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Over
Marketing
Drenthe

In 2021 brachten 1,7 miljoen toeristen uit binnen- en buitenland 

in totaal ruim 7 miljoen overnachtingen door in Drenthe. Bij 

Marketing Drenthe doen we er alles aan om de gast te inspireren 

een bezoek aan de Oerprovincie van Nederland te brengen. We 

onderzoeken de wensen van de gast en delen deze kennis. Met 

een goede mix van promotiemiddelen brengen we Drenthe onder 

de aandacht bij relevante doelgroepen. En we doen dit graag 

samen met jou!  

Of je nu ondernemer bent in Drenthe, of bij de overheid werkt.  

Sámen laten we zien hoe aantrekkelijk Drenthe is. Want dat 

is ons doel. Uitgangspunt hierbij is dat recreatie en toerisme 

van toegevoegde waarde moet zijn voor bezoekers, bewoners, 

ondernemers en de bestemming Drenthe. 

In onze uitingen zetten we Drenthe weg als dé Oerprovincie  

van Nederland. En Oer is alles behalve saai. Het staat voor  

een ongedwongen en stoer gebied, met ongerepte natuur, 

indrukwekkende verhalen, hartelijke mensen en een gevoel van 

oorsprong. Hier ga je weer even terug naar de basis en naar  

dat wat echt belangrijk is. 

Oerprovincie 
{Oer:pro:vin:cie} 

Een provincie die staat voor de waarden  

oorspronkelijk, ongedwongen en robuust. 
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Wat kan ik met 
Marketing Drenthe?

Maak jij al gebruik van onze diensten of ben je benieuwd wat wij allemaal te bieden hebben? 
Om het je gemakkelijk te maken hebben we een to-do-lijst gemaakt met gratis tools en tips 

waar jij gebruik van kunt maken. Kun jij alles afvinken? Dan hebben we een mooie start  
gemaakt met onze samenwerking!

To-do-lijst
 

 Doorlezen van het partnerprogramma

  Aanmelden op Drenthe.nl 

  Aanmelden op Besuchdrenthe.de 

  Aanmelden op Visitdrenthe.com 

  Toevoegen evenement(en) op Drenthe.nl 

  Aanvragen gratis Drenthe vlag  

  Gebruik maken van beeldbank Drenthe

  Gebruik maken van huisstijltoolkit Drenthe

  Aanmelden voor ontvangen Drenthe brochures 

  Aanmelden voor zakelijke nieuwsbrief Oerkreet 

  Volgen zakelijk kanalen                                     

 Marketing Drenthe – LinkedIn, Facebook en Twitter

 Volgen social media richting bezoekers   
 #Oerdrenthe – Facebook en Instagram

Ga naar 
marketingdrenthe.nl/todolijst

en achter ieder onderwerp vind jij 
een link met meer info.
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Plannen 2023

We inspireren de Duitse gast voor een bezoek 
aan Drenthe  
Drenthe is bij onze oosterburen nog onbekend. We zetten in  

op meer naamsbekendheid van Drenthe in de grensregio’s  

Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. De Duitse vakanties  

vallen vaak anders dan die in Nederland, wat kansen biedt voor 

seizoenverbreding. Afgelopen jaar verzamelden we actuele 

kennis over de Duitse markt. We weten nu nog beter wat 

aandachtspunten zijn voor het aantrekken van Duitse gasten  

en deze kennis delen we met ondernemers. 

Aantrekken binnenlandse gast in voor- en 
naseizoen 
Omdat er al een piek is in het hoogseizoen, willen we binnen- 

landse gasten vooral inspireren voor een bezoek in het voor- 

en naseizoen. Met regio’s en ondernemers willen we ook de 

eigen inwoners inspireren de eigen omgeving te (her)ontdekken.

Ons uitgangspunt is dat toerisme en recreatie van meerwaarde moet zijn voor bezoekers,  
bedrijven, bewoners en bestemming Drenthe. In 2023 leggen we deze accenten:

Vind net als Van Gogh inspiratie in het 
Drentse landschap  
Net als afgelopen jaar zetten we de Drentse verhalen centraal 

met dit jaar een hoofdrol voor Van Gogh. Van Gogh is 

ambassadeur van Drenthe, hij kwam hier voor rust, ruimte 

en puurheid van het platteland. Voor onze bezoekers zijn die 

waarden nog steeds volop te vinden in onze Oerprovincie. 

Focus op stellen met leefstijl gericht op 
cultuur en natuur 
We richten ons dit jaar vooral op stellen van 35+ met interesse 

in natuur en cultuur. Dit past goed bij de beoogde seizoens- 

verbreding. In onze jaarrond communicatie blijven we prikkelen 

met leuke uitjes voor familie en vrienden. 

Meer lezen? Bekijk ons jaarplan via marketingdrenthe.nl/jaarplan
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Deze contentkalender biedt de basis voor de communicatieuitingen van Marketing Drenthe. Zoals website,  
social media, nieuwsbrieven. Wil je mee in deze communicatie? Zorg er dan voor dat je jouw event, dagje uit  

of accommodatie zo compleet mogelijk invoert in onze database via marketingdrenthe.nl/ondernemers.

Thematische
wandelroutes

Nationale
Pannenkoekendag 

Lammetjesdagen 

Tips voor Pasen

Start Van Gogh in Drenthe

Maart

Zomervakantie 
  activiteiten

Zwemplassen

Theaterspektakels

Last minute overnachten

Juli

Zomervakantie 
  activiteiten

Bloeiende heide 

Tips voor de nazomer

Augustus

Contentkalender 2023

Bijzonder overnachten

Winterexcursies/  
  wandelexcursies 

Binnen activiteiten

Winterkamperen 

Januari

Algemeen: Wandelen

Tips voor  
de voorjaarsvakantie

Februari

Algemeen: Valentijnsdag

Schaapskooien

Nationale Museumweek

Tips voor de Meivakantie

Tulpenvelden 

Overnachtingen  
 

April

Meivakantie/Pinksteren/
Hemelvaart

Tips voor de Meivakantie

Fietsen

Pinksteren

Nationale parken

Natuurexcursies

Mei

Algemeen:
Meimaand Fietsmaand 

Dodenherdenking/Bevrijdingsdag 
Moederdag 

Dag van het Nationale Park

Opa- en omadag 

Streekproducten 

Last minute zomervakantie 

Juni

Algemeen: 
Motul TT Assen

Langste dag v/h jaar 
Vaderdag

Musea / cultuur 

Start tentoonstelling
Van Gogh in Drenthe –  

Drents Museum 

Open Monumentendagen 

EK Wegwielrennen

Tips voor de herfstvakantie

September

Algemeen:
Fietsen

Wandelen

Herfstvakantie activiteiten

Activiteiten in het donker 

Sterren kijken 

Mountainbiken

Oktober

Algemeen: 
Cultuur

Wandelen

Overnachtingen  
  kerstvakantie

Herfstwandelingen

Binnen activiteiten 

November

Algemeen: 
Kerstmarkten

Wandelen

Activiteiten voor de  
kerstvakantie

Tips om te onthaasten/ 
opladen

December

Algemeen:
Kerstmarkten

Vul je gegevens aan!
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Klaarstomen Duitse markt

• Inzichten online zoekgedrag Duitse gast 
 Welke zoekwoorden worden vaak gebruikt en wat zijn per  

 accommodatiesoort of dagattractie de meest bezochte   

 platforms? Bekijk het via marketingdrenthe.nl/duitsland. 

• Deelnemen aan bijeenkomsten 
 In 2023 organiseren we bijeenkomsten gericht op de Duitse 

 markt. Kijk op pagina 14 voor meer informatie. 

• Duitse vertalers voor jouw website  
 Wij tippen je een paar vertalers, waar wij ervaring mee  

 hebben: 

 Ulrike Steppen – Ulisteppen.com  

 Native speaker, gespecialiseerd in toerisme
 T: +31 (0)6 52172276  
 E: info@ulisteppen.com

 Altes Forsthaus – Mediamixx  

 Native speaker, ervaring online marketing over de grens

T: +49 (0)2821 - 7 11 56 10  
E: info@mediamixx.nl 

  
• Aanmelden op Besuchdrenthe.de

 Login via marketingdrenthe.nl/ondernemer en klik bij content  

 op het ‘Duitse vlaggetje’. Hier kun je jouw gegevens invoeren.  

Duitsland is dé groeimarkt voor Drenthe! Wil jij hier als ondernemer ook op  
inspelen en profiteren van onze marketingactiviteiten? Dan is stap 1 om te zorgen voor een 

website of landingspagina in correct Duits. Vervolgens kun je je gratis aanmelden  
op Besuchdrenthe.de. We helpen je op weg.

8

https://www.marketingdrenthe.nl/jaarplannen-2022/duitse-markt
mailto:info%40ulisteppen.com?subject=
mailto:info%40mediamixx.nl%20?subject=
https://www.marketingdrenthe.nl/campagnes-projecten/drenthe-nl


Mystery bezoek
Hoe weet jij of het bij jouw bedrijf goed gaat met het ontvangen 

van Duitse gasten? Door een mystery bezoek weet je precies 

waar het goed gaat en waar verbeterpunten zijn. Je kan je bedrijf 

laten bellen, mailen of bezoeken door een Duitse gast die past bij 

jouw bedrijf:    yvonne.cornax@marketingdrenthe.nl

a. Een Mystery Visit: een verblijf/bezoek, per stuk € 950,–

b.  Een Mystery Call: een informatieaanvraag, per stuk € 395,–

c.  Een Mystery Mail: een informatieaanvraag, per stuk € 395,–

d.  Een Website Bezoek: een bezoek aan de website, 

  per stuk € 495,–

 

Vermelding Duitse Drenthe gids 
Staat jouw bedrijf of activiteit in de Duitse Drenthe gids? Houd er 

rekening mee dat we vanaf volgend jaar alleen nog maar locaties 

plaatsen die op Besuchdrenthe.de staan én waarbij we door 

kunnen linken naar een Duitse pagina of website. 

Kijk voor meer handige tips op marketingdrenthe.nl/duitsland

  ACTIE 

Kosteloos teksten vertalen voor  
Besuchdrenthe.de
Heb jij al een Duitse pagina of website maar staat jouw locatie nog 

niet op Besuchdrenthe.de? Lever dan jouw tekst bij ons aan en wij 

regelen de rest! We vertalen het kosteloos voor je én voeren het in 

op de site. Ga naar marketingdrenthe.nl/vertalen en download het 

invulbestand. 
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Wil je eens in gesprek? Plan vrijblijvend een 
afspraak! Onze collega Gijs is het aanspreekpunt 
voor de regio’s Midden- Zuid-West en de Kop van 
Drenthe en Michelle voor Hondsrug Drenthe.

 gijs.klompmaker@marketingdrenthe.nl

 michelle.boer@marketingdrenthe.nl

Meedoen aan bezoekersonderzoek
Met ons bezoekersonderzoek vragen we bezoekers hoe ze hun 

verblijf in Drenthe hebben ervaren. Hieruit kunnen we veel 

waardevolle inzichten halen, waar je als ondernemer ook op in 

kunt spelen. Meedoen is gratis en simpel. Het enige dat je hoeft 

te doen, is de link naar het onderzoek te verspreiden onder jouw 

gasten. Doe dit bij voorkeur via je automatische vertrekmail.  

Lukt dit niet? Dan kun je het ook delen via je nieuwsbrief,  

Facebookpagina of bij uitchecken. Kijk voor meer informatie op  

marketingdrenthe.nl/bezoekersonderzoek.

Vraag een persoonlijke bedrijfslink aan voor het  
bezoekersonderzoek en krijg inzicht in wat jouw 
gasten vinden van jouw bedrijf. 

 miranda.horstman@marketingdrenthe.nl

Deelnemen aan persreizen 
In 2023 organiseren we een aantal persreizen naar Drenthe, voor  

zowel traditionele pers als influencers. Jij kan, mits dit qua 

tijd en inhoud past binnen het programma, meedoen door het 

aanbieden van een activiteit, lunch, diner of overnachting. 

Garanties voor opname in het programma en publicatie  

kunnen we niet geven, maar alle goede ideeën zijn welkom! 

 gijs.klompmaker@marketingdrenthe.nl

Meer samenwerkings-
mogelijkheden

Naast onze gratis tools, vermeld in de to-do-lijst, zijn er nog veel meer  
samenwerkingsmogelijkheden. We nemen je hierin mee! 

Podcasts ondernemers
In onze nieuwe podcastreeks gaan we in gesprek met 

ondernemers en organisaties binnen de vrijetijdssector. We 

praten over trends en ontwikkelingen en over hoe ondernemers 

hierop inspelen. Het doel is om hiermee andere ondernemers 

te inspireren over diverse onderwerpen. Wil jij hier graag aan 

meewerken of heb je leuke ideeën? Laat het ons weten! 

 gijs.klompmaker@marketingdrenthe.nl
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Content delen via eigen kanalen  
Wij maken heel veel mooie content die jij kan delen met je gasten. 

Denk aan leuke tips, inspiratieblogs, podcasts, video’s etc.  

Via marketingdrenthe.nl/content staat alles voor je op een rij. 

Neem eens een kijkje en deel de content die relevant is voor jouw 

volgers. Alles is gratis te downloaden. 
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Bijspijkertips en onderzoek

Wil jij de diepte induiken en jezelf bijspijkeren? Onze marktonderzoeker deelt graag  
relevante onderzoeken met jou met praktische inzichten. We zetten een aantal onderwerpen 

voor je op een rijtje.

Leefstijlvinder – Inzicht in doelgroepen
Heb jij voor ogen wie jouw doelgroep is? En weet jij ze te bereiken? 

De leefstijlvinder is een handige tool om hier inzicht in te krijgen. 

Kijk op marketingdrenthe.nl/leefstijlvinder voor meer info.

Online trainingen 
Via marketingdrenthe.nl/trainingen bieden wij diverse trainingen 

aan om je kennis over (toerisme in) Drenthe te vergroten. Zo kan 

jij je gasten nog beter wegwijs maken.

SEO inzichten 
Wij hebben op Drentse schaal onderzocht hoe en waar potentiële 

gasten online zoeken. Zowel voor Nederland als voor Duitsland. 

Ga jij aan de slag met SEO? Bekijk dan onze uitkomsten via 

marketingdrenthe.nl/seo. 

Benieuwd naar meer interessante feiten en cijfers? 

Kijk op marketingdrenthe.nl/expertise 

1212

http://marketingdrenthe.nl/leefstijlvinder
http://marketingdrenthe.nl/trainingen
http://marketingdrenthe.nl/seo
http://marketingdrenthe.nl/expertise


Adverteren Nederland

Om gasten te informeren over wat er te doen en te beleven is in Drenthe verschijnen er 
jaarlijks diverse printuitgaven. Hierin kun jij adverteren om jouw bedrijf uit te lichten. 

Vakantie Doeboek  
Het Vakantie Doeboek staat boordevol met puzzels, verhaaltjes, 

tips en informatie over de leukste uitjes voor kinderen in Drenthe.

 
Oplage NL 30.000 exemplaren

Uitgave maart 

Verspreiding ± 800 locaties in Drenthe
    

   NL         

1/1 pagina full colour € 1.000,–  

1/2 pagina full colour €    600,–  

1/4 pagina full colour €    350,–  

1/8 kortingsbon  €    150,– 
 

Recreatiekrant Drenthe 
ETT Media realiseert twee edities van de ‘Recreatiekrant Drenthe’.  

Oplage 40.000 exemplaren  

Uitgave één voorjaar/zomer editie 2023  

Verspreiding ± 800 locaties in Drenthe 
 
Wil je adverteren? Neem dan voor de mogelijkheden  

en de tarieven contact op met ETT Media via  

recreatie@ettgroep.nl.

Drenthe Magazine 
Het Drenthe Magazine is een magazine met al het moois van 

Drenthe. Met achtergrondartikelen en tips. Het magazine wordt 

drie keer per jaar uitgebracht door Dijenborgh Communicatie.

Uitgave 3x per jaar 

Kosten vanaf € 395,– excl. BTW

Meer weten over de advertentiemogelijkheden? Neem contact 

op met Bert Dijenborgh van Dijenborgh Communicatie via 

06-20414513 of via dijenborgh@planet.nl.
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Jaarlijks organiseren wij samen met partners het Recreatiecongres. 
Voor dit jaar staan er ook bijeenkomsten gepland op het gebied van after sales en  

de Duitse taal. Noteer de data alvast in je agenda. We zien je graag! 

Bijeenkomsten

Workshop Reviews & After sales
 voorjaar 2023  Meer info volgt

Opfriscursus Duits 
Meld je aan voor één datum/ locatie

  13 maart 2023  Hondsrug Drenthe

  21 maart 2023  Zuidwest Drenthe

  29 maart 2023     Kop van Drenthe

De nationale Toerisme Top
  25 september 2023 Meer info volgt

Recreatiecongres
  7 december 2023  Locatie volgt

Meer informatie volgt via 

de Oerkreet en delen we 

via marketingdrenthe.nl/

bijeenkomsten.
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Onze partners

Provincie Drenthe, Ik ben Drents Ondernemer 
Het programma Ik ben Drents Ondernemer van de Provincie 

Drenthe biedt jou in iedere fase van het ondernemerschap 

inspiratie en waardevolle tools om door te groeien. Naast het 

krijgen van ondersteuning van een ondernemingsadviseur  

organiseren ze workshops, bijeenkomsten en bieden ze  

subsidievouchers aan.

E: info@ikbendrentsondernemer.nl 
T: 0592-36 55 15
W: www.ikbendrentsondernemer.nl

Recreatieschap Drenthe   
Als ondernemer kun je bij het Recreatieschap terecht voor 

routekaarten. Ook kun je hier een informatiepaneel, sticker  

of spandoek met eigen logo van het fietsnetnetwerk of  

wandelnetwerk bestellen. Op de website drenthe.nl beheert  

het Recreatieschap haar eigen routes en kunnen ook andere 

partijen hun routes aanbieden.  

E: info@recreatieschapdrenthe.nl
T: 0521-59 32 10
W: www.recreatieschap.nl 

Vitale Vakantieparken Drenthe  
Dit programma ondersteunt vakantieparken die door willen 

groeien op het gebied van kwaliteitsverbetering, innovatie en 

duurzaamheid. Daarnaast begeleidt het parken die niet langer 

vitaal zijn in een transformatie naar een andere bestemming.

E: info@vitalevakantieparkendrenthe.nl 
T: 0592-36 52 84
W: www.vitalevakantieparkendrenthe.nl

Wij werken samen met verschillende regiocoördinatoren aan 

de marketing van Drenthe. Tips en ideeën hiervoor kan je ook 

rechtstreekse bij hen kwijt. 

Regio Kop van Drenthe E: info@kopvandrenthe.nl

Regio Midden-Drenthe   E: info@midden-in-drenthe.nl

Regio Zuidwest-Drenthe   E: info@zuidwestdrenthe.nl

Regio Hondsrug Drenthe   E: info@hondsrugdrenthe.nl 
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Ons team

Astrid Crum
Directeur

Yvonne Cornax
Marketing strateeg

Gijs Klompmaker
Relatiemanager

Miranda Horstman
Marktonderzoeker

Michelle Boer
Relatiemanager

+31 6 22 10 44 96

astrid.crum@ 
marketingdrenthe.nl

0521 74 89 73

yvonne.cornax@ 
marketingdrenthe.nl

0521 74 89 75

gijs.klompmaker@ 
marketingdrenthe.nl

0521 74 89 74

miranda.horstman@ 
marketingdrenthe.nl

0521 74 89 76

michelle.boer@ 
marketingdrenthe.nl

Leonie Wiers
Projectmanager

0521 74 89 77

leonie.wiers@ 
marketingdrenthe.nl

Drenthe de mooiste provincie van Nederland? Wat ons betreft wel! En deze liefde voor Drenthe 
delen we graag. We doen dit met een klein enthousiast team van professionals op het gebied 

marketing, marketingcommunicatie en marktonderzoek.
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Diana Schooneman
Projectmanager

Karin Wolfs
Projectmanager

0521 74 89 78

karin.wolfs@ 
marketingdrenthe.nl

0521 74 89 79

diana.schooneman@ 
marketingdrenthe.nl

Danielle Kamies
Content beheerder

0521 74 89 80

danielle.kamies@ 
marketingdrenthe.nl

Helga Halma
Management assistente

0521 74 89 71

helga.halma@ 
marketingdrenthe.nl

Elizabeth Stoit
Marketing Koloniën en 
Van Gogh in Drenthe

+31 6 38 63 23 82

elizabeth.stoit@ 
marketingdrenthe.nl

Sylvia Ouwerkerk
Projectmanager

0521 74 89 81

sylvia.ouwerkerk@ 
marketingdrenthe.nl
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Drenthe producten

Ben jij ook fan van Drenthe en wil je dit graag laten zien? Bekijk dan welke Drenthe producten  
je kunt aanschaffen. Laat de Drenthe vlag wapperen bij jouw bedrijf, geef kinderen een  
tekensjabloon cadeau of vrolijk jouw terras op met rode fleecedekens. En wist je dat de  

Drenthe stickers gratis verkrijgbaar zijn? Je kunt dit online bij ons bestellen. 

Bekijk alle producten en prijzen via   

marketingdrenthe.nl/producten
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Profiteer van groot
bereik via Drenthe.nl

Het is onze rol om gasten te verleiden een bezoek aan Drenthe te brengen. Daadwerkelijke 
boekingen kunnen wij niet garanderen, daarvoor ben je zelf aan zet. Maar wij vergroten wel  
de zichtbaarheid van Drenthe en daarmee de intentie van gasten om Drenthe te bezoeken.  

We inspireren hen middels diverse kanalen en hebben zo een heel groot bereik.  
Via onze uitingen komt de (potentiële) bezoeker altijd weer op drenthe.nl terecht. En met  
gemiddeld ruim 1 miljoen gebruikers per jaar wil je daar als ondernemer natuurlijk niet  

ontbreken! Meld je dus gratis aan via drenthe.nl/ondernemers. 

De bereikcijfers van onze kanalen

Drenthe.nl
Gebruikers: 1.3 miljoen
Paginaweergaven: 4.6 miljoen

Drenthe.nl/agenda
177.000 paginaweergaven 

Facebook
55.900 volgers
Tussen de 8.000 – 12.000 bereik 
per organische post

Instagram
14.700 volgers

Nieuwsbrief stellen 35+
6000 abonnees, 58% open rate

Nieuwsbrief gezinnen
1.400 abonnees, 50,9% open rate
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