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In de komende jaren staan we voor grote 

veranderingen die impact hebben op onze 

samenleving. Onze sector liet zien te kunnen 

meebuigen en creatief te kunnen ondernemen in 

onzekere tijden. Een compliment is op zijn plaats voor 

onze ondernemers en ons eigen team. Bij de 

uitvoering van onze activiteiten blijven we alert op de 

ontwikkelingen in de markt inclusief eventuele 

ontwikkelingen rondom covid.  

 

We barsten van de energie en zien volop kansen voor 

het komend jaar! Het verhaal van Van Gogh geeft ons 

nieuwe bekendheid, onze oosterburen weten ons beter 

te vinden en we kunnen weer volop verbinden met 

onze ondernemers. Komend jaar verkennen we met de 

regio en ondernemers hoe we bewoners meer kennis 

laten maken met de eigen provincie, er is nog zoveel te 

ontdekken. Lees mee met wat wij allemaal van plan 

zijn in 2023. Ons jaarplan is de vertaling van ons 

meerjarenplan in concrete doelen, resultaten en 

activiteiten.    
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1. Kader voor marketing van Drenthe 
In 2020 namen Provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe het initiatief voor een gezamenlijk Perspectief op bestemming 

Drenthe 2030. Met de sector formuleerden we een nieuwe kijk op toerisme en recreatie. Dit Perspectief vertaalden we naar ons meerjarenplan 2021-

2024. Het Perspectief en het Meerjarenplan vormen het kader van ons jaarplan 2023, waarbij we tevens kijken naar actuele ontwikkelingen en waar 

nodig stellen we bij. 

 

Perspectief op Bestemming Drenthe 2030 is het vertrekpunt 

Ons uitgangspunt als sector is dat toerisme en recreatie van meerwaarde zijn voor bezoekers, bedrijven, bewoners en bestemming Drenthe. Ons 

doel is om Drenthe te laten bloeien. (Voor het volledige Perspectief zie drenthe.nl/perspectief2030). 
 

Gekoppeld aan de 3 ambities van het Perspectief willen we Drenthe laten bloeien door duurzaam te groeien. Op het Recreatiecongres in het voorjaar 

van 2022 legden we aan de sector voor welke belangrijke ontwikkelingen we zien en bespraken we wat er moet gebeuren. Wij concluderen dat we 

komend jaar in ons jaarplan rekening moeten houden met deze aandachtspunten voor bezoekers, bedrijven, bewoners en bestemming Drenthe: 

- Het informeren en inspireren voor een bezoek aan Drenthe blijft aan de basis. Gasten zijn steeds veeleisender en op de binnenlandse markt 

is sprake van hyperconcurrentie. Daarom is het van belang om de behoeften van onze doelgroepen goed te kennen en met onze 

marketingcommunicatie-activiteiten in te spelen op deze behoeften. Ook belangrijk is het dat we ons richten op doelgroepen die bij Drenthe 

en haar inwoners passen, zowel in Nederland als in groeimarkt Duitsland. 

- Veel ondernemers hebben hinder van de krapte op de arbeidsmarkt en daarnaast willen ondernemers seizoensverbreding. We richten ons 

daarom op het voor- en naseizoen (let op voor o.a. de groepenmarkt is het hoofdseizoen afwijkend) en inspireren met aanbod dat in die 

periode aantrekkelijk is (openingstijden etc.). De afwijkende Duitse vakanties/vrije dagen dragen eveneens bij aan seizoensverbreding. Veel 

ondernemers zien de Duitse markt nog als een uitdaging en daarom ondersteunen we met het delen van onze kennis. 

- We hebben nog weinig zicht op onze inwoners. We doen onderzoek naar hoe bewoners aankijken tegen toerisme & recreatie en verdiepen 

daarna met een onderzoek naar hun recreatiegedrag. Met ondernemers en de regio’s verkennen we hoe we inwoners kunnen uitnodigen de 

eigen omgeving te ontdekken. Tijdens corona merkten we een herwaardering van de eigen omgeving maar ook dat de leefbaarheid op 

bepaalde plaatsen op bepaalde momenten onder druk kwam te staan. Dit vraagt van ons dat we kritisch kijken welke plekken we uitlichten. 

- Drenthe is een natuurprovincie bij uitstek maar de natuur is ook kwetsbaar, door corona nam de druk op de natuur toe. Dit vraagt dat we 

met natuurpartijen in gesprek gaan welke plekken we uitlichten. Drenthe.nl is daarbij hét platform voor partijen die bestemming Drenthe 

vormen. We verkennen hoe we op ons platform duurzame keuzes kunnen voorstellen, ook besteden we extra aandacht aan wandelen.  

Kort samengevat werken we aan de juiste bezoekers (inclusief de eigen inwoners) op het juiste moment en de juiste plek. 
(Voor meer trends en ontwikkelingen, kijk op marketingdrenthe.nl/feiten-cijfers.) 
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Onze missie als Marketing Drenthe 

Onze missie: Wij zijn fan van Drenthe en geloven in de kracht van inspiratie. Met en vóór partners in de vrijetijdseconomie voeren we de marketing 

van Drenthe uit. Dit draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van onze sector met balans tussen bezoekers, bedrijven, bewoners en bestemming 

Drenthe. (Voor meer info over onze visie, ons team zie marketingdrenthe.nl/over-ons) 

 

Onze scope  

Ons meerjarenplan 2021-2024 is onze leidraad, zie marketingdrenthe.nl/plannen. Ons werkveld vraagt ons regelmatig hoe wij onze keuzes maken bij 

onze activiteiten, vorig jaar hebben we daarom onze uitgangspunten vastgelegd: 

- 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, wij zijn het platform voor alle partijen 

die de bestemming Drenthe vormen. De provincie Drenthe is de belangrijkste financier waardoor Marketing Drenthe de rol van onafhankelijke 

regiomarketeer kan vervullen. 

- Drenthe is dé Oerprovincie van Nederland: Onze oerpositionering is bepalend, zo vermarkten we Drenthe onderscheidend, authentiek en 

relevant (zie onze merkgids). Natuurlijk besteden we ook aandacht aan iconen/ bijzonderheden1: Hunebedden, Wildlands, Fietsen en Wandelen, 

Nationale parken, TT, Drents Museum, Geopark de Hondsrug, Koloniën van Weldadigheid, Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  

- 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. Voor een goede herkenbaarheid van Drenthe maken we met partners een aantal 

marketingcommunicatie-uitingen voor tijdens de verblijfsfase en erna.  

 

Klaar voor de toekomst 

De toekomst is knap onzeker, met alle huidige ontwikkelingen is het logisch dat we onze aandacht verschuiven van meer bezoekers/meer 

bestedingen/meer werkgelegenheid naar duurzame groei. Dit vraagt van ons allen ook dat we uitwerken wat dit voor ieders rol betekent. Eind 2022 

werkt de provincie Drenthe aan een koersdocument 2023-2027 waarin de provincie haar hoofdlijnen van beleid voor de vrijetijdssector zal 

vastleggen. In de komende tijd werkt Marketing Drenthe aan een eigen visie hoe wij als organisatie kunnen bijdragen om Drenthe te laten bloeien 

en hoe we als organisatie willen ontwikkelen. Ons meerjarenplan loopt van 2021-2024. Eind 2023 starten we met de eerste gesprekken om de 

mening van de sector op te halen voor ons meerjarenplan 2025-2029.  
 

1 Deze iconen/bijzonderheden zijn vastgesteld op basis van wat ondernemers en Nederlandse bezoekers de belangrijkste hoogtepunten vinden bij een bezoek aan Drenthe. Op 
termijn vragen we ook de Duitse gast naar de hoogtepunten voor een bezoek aan Drenthe (zo zijn hunebedden bij Duitsers een minder groot icoon) echter op dit moment is de 
Duitse gast nog onvoldoende bekend met Drenthe. Rondom Van Gogh worden veel activiteiten ontwikkeld, Van Gogh kan uitgroeien tot een hoogtepunt voor een bezoek aan 
Drenthe. 

http://www.marketingdrenthe.nl/plannen
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2. Waar staan we en ons doel voor 2023 
 

Voor ons meerjarenplan voerden we diverse analyses uit. We monitoren daarnaast voortdurend relevante ontwikkelingen in onze sector en de 

effecten van onze inspanningen. Na twee bijzondere jaren zien we dat de overnachtingen weer stijgen, onze oosterburen ons weer weten te vinden, 

en bezoekers Drenthe een 8,5 geven. Voor meer feiten en cijfers over de vrijetijdssector zie marketingdrenthe.nl/expertise.   

Doelstellingen 2023 

In ons meerjarenplan 2021-2024 formuleerden we meerjarendoelstellingen. Voor 2023 zijn onze kpi’s (kolom ernaast vergelijk met 2022/ eind 2021):  

 Onze kritische prestatie indicatoren voor 2023: Zo staan we er in 2022 (eind 2021) voor: 
Onze bezoekers én onze 
bedrijven en bewoners 
vinden Drenthe, dé 
Oerprovincie van 
Nederland 

We zorgen dat bezoekers, bedrijven en bewoners in de ban raken 
van Drenthe. Drenthe krijgt meer inhoudelijke bekendheid in de 
grensregio’s Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Onze 
Nederlandse doelgroepen zijn geïnspireerd voor een bezoek aan 
Drenthe. KPI’s voor 2023 (op basis panelonderzoek) : 

- 50% van onze Nederlandse doelgroep is geïnspireerd 
voor een bezoek aan Drenthe door onze uitingen en 70% 

van onze doelgroep krijgt zin om Drenthe te ontdekken 

na het zien van onze website. (Nb. dit jaar richten we ons op de 

doelgroep stellen i.p.v. gezinnen)   
- 45% van de Nederlanders vindt Oerprovincie het beste 

passen bij Drenthe. 30% van de Duitse doelmarkt vindt 
Urregion passend bij Drenthe.  

- 85% van ondernemers en 90% van de overheden zijn 
tevreden over de branding van Drenthe. 

- 30-50% geïnspireerd voor bezoek aan Drenthe 
door onze uitingen, 52% krijgt zin om Drenthe 
te ontdekken na het zien van onze website 
(67% onder doelgroep jonge gezinnen). (panel 

onderzoek maart 2022) 

- 42% van NL vindt Drenthe de Oerprovincie 
van Nederland, 30% van Duitse doelgroep 
vindt Urregion passend bij Drenthe  (59% van 
de Duitsers die Drenthe (van naam) kennen). 
(panel onderzoek maart 2022)2 

- 81% van de ondernemers en 89% van de 
overheden is tevreden over de branding van 
Drenthe. (KTO dec 2021: 81%)3 

Bedrijven en bezoekers 
dragen hun trots (liefde) 
over Drenthe uit.    

We stimuleren dat onze ondernemers vol trots Drenthe 
uitdragen. KPI’s voor 2023 (op basis van ons KTO): 

- 75% van de ondernemers neemt Drenthe bewust mee bij 
het promoten van zijn haar/bedrijf. 

- 75% van de ondernemers neemt Drenthe 
bewust mee bij het promoten van het bedrijf. 
(KTO dec 2021: 75%)4 

 
2 Deze indicatoren zijn gebaseerd op een panelonderzoek. Begin 2020 vindt 44% van de Nederlanders de beschrijving oerprovincie het beste bij Drenthe passen. Van de Nederlanders 
vond 66% de waarde oorspronkelijk passen, 57% robuust en 46% ongedwongen. Afhankelijk van de uiting is een kleine 30 tot 50% geïnspireerd om Drenthe te gaan bezoeken. 
3 Uit het klanttevredenheidsonderzoek van 2019 blijkt dat 82% van de ondernemers en 93% van de overheden tevreden is over de promotie van Drenthe 
4 Uit het klanttevredenheidsonderzoek van 2019 blijkt dat 69% van de ondernemers actief Drenthe promoot. 
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- 55% van de ondernemers verwijst door naar drenthe.nl 
en 70% naar collega-ondernemers.  

- 51% verwijst door naar drenthe.nl en 69% 
verwijst naar collega-ondernemers. (KTO dec 

2021) 
De Drentse 
vrijetijdssector ziet en 
pakt kansen voor nieuwe 
(product)ontwikkelingen.  

We zien kansen voor de ontwikkeling van bestemming Drenthe. 
Er liggen groeikansen op de Duitse markt. We delen kennis, 
inspireren en verbinden. KPI’s voor 2023 (op basis van ons KTO): 

- 55% ondernemers en 60% overheden (zeer)tevreden over 
de wijze waarop Marketing Drenthe ondernemers aan 
elkaar verbindt. 

- 75% ondernemers en 90% overheden (zeer) tevreden over 
de wijze waarop Marketing Drenthe haar kennis en 
expertise deelt met de sector.  

- 50 extra ondernemers op besuchdrenthe.de. (op basis 

tellingen) 

- 51% ondernemers en 56% overheden 
(zeer)tevreden over de wijze waarop 
Marketing Drenthe ondernemers aan elkaar 
verbindt. (KTO dec 2021) 

- 71% ondernemers en 88% overheden (zeer) 
tevreden over de wijze waarop Marketing 
Drenthe haar kennis en expertise deelt met de 
sector. (KTO dec 2021) 

- 8% stijging van het aantal ondernemers op 
besuchdrenthe.de. (telling maart 2022: 258 t.o.v. 238 

eind 2021) 
 

Onze hoofdkeuzes voor 2023:  

- Marktontwikkeling Duitsland:  

We houden de koers aan die we in 2022 hebben ingezet. We richten ons op de grensregio Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Drenthe is 

hier nog onbekend. We zetten in op inhoudelijke bekendheid en het positioneren van Drenthe als Urregion. Met name de afwijkende 

paasvakantie en deels afwijkende herfstvakantie (Noordrijn-Westfalen) bieden kansen voor seizoensverbreding bij onze ondernemers. In 

2022 verzamelden we actuele kennis van de Duitse markt en deze kennis delen we met de sector. We stimuleren ondernemers om stappen 

te zetten op de Duitse markt. In onze marketingactiviteiten werken we alleen samen met ondernemers waarmee we Drenthe als Urregion 

goed kunnen profileren en die hun aanbod voor de Duitse gast goed op orde hebben (o.a. relevante informatie is in goed Duits beschikbaar).  

- Zichtbaar blijven binnenlandse markt (inclusief aandacht eigen bewoner):  

De binnenlandse markt blijft de grootste markt. Om zichtbaar te zijn, zorgen we voor opvallende acties waarbij we Drenthe onderscheidend 

in de markt zetten. Onze focus ligt in 2023 op het Drentse verhaal van Van Gogh. De inspiratie die Van Gogh vond in Drenthe gebruiken we 

om de doelgroepen te inspireren voor een bezoek aan Drenthe in voor- en naseizoen. We stimuleren ondernemers om kansen te pakken en 

bezoekers te trekken voor een kort bezoek in het voor- en naseizoen. Nieuw is dat we dit jaar met regio’s en de Drentse ondernemers ook de 

eigen inwoners willen helpen hun eigen omgeving te (her)ontdekken.  
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3. Doelgroepen, onze belofte, ons verhaal 
 

In ons meerjarenplan 2021-2024 hebben we onze doelmarkten, doelgroepen en onze positionering vastgelegd, dit zijn de accenten voor 2023: 

 

Doelgroepen 

Met het thema Van Gogh richten we ons komend jaar met name op de stellen, deze dragen bij aan de beoogde seizoensverbreding.  

Focus stellen met leefstijl gericht op cultuur en natuur: Wij trekken in Nederland vooral stellen met de leefstijl ‘inzichtzoekers’ om te genieten van 

alle culturele activiteiten rondom het thema Van Gogh. Daarnaast zien we kans om met Van Gogh nog een tweede leefstijlgroep te trekken. Van 

Gogh haalde zijn inspiratie uit het landschap en de Drentse bewoners. De leefstijlgroep ‘verbindingszoekers’ nodigen we uit om te genieten van dit 

landschap. Op de Duitse markt richten we ons op een vergelijkbaar profiel en richten we ons met name op de leefstijl ‘creatives’.  

Blijven prikkelen gezinnen met leefstijl gericht op gezelligheid: De afgelopen jaren hebben we ons met name gericht op jonge gezinnen met de 

leefstijl ‘harmoniezoekers’. Deze leefstijlgroep heeft komend jaar minder onze focus maar blijven we prikkelen met leuke uitjes voor familie en 

vrienden. Op de Duitse markt zijn dit met name de gezinnen met de leefstijl ‘socializers’.  (Zie marketingdrenthe.nl/expertise/doelgroepen voor meer informatie.) 

 

Onze belofte 

De kracht van oer: 125 jaar geleden ontdekte Van Gogh Drenthe en vond hier inspiratie. 

Afgelopen jaren herontdekten ook veel bezoekers Drenthe. We vergeten soms bijna wat 

Drenthe met onze bezoekers doet. Uit ons lopende bezoekersonderzoek blijkt (resultaten t/m 

mei) dat 90% aangeeft tot rust/op adem te zijn gekomen en 97% heeft genoten van de natuur 

in Drenthe. Dat is dan ook wat we onze bezoekers willen beloven, even op adem komen en 

genieten van natuur/landschap. Drenthe is daarvoor een hele logische keuze. 

 

Ons Drentse verhaal:  

Vind net als Van Gogh inspiratie in het Drentse landschap. 

Aan de basis ligt onze oerpositionering. Ieder jaar leggen we een accent in onze boodschap. 

Zo zetten we, met focus, verschillende kanten van Drenthe in de schijnwerpers. Net als 

afgelopen jaar is ons thema Drentse verhalen met komend jaar een hoofdrol voor Van Gogh. Van Gogh is ambassadeur van onze 

Drentse waarden en zijn verhaal benadrukt ons oerverhaal. Van Gogh had een grote behoefte aan de rust, ruimte en puurheid van 

het platteland; hij zag deze als essentieel om verder te komen als kunstenaar en als mens. Weg uit de drukte en het gedoe van de stad. Ook 

voor bezoekers nu is die echte beleving er nog steeds. Je mag hier onthaasten, tot jezelf komen en voor sommigen is een bezoek aan Drenthe een 

inspiratiereis. (Zie drenthe.nl/merkgids voor meer informatie over onze positionering en merkhuis en marketingdrenthe.nl/vangogh.)  

Inspirerend landschap 

Drietal citaten uit de brieven van Vincent van 

Gogh aan zijn broer: 

‘Het land is superbe, superbe, alles roept U toe: 

schilder! Zóó echt en zoo gevarieerd.’ 

 

 ‘Het is hier zoo gansch & al dat wat ik mooi vind. 

Dat wil zeggen, ’t is hier vrede.’ 

 

 ‘Dus zeg ik tot U, plant U in den grond van 

Drenthe – gij zult er kiemen.’. 
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4. Dit gaan we doen  
Marketing Drenthe; kerntaak en kernactiviteiten 

Conform de aanpak van de afgelopen jaren richten ons op de drie kernactiviteiten verkennen, verbinden en verleiden. Daarin brengen we een aantal 

accentverschuivingen aan die passen bij het Perspectief op bestemming Drenthe 2030. Dit gaan we komend jaar doen: 

 

Verkennen Verbinden Verleiden 
• We delen de kennis uit aantal grote 
actuele/nieuwe onderzoeken uit 2021/2022: 

- Onderzoeken Inkomend Toerisme en 
Inkomend Dagbezoek. 

- Verkenning ervaringen van de Duitse 
gast tijdens zijn/haar gastreis naar 
Drenthe. 

- Vakantieonderzoek. 
• Deze onderzoeken nemen we aan deel of 
voeren we zelf uit in 2023: 

- Nieuw onderzoek vrijetijdsgedrag. 
- Doelgroeponderzoek en eigen 

bezoekersonderzoek. 
- Positioneringsonderzoek en 

panelonderzoeken marketingeffect. 
- Klanttevredenheidsonderzoek en 

vrijetijdsmonitor onder ondernemers, 
organisaties en overheden. 

• Nieuw nog op te starten onderzoeken: 
- Bewonersonderzoek.  
- Gebruikersonderzoek drenthe.nl. 
- Onderzoek naar vrijetijdsaanbod in 

Drenthe (indien dit landelijk wordt 
opgestart). 

• Kennis delen we via factsheets, blogs, 
werksessies (webinars of bij bijeenkomsten), 

• We brengen ondernemers, organisaties en 
overheden samen op: 

- Nationale Toerisme Top. 
- Recreatiecongres en themabijeenkomsten. 
- Regio- en ondernemersbijeenkomsten. 

• We maken Drenthe klaar voor de Duitse markt:  
- Opfriscursus Duits, vertaalactie 

ondernemerspagina besuchdrenthe.de, 
mystery guest, inspiratiereis/ kennis/ 
marketing tips voor de Duitse markt. 

- Stimuleren ondernemers plek op 
besuchdrenthe.de. 

• We vertellen samen het Drentse verhaal op de 
binnenlandse markt door: 

- Ludieke actie waarbij we samen ‘Stemmen 
op Drenthe’. 

- Gezamenlijke actie verhalenweekend 
aansluitend bij thema Drentse verhalen en 
Van Gogh.  

- Schommelactie (selfie spots). 
- Stimuleren ondernemer meer gebruik van 

drenthe.nl. 
- Reviewcampagne. 
- We dragen Drenthe uit met vlaggen, 

Drenthe stickers, Drenthe kaartjes en 
merchandise. 

• Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen 
(grensregio): Inhoudelijke bekendheid 
creëren door:  

- Ontwikkelen contentstrategie. 
- Offline: inkoop print en pers & pr. 
- Opzetten online strategie (socials 

en relevante platformen).  
- Contentcreatie (teksten en video). 

• Nederland: Inspireren voor een bezoek 
aan Drenthe door: 

- Delen Drentse verhalen en 
inspiratie Van Gogh (denk aan delen 
verhaal van Van Gogh met zijn 
brieven in Dagblad van het 
Noorden, Ster en Cultuur spots, 
video, podcast). 

- Doorontwikkelen contentstrategie.  
- Opzetten online strategie. 
- Pers & pr ( free publicity genereren 

in relevante online en offline titels). 
- Doorontwikkeling drenthe.nl op 

basis gebruikersonderzoek en voor 
vergroten toegankelijkheid van de 
website.   

• We springen in op actualiteiten met in 
ieder geval EK wielrennen 2023. 
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tips in onze nieuwsbrief en online 
trainingsmodule.  
• We werken samen met partners zoals 
datahuis van de provincie en in de Landelijke 
data alliantie voor verdere 
kennisontwikkeling. 
 

- We bieden mogelijkheid gebruik beeldbank 
(foto, video) en logo/huisstijltoolkit. 

- In persreizen, nieuwsbrieven, social media 
berichten/blogs nemen we een grote 
diversiteit aan passende 
ondernemers/evenementen/actualiteiten 
mee. 

• We dragen met partners het gedachtengoed van 
het Perspectief uit. 
• We maken ruimte voor de ontwikkeling van 
externe projecten. Dit zijn onze lopende externe 
projecten met separaat budget:  

- We voeren projectplan Koloniën van 
Weldadigheid uit. 

- We voeren projectplan Van Gogh uit. 

• Met ondernemers en regio’s tips delen 
voor inwoners. 
• Met ondernemers/regio’s/Recreatieschap 
bijdrage aan de Drenthe gids, het 
Vakantiedoeboek (NL/DU) en met 
ondernemers/regio’s uitgave Erleb Drenthe 
in de grensstreek. 
 

 

 

Toelichting: 

 

Verkennen 
In 2021 en 2022 namen we deel aan aantal grote onderzoeken. We geven onze ondernemers de nieuwste kennis over de Duitse markt (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. Om goed in te spelen op de 

doelgroepen delen we ook kennis over o.a. de behoeften van de binnenlandse gast, hun leefstijlen en trends. Nieuw is dat we ons verdiepen in de 

inwoner, we zorgen dat er kennis komt over hun mening over de sector en hun recreatiebehoeften.  

 

We monitoren onze marketingcommunicatie-uitingen en kijken of deze aanzetten tot een bezoek aan Drenthe. Dit jaar houden we met name ons 

platform drenthe.nl tegen het licht. We vragen bezoekers hoe zij drenthe.nl ervaren met extra aandacht voor de toegankelijkheid. Via onze 

vrijetijdsmonitor houden we vinger aan de pols op de ontwikkelingen bij ondernemers. Op deze manier kunnen we goed bijsturen.  

 

De behoefte aan goede data groeit en daarvoor zoeken we de samenwerking met o.a. de onderzoeksafdeling van de provincie, CMO/Stamm, Drentse 

ondernemers en de Landelijke Data alliantie. We zijn daarbij ook scherp op nieuwe thema’s zoals bewonersprofijt van toerisme en recreatie. Met 

natuurorganisaties willen we verkennen hoe we monitoren dat we natuur op een goede manier uitlichten. 
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Verbinden  
Afgelopen jaar waardeerden ondernemers het om weer te verbinden. Op diverse 

bijeenkomsten ontmoeten we elkaar, delen we kennis en inspireren we ondernemers. In 2023 

vindt in Drenthe de Nationale Toerisme Top plaats, waarbij de duurzame ontwikkeling van 

bestemming Nederland centraal staat. In aanloop naar de Top voeden we onze sector met 

mooie voorbeelden die passen bij het Perspectief op bestemming Drenthe 2030. 

 

Ondernemers verwachten bovenal dat we inspireren voor een bezoek aan Drenthe. We blijven 

het verhaal van Drenthe vertellen met ondernemers. We stomen ondernemers verder klaar 

voor de Duitse markt, zodat ze profiteren van onze inspanningen in de grensregio. We bieden 

praktische handvatten zoals de opfriscursus Duits, de vertaalactie en kennisbijeenkomst/ 

inspiratiereis. Nieuw is dat we ondernemers de mogelijkheid bieden om bezocht te worden 

door een Duitse mystery guest.  

Op de binnenlandse markt herhalen we het verhalenweekend waarbij ondernemers activiteiten aanbieden passend bij het thema Drentse 

verhalen/Van Gogh. Nieuw is dat we 10 Drenthe schommels/selfiespots langs ondernemers laten reizen. We roepen bezoekers op om bij de 

schommel een foto te maken en op hun socials te delen. Daarnaast stellen we Drenthemateriaal beschikbaar zoals beelden, video’s, vlaggen, stickers 

en kunnen ondernemers de Drenthe gids5 en vakantiedoeboek (ook in het Duits) ontvangen. Ook tippen we weer volop ondernemers/organisaties in 

onze blogs, social media posts, video’s (zie verleiden).  (Op marketingdrenthe.nl/aanhaken zetten we ons partnerprogramma, zie ook de afbeelding met de to-do lijst uit 

het partnerprogramma).  
 

We hebben aandacht voor de wensen/kritiekpunten die ondernemers naar voren brachten in het ondernemersonderzoek in 2022. Van ondernemers 

mag er wat meer humor in. Daarom starten we voor de provinciale verkiezingen met een ludieke actie waarbij we een ‘Drentse politieke partij’ 

oprichten en vragen massaal op Drenthe te gaan stemmen. ‘Stem op drenthe.nl’ gaan we in heel Drenthe zien op verkiezingsposters, in social media 

etcetera. Ondernemers willen daarnaast dat we de versnippering in de sector tegengaan en een totaaloverzicht bieden van het vrijetijdsaanbod 

Drenthe. De versnippering lossen wij niet op, wel gaan we in gesprek met de regio’s hoe we elkaars rollen en taken optimaal afstemmen. Op 

drenthe.nl bieden we een totaaloverzicht, we helpen ondernemers op weg voor goede zichtbaarheid op drenthe.nl en schonen de database op. Ook 

kijken ondernemers naar Marketing Drenthe om samen kansrijke thema’s op te pakken zoals Van Gogh en de Koloniën van Weldadigheid. We 

maken ruimte vrij in onze organisatie om naast deze thema’s ook nieuwe kansen te kunnen uitwerken. Ondernemers gaven tot slot aan het te 

waarderen als we bij hen kennis ophalen. Dit doen we via o.a. de vrijetijdsmonitor, marketingadviesraad en bijeenkomsten. Zelf zien we ook een 

kans; we willen ondernemers stimuleren om bezoekers te verleiden tot herhaalbezoek en het delen van goede reviews.  

 
5 De Drenthe gids maken we samen met Recreatieschap Drenthe en de regio’s. 

3 
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Verleiden  
Zowel op de Duitse als de binnenlandse markt zetten we in op het voor- en najaar, zodat we het toeristisch seizoen voor de ondernemers verlengen. 

De Drentse verhalen vormen ook in 2023 de rode draad, met een hoofdrol voor Van Gogh.  

 

In 2022 positioneerden we ons op de Duitse markt. In 2023 bouwen we in de grensregio (Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen) verder aan de 

inhoudelijke bekendheid van Drenthe. We inspireren met content passend bij de Duitse gast (nieuw of indien mogelijk bestaande content 

Nederlandse markt met goede aanpassing). De bekendheid van Van Gogh biedt kansen voor de Duitse markt en zal onderdeel zijn van het verhaal 

dat we in Duitsland vertellen. Offline zijn we zichtbaar in relevante dagbladen en magazines (o.a. Welt am Sonntag, Hannoversche Allgemeine, Bild 

Urlaubspecial). We kopen advertorials in en organiseren persreizen. Online zijn we zichtbaar via o.a. social media, bannering en videoadvertenties. 

 

Op de binnenlandse markt hebben we aandacht voor de grote activiteiten rondom Van Gogh, zoals de tentoonstelling in het Drents Museum, de 

theatervoorstellingen en de nieuwe fietsroute Van Gogh. De piekmomenten staan in het teken van de Nederlandse meester. Online zetten we o.a. 

social media en videoadvertenties in. Offline hebben we uitingen in landelijke dagbladen en magazines zoals het Parool en NRC en een TV 

commercial op Ster & Cultuur. Maar de inspiratie die Van Gogh vond in Drenthe biedt ook een mooie kapstok om het Drentse landschap voor het 

voetlicht te brengen. We gebruiken het verhaal van Van Gogh terugkerend in onze jaarrond contentstrategie met o.a. blogs, social media, SEA. Het 

thema Vincent van Gogh biedt ook mogelijkheden om creatieve acties met partners op te zetten. Zie bijlage 1 op pagina 22. Naast het genoemde 

thema hebben we ook aandacht voor onze iconen (zie pagina 4) en belevingen in de natuur. We springen in op grote actualiteiten, zoals het EK 

wielrennen. Een nieuwe doelgroep voor ons zijn onze eigen inwoners. Deze bereiken we voor een deel al met onze bestaande kanalen, maar tijdens 

de piekmomenten op de binnenlandse markt benaderen we de Drenten ook via uitingen in het Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe. Met de 

regio’s kijken we hoe we onze inwoners nog meer kunnen aansporen de eigen omgeving te herontdekken. 
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Bijlage 1: Inspiratie 2023 van Gogh en Drentse verhalen 
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Mogelijke creatieve ideeën voor acties rondom Van 

Gogh en Drentse verhalen: 
 

- Samenwerking met fotografen, illustrators, 

videografen, kunstenaars die hun inspiratie halen 

uit Drenthe (bijv illustratrice Marloes de Vries uit 

Emmen met 150.000 volgers) 
 

- Live video verbinding met Van Gogh Brabant of 

een interactief beeld van jouzelf in Drenthe in de 

schildersstijl van Gogh.  
 

- Muurschilderingen in Van Gogh stijl. 

 

- Delen van tips voor creatieve workshops, de beste 

schilder/video/instagramspots in Drenthe. 
 

- Themapagina op drenthe.nl. 

 

- Instatakeover met @visitNetherlands van NBTC. 
 

- Pr onderzoek naar het effect van Drenthe; wat 

maakte tijdens je bezoek zodanig indruk dat je er 

door bent getransformeerd en hoe? 
 

- Deel jouw eigen inspiratie verhaal. Oproep RTV 

Drenthe welke verhalen moeten toeristen absoluut 

nog meer weten en wat moet geheim blijven? 
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