drenthe te vertellen. Voor de rol richting
bestemmingsontwikkeling doen we ervaring op met de projecten Van Gogh en Koloniën van Weldadigheid. Voor zowel Van Gogh als voor de
Koloniën van Weldadigheid ligt er een projectplan die we komend jaar hopen te gaan uitvoeren. De Koloniën van Weldadigheid krijgen al langer
nadrukkelijk de aandacht in onze uitingen, vanaf eind 2022 starten we met de eerste acties rondom van Gogh.
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Dit zijn onze acties:
- We maken Drenthe klaar voor de Duitse mark met een aantal eerste stappen:
o Plan met de vrijetijdssector voor samen aanpakken kansen en uitdagingen Duitse markt
o Factsheet kansen Duitse markt, online training Duitse markt, webinar kansen Duitse markt
o Praktisch stappenplan Duitse markt voor ondernemers (a.d.h.v. behoeften ondernemers),
opfriscursus Duits, quick scan website, marketing tips voor de Duitse markt
- We vertellen samen het Drentse verhaal op de binnenlandse markt:
o Met ondernemers en organisaties geven we invulling aan onze contentformats
o We ontwikkelen Drentse toeristische informatie (tijdens verblijfsfase) met Recreatieschap
Drenthe en de regio’s; Drenthe gids, Vakantiedoeboek (ook in Duits)
o We bieden advertentie/advertorial mogelijkheden in Vakantiedoeboek en Erleb Drenthe
o We bieden mogelijkheid tot aanschaf vlaggen, Drenthe stickers, Drenthe
kaartjes en merchandise
o We bieden mogelijkheid gebruik beeldbank (foto, video) en
logo/huisstijltoolkit
o In persreizen, nieuwsbrieven, social media berichten/blogs nemen we een
grote diversiteit aan passende ondernemers/evenementen/actualiteiten
mee, merendeel op initiatief van Marketing Drenthe
- Aanscherpen stakeholdersmanagement
- Externe projecten met separaat budget:
o We voeren projectplan Koloniën van Weldadigheid uit
o We voeren projectplan Van Gogh uit
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Verleiden:
In 2022 pakken we de kansen op de Duitse markt. Drenthe is in Duitsland nauwelijks bekend,
we inspireren de doelgroep in de oriëntatiefase met relevante en authentieke content. We
bouwen aan de naamsbekendheid in de grensregio Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. We
maken nieuwe passende contentformats voor de Duitse markt en waar mogelijk maken we
gebruik van content voor de Nederlandse markt met een goede aanpassing naar de Duitse
markt (denk aan de 5x tips waarbij we doorverwijzen naar uitjes waar de Duitse gast goed
terecht kan). Onze focus ligt op het creëren van inhoudelijke bekendheid van onze Urregion
met pers, pr en print. We organiseren persreizen (onder andere voor de DPA, Deutsche
Presse-Agentur) en we adverteren in een aantal dagbladen en special interest magazines
(zoals de WAZ, de Westdeutsche Allgemeine Zeitung). We stemmen onze piek momenten af op
de doelgroepen. Onze offline aanpak vullen we aan met een online strategie.

Vakanties
Kerst

Nedersaksen
Noordrijn-Westfalen
23 december- 9
24 december- 9
januari
januari
Krokus
31 januari en 1
februari
Paas
2 april – 19 april
9 april – 24 april
Zomer
14 juli – 24 augustus 25 juni – 9 augustus
Herfst
15 oktober -30
4 oktober -16 oktober
oktober
Kerst
23 december – 8
23 december – 8
januari
januari
Bijzondere vrije dagen: 1 mei Dag der arbeid, Hemelvaart (in
Nedersaksen ook dag erna vrij), Pinksteren (1e en 2e), 3 juni
Sacrementsdag in Noordrijn-Westfalen, 3 oktober Dag der
Duitse eenheid, 1 november Allerheiligen in NoordrijnWestfalen
Bron Schulferien.org

De Duitse markt is kostbaar, op de binnenlandse markt houden we minder budget over
vergeleken met afgelopen jaren. We zorgen met onze online strategie voor een stevige basis
op de binnenlandse markt. We maken deze basis compleet met het organiseren van een aantal
persreizen, waarbij we kiezen voor offline en online titels die aansluiten bij onze doelgroep. We
inspireren online en via pers/pr met creatieve content waarbij we aandacht besteden aan Drentse verhalen. Zo geeft de geplande familiefilm Ellert &
Brammert (in 2022 in de bioscoop en op Netflix) ons een mooie kapstok om creatieve acties en content aan te hangen. We maken content die
bezoekers, bewoners en bedrijven delen via hun eigen kanalen (zoals video’s en blogs). We maken gebruik van bestaande en nieuwe formats, die we
op diverse kanalen kunnen wegzetten, zoals deze formats:
- 48 uur in…. In dit blogformat maken we herinneringen. Je komt op vrijdagmiddag aan vanuit de drukke Randstad en rijdt zondagmiddag
weer naar huis. Wat gebeurt er in de tussentijd?
- 5 x … We geven vijf tips ter inspiratie. Bijvoorbeeld vijf tips voor de bloeiende heide of plekken waar je Hooglanders kunt spotten.
- Door de ogen van … Bij deze instastories neemt een Drentse ondernemer of een Drent die een bijzonder verhaal heeft te vertellen jou mee en
geeft jou een bijzonder inkijkje.
- Takeover… Heel even geven we ons Instagram account uit handen aan een influencer die zijn of haar verhaal over Drenthe deelt.
Met minder budget willen we toch zorgen dat we de zichtbaarheid van Drenthe zo hoog mogelijk houden. We doen dit met acties waarbij we
opvallen bij bezoekers én ondernemers (zie bijlage blz 20).
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Dit doen we:
- Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen (grensregio): Inhoudelijke bekendheid creëren door:
o Ontwikkelen contentstrategie
o Offline: inkoop print en pers & pr
o Opzetten online strategie (socials en relevante platformen)
o Contentcreatie (teksten en video))
- Nederland: Inspireren voor een bezoek aan Drenthe door:
o Inspirerende opvallende acties
o Doorontwikkelen contentstrategie
o Opzetten online strategie
o Pers & PR ( free publicity genereren in relevante online en offline titels)
- Met ondernemers/regio’s bijdrage aan de Drenthe gids, het Vakantiedoeboek (NL/DU) en de Erleb
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Op naar de toekomst: Van bestemmingspromotie naar bestemmingsontwikkeling.
Van oudsher lag onze nadruk op bestemmingspromotie echter met het Perspectief op bestemming Drenthe als leidraad zien we kansen om door te
ontwikkelen van bestemmingspromotie naar bestemmingsontwikkeling. In de komende periode vraagt dit om twee stappen:
- Ambitie Perspectief op bestemming Drenthe 2030 concretiseren: van ambitie zetten we de stap naar uitvoering. In het Perspectief staat
centraal; Toerisme en recreatie zijn van grote waarde voor bezoekers, bedrijven, bewoners en bestemming Drenthe. Maar wat betekent dit
concreet voor de komende paar jaar. In het perspectief is nog niet geformuleerd hoe we uitvoering geven aan de ambities. Provincie
Drenthe, Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe maken begin 2022 met de sector een uitvoeringsplan waarbij we invulling geven
aan de balans tussen bezoekers, bedrijven, bewoners én bestemming.
- Visie van bestemmingspromotie naar bestemmingsontwikkeling formuleren: passend bij het Perspectief leggen wij vast welke rol wij zien
voor Marketing Drenthe als het gaat om bestemmings-en aanbodontwikkeling.
Uitgangspunten: drie punten bij het maken van keuzes.
Het merk Drenthe is de afgelopen jaren sterker geworden, net als de waardering voor de Drentse waarden en de rol van Marketing Drenthe.
Marketing Drenthe wordt inmiddels veelvuldig benaderd met een grote diversiteit aan verzoeken. Alhoewel Marketing Drenthe graag aan de
verzoeken wil voldoen kunnen wij niet alle wensen invullen. We kunnen nou eenmaal niet elke ondernemer, locatie, regio etcetera vooraan in de
etalage plaatsen. Voor een goede marketing van bestemming Drenthe maken we daarom scherpe keuzes in wat we doen en hoe we het doen. Om
beter inzichtelijk te maken wat de sector van ons kan verwachten, leggen wij onze uitgangspunten vast. De Provincie Drenthe verleent ons een
meerjarensubsidie. In haar programma van eisen geeft de provincie aan: ‘Met haar inzet werkt Marketing Drenthe aan de duurzame
professionalisering van de zichtbaarheid van de sector en de provincie en aan een coherente marketing van Drenthe’. Ofwel zoals wij het zien:
Marketing Drenthe is dé onafhankelijk regiomarketingorganisatie van de vrijetijdssector van Drenthe.
Dit zijn onze uitgangspunten bij onze activiteiten:
- Drenthe is het relevante schaalniveau; het merk Drenthe is leidend en voor de toerist een herkenbare eenheid. Daarom zijn niet regio’s,
thema’s of behoeften van individuele ondernemers leidend. Marketing Drenthe is er voor de brede vrijetijdssector inclusief fietsen en
wandelen, wij zijn het platform voor alle partijen die de bestemming Drenthe vormen. We richten ons daarbij op het collectief en niet op de
individuele ondernemer. De provincie Drenthe is de belangrijkste financier waardoor Marketing Drenthe de rol van onafhankelijke
regiomarketeer kan vervullen.
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-

Drenthe is dé Oerprovincie van Nederland; onze oerpositionering is bepalend zowel nationaal als internationaal, zo vermarkten we Drenthe
onderscheidend, authentiek en relevant (zie onze merkgids). Natuurlijk besteden we ook aandacht aan onze gezamenlijk vastgestelde
iconen/ bijzonderheden4;
▶ Hunebedden
▶ Drents Museum
▶ Wildlands
▶ Geopark de Hondsrug
▶ Fietsen
▶ Koloniën van Weldadigheid
▶ Nationale parken
▶ Herinneringscentrum Kamp Westerbork
▶ TT

-

De gast(reis) staat centraal; we zetten de gast(reis) centraal bij al onze activiteiten, immers de gast moet Drenthe aantrekkelijk vinden. Onze
marketingactiviteiten zijn voornamelijk gericht op de oriëntatiefase. Wij inspireren voor een bezoek aan Drenthe waarbij we de weg vrij
maken voor ondernemers om zelf te zorgen voor boekingen. Om te zorgen voor een goede herkenbaarheid ondernemen we met partners
een aantal marketingactiviteiten tijdens de verblijfsfase en erna.
Voor 2022 en 2023 scherpen we uitgangspunten aan door ons te richten op een aantal Drentse verhalen, dit geeft ons en ons werkveld duidelijkheid
over onze focus.

Deze iconen/bijzonderheden zijn in 2017 vastgesteld op basis van wat ondernemers en bezoekers de belangrijkste hoogtepunten vinden bij een bezoek aan Drenthe. We gaan deze
opnieuw evalueren. Op termijn vragen we ook de Duitse gast naar de hoogtepunten voor een bezoek aan Drenthe.
4
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3. Ons reisplan 2022
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-

30% van de Duitse doelgroep
vindt Urregion passend bij
Drenthe

-

25% stijging van aantal
ondernemers op
besuchdrenthe.de

-

Gezamenlijk plan met de
vrijetijdssector voor
aanpakken kansen en
uitdagingen Duitse markt

Strategie
Samen brengen we het échte verhaal van Drenthe

Onze bezoekers én onze
bedrijven en inwoners vinden
Drenthe dé Oerprovincie van
Nederland.
Doel 2022 Duitsland:

Dashboard

Activiteit

Verkenner:
Inzichten in:
- Ontwikkeling inhoudelijk bekendheid/
associaties bij merk Drenthe.
- Behoeften ondernemers Duitse markt.
- Duitse markt en gast
Kennisdeling:
- 200 deelnemers maken gebruik
geboden informatie/tips Duitse markt.

Verkenner:
- Positioneringsonderzoek/ merkontwikkeling.
- Onderzoek drempels ondernemers
- Verkenning gastreis Duitse gast
- Deelname onderzoek inkomend toerisme, onderzoek
inkomend dagbezoek, monitoren CBS cijfers.
- Marketingmonitor: marketingeffect grote campagnes
via panelonderzoek, doorlopend markcom data
(google analytics e.a.).
- Kennisdeling via o.a. factsheets, blogs en zie ook
activiteiten bij verbinder.

Verbinder:
- Tenminste 25% meer ondernemers op
besuchdrenthe.de
- Twee ondernemers bijeenkomsten op
basis uitkomsten onderzoek naar
behoefte (ca. 60 deelnemers)

Verbinder:
- Ondernemers voorbereiden Duitse markt met o.a.
stappenplan voor ondernemers Duitse markt,
webinar kansen Duitse markt, online training,
opfriscursus Duits (gericht op VTE sector), quick scan
website, marketingtips.
- Met de sector maken we plan voor gezamenlijk
aanpakken kansen en uitdagingen Duitse markt.

Verleider:
Website:
- 100.000 website gebruikers
besuchdrenthe.de
- Gemiddelde tijd op de site: 02:00 min
- Terugkerende bezoekers: 20% van site
bezoek
- 10.000 click outs
Facebook:
- 2.500 Duitse volgers (huidig 235)
Offline bereik:
- 30 miljoen bereik
Online bereik:
- 25 miljoen bereik
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Verleider:
De contentstrategie/formats vormen de basis van onze
activiteiten. Deze komt duidelijk via onderstaande kanalen
naar voren.
- Pers/PR offline en online
- Print
- Facebook
- Website
Jaarrond activiteiten
- SEA
- SEO
- Remarketing (we maken gebruik contentformats)

-

-

-

-

-

40% van onze doelgroep is
geïnspireerd voor een
bezoek aan Drenthe door
onze uitingen
60% krijgt zin om Drenthe te
ontdekken na het zien van
onze website.
45% van de Nederlanders
vindt Oerprovincie het beste
passen bij Drenthe
Waarden passend bij
Drenthe:
• Oorspronkelijk: 75%
• Robuust: 70%
• Ongedwongen: 55%
Ondernemers (85%) en
overheden (95%) zijn (zeer)
tevreden over de branding
van Drenthe.
90% van de ondernemers
neemt Drenthe bewust mee
bij het promoten van bedrijf.
70% van de ondernemers
verwijst door naar
drenthe.nl/collegas

Strategie
Samen brengen we het échte verhaal van Drenthe en ruimte voor
creativiteit

Onze bezoekers én onze
bedrijven en bewoners vinden
Drenthe dé Oerprovincie van
Nederland. Drenthe staat bij
onze doelgroepen onder de
favorieten. Bezoekers en
bedrijven dragen hun trots over
Drenthe uit.
Doel 2022 Nederland:

Dashboard

Activiteit

Verkenner
Inzichten in:
- Ontwikkeling inhoudelijk bekendheid/
associaties bij merk Drenthe.
- Inzicht effect ingezette middelen
(stijging bezoekintentie).
- Binnenlandse markt en gast
Kennisdeling:
- Actief gebruik cijfers met min. 3000
paginabezoeken
- 100 logins drenthe.nl/trainingen.

Verkenner
- Positioneringsonderzoek/ merkontwikkeling.
- Marketingmonitor: marketingeffect grote campagnes
via panelonderzoek, doorlopend markcom data
(google analytics e.a.), social listening (Obi4wan).
- Deelname nieuw vakantieonderzoek en nieuw
vrijetijdsonderzoek, deelname leefstijlonderzoek, cbs
cijfers en bij houden trends.
- Kennisdeling via: factsheets, e-learning (trainingen
Drenthe, regio, markcom), leefstijlvinder, tips op
marketingdrenthe.nl, nieuwsbrieven, maatwerkadvies

Verbinder
- 90% ondernemers geeft in tussentijdse
monitor aan tevreden te zijn met
branding van Drenthe, 70% neemt zelf
Drenthe bewust mee in de promotie en
70% verwijst door naar drenthe.nl
- Bij 60% bedrijven hangt Drentse vlag
- 30% ondernemers inlog beeldbank,
huisstijl (bron KTO)

Verbinder
Samen met ondernemers (regio’s) verhaal van Drenthe
vertellen door:
- Ondernemers en regio’s informeren over jaarplannen
- Ondernemersbijeenkomsten
- Nieuwe content en aanhaakmogelijkheden delen
- Maken participatiebrochure met input regio’s

Verleider
Website:
- 1 miljoen website gebruikers
- Gemiddelde tijd op de site: 02:20 min
- Terugkerende bezoekers: 30% van site
bezoek
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Verleider
We zorgen dat Drenthe zichtbaar blijft door opvallende
acties en zetten daarbij de Drentse verhalen de komende
twee jaar centraal.
De contentstrategie/formats vormen de basis van onze
online aanpak aangevuld met onze geselecteerde pers/pr
reizen.
We gebruiken o.a. de volgende kanalen/middelen:

- Pers/PR offline en online
- E-mailmarketing
- Facebook
- Instagram
- Website
Jaarrond activiteiten
- SEA
- SEO
- Remarketing (we maken gebruik van de formats uit
de contentstrategie)
Informatievoorziening tijdens het verblijf:
- Drenthe gids
- Vakantie doeboek
Activiteit

Inzichten in:
- Behoeften en tevredenheid
ondernemers en organisaties (o.a. wat
vind men belangrijk, is men tevreden
t.o.v. branding, verbinding,
kennisdeling, aanjagen product- en
bestemmingsontwikkeling).
- Wensen bewoners (tevredenheid, trots
op Drenthe, etc).
- Aanbod.
Kennisdeling:
- 6 blogs met actuele
inzichten/relevante informatie.

Verkenner:
- Klanttevredenheidsonderzoek
- Bewonersonderzoek op aanvraag stad/regio/thema
(bezoekersonderzoeken)
- Via webscraping, vergelijking datasets, handmatige
controles beter zicht op het Drents Vrijetijdsaanbod.
- Thermometer (seizoen ontwikkelingen, informeren
pers en ondernemers/organisaties)

Strategie
Ontwikkeling bestemming Drenthe en
zicht op morgen

De Drentse vrijetijdssector ziet
en pakt kansen voor nieuwe
(product)ontwikkelingen.
Bestemming Drenthe werkt
vandaag aan de toekomst van
morgen.
Doel 2022:
Gedragen plan voor de
ontwikkeling van Marketing
Drenthe naar
bestemmingsontwikkeling.

- 350.000 click outs
Social:
- 15 miljoen Facebook bereik
- Stijging volgers Instagram: +50%
- 20.000 keer gebruik #oerdrenthe
Pers/PR:
- 2.5 miljoen online bereik op externe
sites
- 6 miljoen offline bereik in
magazines/kranten/etc.
Clickrate nieuwsbrieven:
- 20% gezinnen
- 25% stellen
Dashboard

Verbinder:
Productontwikkeling
Verkenner, verbinder en verleider
- Plan MD van bestemmingspromotie naar ontwikkeling
- Actieplan Vrijetijdsector uitvoering Perspectief 2030
Externe projecten (separate begrotingen)
- Van Gogh en Koloniën van Weldadigheid
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Bijlage: Inspiratie 2022 Drentse verhalen
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Mogelijke ideeën voor acties met speelfilm Ellert
en Brammert:
-

Bioscoopreclame (follow film)

-

Video format (vlogs) behind the scenes

-

Meet & greets

-

Guerilla actie (reuzen thema) – voetstappen in
weilanden die wijzen in de richting van Drenthe?

-

Aanbod ondernemers (belevenissen die passen
bij de film)

-

Themapagina op drenthe.nl

-

PR première in Drenthe

-

Deel jouw reusachtige verhalen
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www.marketingdrenthe.nl
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