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1. Voorwoord
Eind 2021 las ik op LinkedIn een interview met Jacco Vonhof, voorzitter
van MKB Nederland. Hij zei hierin; “Op 31 december 2020 stonden we
met een glas champagne in de hand en zeiden tegen elkaar dat 2021 een
beter jaar zou worden. Iedereen dacht: het kán ook niet slechter. Wel
dus. 2020 was een jaar tussen hoop en vrees, in 2021 zie ik meer vrees. Ik
vond 2021 een ingewikkelder jaar dan 2020”.

Ik herken dat gevoel, ook ik vond 2021 een lastig jaar. Gelukkig hoefde ik me niet, zoals sommige
bedrijven uit onze branche, druk te maken over het voortbestaan van onze organisatie. Dat was een
grote zorg minder. Maar ik merkte wel dat er wat minder rek in zat dan het jaar ervoor. Hoe bizar het
ook klinkt, maar corona werd bijna een beetje gewoon. Aanvankelijk wakkerde de pandemie energie
aan. Het anticiperen op een onbekende situatie zorgde in 2020 ervoor dat we ons van onze beste
kant lieten zien, waarbij onze flexibiliteit en creativiteit goed van pas kwamen.
In 2021 was corona vooral een remmende factor. We wilden ons richten op het buitenland, maar dat
had geen zin. We wilden ondernemers ontmoeten, maar dat kon maar minimaal. Als collega’s wilden
we elkaar inspireren, maar dat is lastig als je een groot gedeelte van de tijd thuis werkt. En dat terwijl
we net met veel enthousiasme ons nieuwe onderkomen in Dwingeloo hadden ingericht. Corona
kostte meer energie dan dat het energie gaf.
Toch hebben we heel veel mooie dingen kunnen doen. Begin van het jaar lanceerden we het
Perspectief 2030 op bestemming Drenthe en mede door onze onderzoeken wisten we de juiste
timing en tone of voice te vinden voor onze succesvolle campagne Retoertje Drenthe. De uitingen
zetten 4 op de 10 Nederlanders aan om Drenthe te bezoeken.
We stelden samen met partners een toekomstperspectief op voor de marketing van de Koloniën van
Weldadigheid en kregen de handen op elkaar en financiering rond voor het grootschalige project Van
Gogh in Drenthe. Resultaat van al deze inspanningen? Drenthe stond in 2021 op de 3e plek als het
gaat om spontane eerstgenoemde vakantiebestemming in Nederland.
Ik dank het team van Marketing Drenthe dat stug bleef doorwerken, ondanks de onpersoonlijke
online overleggen, het constant aan moeten passen van de plannen en de eenzaamheid van het thuis
werken. Jullie betrokkenheid, vasthoudendheid, flexibiliteit en collegialiteit zijn van onschatbare
waarde!
Astrid Crum
Directeur-bestuurder
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2. Onze activiteiten in 2021
Ook in 2021 zetten we het grootste deel van het budget in op de Nederlandse markt. Om hier een zo
groot mogelijk doelgroep te bereiken, bedachten we de campagne Retoertje Drenthe, waarmee we
zes verschillende mini breaks in de Oerprovincie van Nederland onder de aandacht brachten. Zowel
in het voorjaar (zodra het weer kon) als in het najaar hebben we een landelijke crossmediale
campagne ingezet met uitingen in o.a. de Volkskrant, Het Parool en het AD én op digitale schermen
in Amsterdam. Drenthe was landelijk hierdoor goed in beeld. Deze en andere activiteiten zorgden
gedurende het jaar voor meer dan 1.5 miljoen unieke bezoekers op onze website en meer dan
650.000 click outs naar ondernemers in onze provincie.
In september startten we met het vergroten van onze zichtbaarheid op de Duitse markt. In 2022
borduren we hier op voort.

Onderzoek
Met de corona monitor hielden we bij ondernemers vinger aan de pols over de stand van zaken en
we volgenden het sentiment bij bezoekers. Aan de hand hiervan bepaalden we de timing en tone of
voice van onze activiteiten en uitingen. Het bezoekersonderzoek gaf ons inzichten in de nieuwe
bezoekers die Drenthe (her)ontdekten. Omdat deze waardevol bleken, besloten we dit onderzoek te
continueren en er een jaarrond doorlopend onderzoek van te maken. Landelijk werden er vier grote
nieuwe onderzoeken opgestart die kennis gaan opleveren over nationaal en internationaal toerisme
en dagbezoek en vrijetijdsbesteding. Door corona liepen deze onderzoeken vertraging op, maar in
2022 komen we weer met veel nieuwe inzichten. Dit jaar verdiepten we op een aantal thema’s, zoals
het imago en de bekendheid van Van Gogh in Drenthe en in de Koloniën van Weldadigheid vroegen
we bewoners naar hun mening over de waarde van toerisme en recreatie in hun regio. Dit onderzoek
gaan we in 2022 uitvoeren voor heel Drenthe. Onze kennis deelden we met name via kennisblogs,
factsheets en onze vernieuwde online trainingen.
Kansen
In Drenthe liggen nog volop ontwikkelingskansen. Dit jaar gingen we al aan de slag voor de marketing
van de Koloniën van Weldadigheid en samen met de groepsaccommodaties schreven we een
marketingplan voor de groepensector, die in 2022 uitgevoerd gaat worden. Ook kregen we de
handen op één voor de uitvoering van het projectplan Van Gogh in Drenthe, waarmee we toewerken
naar een Van Gogh jaar in 2023.
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Partners
Extra aandacht besteedden we dit jaar aan de zichtbaarheid van Marketing Drenthe bij onze
achterban, om hiermee onze toegevoegde waarde te vergroten. We maakten ons Partnerprogramma
(voorheen Participatiebrochure) een stuk bondiger en met een concrete to-do-lijst voor
ondernemers, wordt het gelijk duidelijk hoe je met ons kunt samenwerken. Tevens ontwikkelden we
een online Partnerportaal, dat in 2022 gelanceerd wordt. Zo kunnen ondernemers straks via één
platform gebruik maken van al onze diensten, zoals de beeldbank, huisstijltoolkit, database en
uitkomsten van onderzoeken.
Perspectief 2030
Tenslotte lanceerden we begin 2021 samen met de Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe het
Perspectief op bestemming Drenthe 2030. Ondanks dat de blik van ondernemers en organisaties in
deze corona periode gericht is op het hier en nu, was er veel enthousiasme om vooruit te kijken. Het
Perspectief werd herkend en omarmt. We organiseerden in vervolg hierop online sessies met
inspiratievolle ondernemersverhalen en een masterclass ‘Waardevol toerisme’ voor beleidsmakers.
Het is uitdagend om het Perspectief concreet te maken en te vertalen in een actie-agenda, hier gaan
we in 2022 mee verder.
In de bijlage is een overzicht te vinden van onze doelstellingen voor 2021 en de behaalde resultaten.
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3. Verslag Raad van Toezicht
In 2021 besteedde de Raad van Toezicht tijd en aandacht aan de samenwerking en huisvesting met
het Recreatieschap; samenwerking met de Provincie en de Marketingadviesraad en aan de relaties
met de ondernemers uit de vrijetijdsindustrie in de provincie Drenthe. De Raad van Toezicht
vergaderde vijf keer in 2021.

Interne organisatie
Samenstelling directie
De directie bestond in 2021 uit:
• mevrouw A. Crum, directeur-bestuurder
Samenstelling Raad van Toezicht
Op 1 januari 2021 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:
•
•
•
•
•

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 A.R. Timmermans(18-02-1962), lid vanaf 1 januari 2018 en wonende te Heerenveen
en werkzaam als directeur maatschappelijk presteren bij Lefier.
de heer E.J. Gels (09-07-1984), lid vanaf 1 januari 2018 en wonende te Klazienaveen en
werkzaam als algemeen directeur/mede-eigenaar Webba b.v.

Mevrouw J. Arends heeft aangegeven geen herbenoeming voor een 3e zittingsperiode te ambiëren
waardoor haar zittng in de Raad per 1 maart 2021 is geëindigd. Zij is per gelijke datum opgevolgd
door mevrouw J. Spa (28-04-1975), lid en wonende te Meppel en werkzaam als directeur Shared
Service Center Finance bij Landal GreenParks.
Het rooster van aftreden is nu als volgt:
naam

2021 2022

2023

2024

De heer A.R. Timmermans

2

2

2

3

De heer R.E.J. Berting

2

2

3

3

De heer E. Gels

2

2

2

3

Mevrouw J. Spa

1

1

1

2

De heer A.W.M. Selten

3

3

2025
3

2026

2027

2028

3

3

3

3
3
2

3
2

1 = 1e termijn, 2 = 1 e herbenoeming (optioneel), 3 = 2eherbenoeming (optioneel)
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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 Timmermans heeft als aandachtsgebied marketing en vrijetijdsindustrie; de heer Gels richt
zich vooral op IT en data; mevrouw Spa heeft de focus op financiën; de heer Selten behartigt het HRen organisatiebelang en de heer Berting richt zich op het algemene management.
Besluiten
In 2021 heeft de Raad, conform het gestelde in de statuten, besluiten genomen op de navolgende
terreinen.
• Vaststelling jaarplan en begroting 2022
• Vaststelling jaarrekening 2020
• Aanpassing van de statuten als gevolg van de invoering WTBR
• Aanpassing van de secundaire arbeidsvoorwaarden i.h.b. op het gebied van de
reisvergoeding.
• Benchmark en aanpassing arbeidsvoorwaarden directie
• Benoeming van één lid
• Benoeming nieuwe accountant

Kwaliteitsborging
Zelfevaluatie
De Raad van Toezicht heeft begin februari 2022 het eigen functioneren en van de individuele leden
geëvalueerd, alsmede van de directie. Hiervan zal verslag worden 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 individuele leden evalueren.
Onafhankelijk en geen tegenstrijdig belang
Over 2021 voldeden de leden van de Raad van Toezicht 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. De leden van de Raad van Toezicht waren aanwezig bij de bijeenkomst met de
Marketingadviesraad ter bespreking van het Perspectief 2030 en bij webinars met ondernemers uit
de vrijetijdsindustrie en de opening van de nieuwe behuizing in Dwingeloo. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt informatie gedeeld over wat er onder de relaties en partners leeft met
betrekking tot de dienstverlening van Marketing Drenthe.
Robert E.J. Berting
Voorzitter
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3. Financiën
Het financieel jaarverslag is opgemaakt door Anesti BV en gecontroleerd door Van der Meer
Accountants & Adviseurs.

Korte toelichting
In 2021 ontvingen we van de Provincie Drenthe een subsidie van € 1.461.450,-. De additionele
subsidie voor de doorontwikkeling van de marketing van Drenthe van de afgelopen jaren is komen te
vervallen. Daarnaast realiseerden we € 246.605,- aan overige subsidies en opbrengsten.
De solvabiliteit bedraagt ultimo 2021 24% (2020: 25%). De current ratio (vlottende activa/kort
vreemd vermogen bedraagt ultimo 2021 1,26 (2020: 1,31).
Uit de jaarrekening blijkt een negatief resultaat van € 39.330,-. Voor het project Van Gogh in Drenthe
moeten we in 2022 en 2023 in totaal € 250.000,- uit eigen middelen betalen. Omdat we de
verplichting van het project zijn aangegaan, reserveren wij dit jaar € 125.000, de helft van de totale
eigen bijdrage die we de komende 2 jaren uit eigen middelen zullen moeten betalen.
Een bedrag van € 65.800,- aan niet besteed campagnebudget schuiven we door naar 2022. Door de
coronapandemie konden we sommige geplande activiteiten niet of nauwelijks uitvoeren. Zo konden
niet alle fysieke bijeenkomsten, waaronder het Recreatiecongres, plaatsvinden, hebben we minder
kunnen doen op de Duitse markt en hadden we vertraging of uitstel van sommige onderzoeken, zoals
het onderzoek onder bewoners over de impact van toerisme. Dit onderzoek zou geen representatief
beeld geven, aangezien het drukker in Drenthe was dan gebruikelijk. Omdat we in het derde kwartaal
van 2021 al voorzagen dat we niet alle projecten konden realiseren, maakten we toen al de afspraak
met de Provincie om deze projecten in 2022 te realiseren.
Per 31 december 2021 betreft het vrij besteedbaar vermogen € 163.053,-.

Begroting
Omdat met de Provincie Drenthe is afgesproken dat ter dekking van stijgende kosten het
subsidiebedrag jaarlijks geïndexeerd wordt, vroegen we voor 2022 een subsidie aan van €
1.502.371,-. Hiervoor hebben we reeds een beschikking ontvangen. De verdeling van de kosten is in
grote lijnen gelijk aan 2021. Voor 2022 verwachten we een netto resultaat van rond nihil.

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Mededelingen in het kader van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen
Met ingang van 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. In deze wet zijn
bepalingen en maxima opgenomen inzake de bezoldiging van topfunctionarissen tijdens
dienstverband en ontslag.
Stichting Marketing Drenthe is WNT-plichtig. Om deze reden is in de jaarrekening van de stichting de
WNT-informatie opgenomen.
De toepassing van de WNT van SMD is €209.000. het weergegeven individuele WNT-maximum is
berekend naar rato van de omvang en de duur van het dienstverband, waarbij voor de berekening de
omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter
15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur
van het dienstverband.
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De bezoldiging van de leidinggevende topfunctionaris is als volgt:
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De bezoldiging van de toezichthouders is als volgt:
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4. Bijlage doelstellingen 2021 en resultaten
Marketing Drenthe kent drie kernactiviteiten: 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. Hiervoor hadden we in 2021 de
volgende KPI’s opgesteld:

Verkennen
KPI’s Verkennen 2021
Inzicht inhoudelijk bekendheid/
associaties bij merk Drenthe.

Resultaat
Uit imago- en positioneringsonderzoek:
• 3e plek Drenthe spontane eerstgenoemde vakantiebestemming (top of mind 13%) en totale
spontane bekendheid (55%) na Zeeland en Limburg.
• 44% vindt Drenthe dé Oerprovincie (43% in 2020 en 30% in 2017), 74% vindt de omschrijving
Oerprovincie van Nederland passen bij Drenthe (was 71% in 2020).
• Score passendheid kernwaarden: 75% oorspronkelijk (was 71% in 2020), 68% robuust (was 63%),
54% ongedwongen (was 51%).
•

Inzicht effect ingezette middelen
(bezoekintentie/ delen verhaal Drenthe).

•
•
•
•

Uit effectmetingen Retoertje Drenthe:
Rust/ruimte (56%), natuur (68%) belangrijkste redenen voor keuze Drenthe, gevolgd door
fietsen, wandelen en geschikte accommodaties. 15% kiest voor Drenthe vanwege Oerprovincie
(stoer/oorspronkelijk gebied)
Uit effectmetingen Retoertje Drenthe:
27% heeft campagne Retoertje Drenthe gezien.
Bezoekintentie ligt significant hoger onder diegenen die campagne hebben gezien (25% versus
15%).
1 op 3 raakt geïnspireerd door onze campagne-uitingen, 15% zou deze willen delen. De uitingen
zetten 4 op 10 Nederlanders aan om Drenthe te bezoeken en stimuleren 3 op 10 om onze
website te bezoeken of een activiteit te boeken.
40% van degenen die de campagne zeker heeft gezien zegt deze te willen liken of delen op social
media.
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Kennisvermeerdering; 100 logins
drenthe.nl/trainingen.
Zicht op actuele, betrouwbare
data(technieken)
Betere data door kennisuitwisseling en
samenwerking.
Zicht op aanbod
Bieden van onderzoeksondersteuning
passend bij regionale behoefte.
Inzicht in de drijfveren van onze
(inter)nationale doelgroepen.

Inzicht in behoeften/ tevredenheid
ondernemers en organisaties.
Inzicht in wensen bewoners
(tevredenheid, trots op Drenthe, etc)
Kennisvermeerdering:
• Actief gebruik factsheets
Marketing Drenthe met min. 3000
paginabezoeken
• 300 ondernemers bereikt met
kennisbijeenkomsten
• 25 nieuw geautoriseerde
ondernemers op leefstijlvinder.nl
Informeren pers

148 online trainingen gevolgd door 57 unieke cursisten
Deelname aan Landelijke Data Alliantie en diverse werkgroepen binnen LDA (aanbod in beeld, nieuw
vrijetijdsonderzoek, nieuw inkomend toerisme onderzoek, nieuw vakantieonderzoek).
Kennisuitwisseling met Datahuis Provincie, opzet pilot 2022, waarbij de Provincie het technisch mogelijk
maakt meest actuele data CBS te ontsluiten op site Marketing Drenthe.
NBTC ondersteund bij kennis internationale leefstijlen.
Landelijke werkgroep werkt aan plan van aanpak, hierin hebben wij zitting.
• Ondersteuning + uitvoering onderzoek Hondsrug op verzoek regio
• Ondersteuning + uitvoering onderzoek Coevorden op verzoek gemeente
• Onderzoek van Gogh in kader van project van Gogh in Drenthe 2022-2023
• Onderzoek natuurbeleving leefstijlen via leefstijlvinder
Nieuw opgestart in 2021 (deelname landelijk onderzoek, resultaten 2022):
• Onderzoek Binnenlandse Vakanties (via CBS)
• Onderzoek Vrijetijdsbesteding (via Nederlands Verplaatsingspanel)
• Onderzoek Inkomend Toerisme
• Onderzoek Inkomend Dagbezoek
Ons Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder overheden en ondernemers voerden we uit in het
laatste kwartaal. De stijging in tevredenheid onder ondernemers hebben we in 2021 grotendeels weten
vast te houden: rapportcijfer 7,5 (was 7,6 in 2020 en 7,2 in 2019).
Eerste pilot uitgevoerd met bewonersonderzoek voor Koloniën van Weldadigheid
-

4679 paginaweergaven kennispagina’s marketingdrenthe.nl, waarvan 3900 unieke
paginabezoeken
3355 paginaweergaven kennisblogs, 2935 unieke paginaweergaven
589 deelnemers webinars
156 ondernemers geregistreerd op leefstijlvinder, waarvan 20 nieuw geautoriseerd.
6 op 10 ondernemers maakte gebruik van kennis/advies (uit KTO)

Pers op relevante momenten geïnformeerd over actuele situaties rondom vakantiebezetting,
bezoekersgedrag en Coronamonitor.
11

Verbinden
KPI’s Verbinden 2021

Resultaat

Meer zicht krijgen in en samenwerking
met recreatie en toerisme ondernemer.

In het KTO stelden we naast vragen over de samenwerking ook verdiepende vragen zodat we meer beeld
kregen bij de Drentse ondernemer (leeftijd, grootte bedrijf, drijfveren enz) We verleenden opdracht voor
een kwalitatief onderzoek onder ondernemers (resultaten komen in Q1 2022).

Tenminste 25% meer ondernemers op
besuchdrenthe.de/visitdrenthe.com, 50
ondernemers haken aan bij activiteiten
om zich beter voor te bereiden op de
Duitse gast.

-

238 vermeldingen op besuchdrenthe.de

-

93 vermeldingen op visitdrenthe.com

I.v.m. corona weinig actie op gezet omdat plannen voor Duitsland vooruit geschoven zijn. In 2022 gaan we
hier actief mee aan de slag om ondernemers klaar te stomen voor de Duitse markt.

10% meer ondernemers ontvangen de
Oerkreet.

In totaal ontvangen 1486 ondernemers de Oerkreet. Begin van het jaar stond dit op 1257. Dit is een
stijging van 18,2%.

200 Drenthe vlaggen extra in Drenthe

349 extra vlaggen verspreid

70% v.d. ondernemers bezoekt
bijeenkomsten/ webinar van MD, 70% v.
d. bezoekers is geïnspireerd geraakt.

Minder bijeenkomsten dan gepland georganiseerd door corana. Uit KTO: 4 op 10 ondernemers bezochten
in 2021 een bijeenkomst of presentatie van Marketing Drenthe, 1 op 6 nam deel aan een webinar.

Gedragen actieplan van Gogh/ Hunebed
Highway

Projectplan voor Van Gogh gerealiseerd, financiering zo ver gereed dat gestart kan worden met uitvoering
van het plan.
Met Hunebed Highway concrete afspraken aan het maken. Aanbod wordt al meegenomen in Drenthe gids
en op Drenthe.nl. Tevens lid geworden van Hunebed Highway Businessclub.
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Verleiden
KPI’s Verleiden 2021
1 miljoen website gebruikers
Gemiddelde tijd op de site: 02:47 min
Terugkerende bezoekers: 43% van site
bezoek
350.000 click outs
20 miljoen facebook bereik
350.000 paginabezoeken externe
platformen
29% open rate nieuwsbrief

10.000 keer gebruik #oerdrenthe
5 miljoen bereik offline

We bereiken 40% van de inwoners van
Drenthe van 30 jaar en ouder.

Resultaat
1.584.585 gebruikers
02:14 min gemiddelde tijd op de site. Als gevolg van onze contentstrategie zijn de click outs naar
ondernemers toegenomen, dit heeft echter wel gevolgen voor de tijd dat men op drenthe.nl blijft
31% terugkerend bezoek. Het is lastig is om het percentage terugkerend bezoek omhoog te krijgen, zolang
het aantal website bezoekers niet enorm groeit. Vanaf 2023 wordt dit nog lastiger omdat het inzetten van
remarketing dan niet meer mogelijk is.
653.227 click outs. Onze contentstrategie, waarbij we via o.a. blogs doorverwijzen naar ondernemers
werpt duidelijk zijn vruchten af.
18.841.326 bereik op Facebook. Het blijkt dat we aan de bovenkant van het bereik zitten dat we jaarlijks
kunnen halen.
57.956 bezoek vanaf andere website/platforms. De inzet op externe platforms is niet gemakkelijk in te
vullen. Sommige platforms werken hier niet aan mee of het is prijzig om hiervoor ruimte in te kopen. We
krijgen dit daarom niet goed van de grond en de gestelde KPI is te hoog gegrepen.
Nieuwsbrief Gezinnen: 54,3%
Nieuwsbrief Stellen: 61,4%
De open rate is veel hoger dan gepland. Dit komt doordat we het bestand helemaal opgeschoond hebben.
De huidige nieuwsbriefleden hebben eind 2020 bevestigd de nieuwsbrief te willen blijven ontvangen en
zijn dus geïnteresseerd.
Aantal keer gebruikt in 2021: 12.998
Totaal aantal keer gebruikt de afgelopen jaren: 31.735
Print (free publicity + advertenties): 14.074.585
Abri’s: 7.776.909
Totaal: 21.851.494
Veel groter bereik dan gepland omdat we budget van het buitenland gebruikt hebben voor offline
uitgingen in Nederland
De inwoners van Drenthe gaan als doelgroep mee in onze activiteiten. We monitoren echter niet specifiek
op Drenthe. Uit onze effectmeting van Retoertje Drenthe blijkt dat 2 op 5 Drenten (30+ jaar) deze
campagne heeft gezien. Doordat Drenthe een relatief kleine groep is binnen de totale steekproef, moet
deze uitkomst als indicatie worden beschouwd.
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