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Businesscase  
“De portals van Het Groene Hart van Holland” 
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Voorwoord 
 
De Bestuurlijke Tafel Vrije tijd, water en groen is sinds voorjaar 2013 verantwoordelijk voor de 
Merkversterking van het Groene Hart. De gebiedsmarketing bestond uit een aantal activiteiten, 
variërend van de certificering van streekproducten, marketingcommunicatie tot en met een online 
portal Groenehart.nl.  
 
Tot 2016 is de gebiedsmarketing verzorgd door Stichting Merk & Marketing. Daarna is de opdracht 
voor gebiedsmarketing gestopt. De stichting heeft niet alleen als taak meegekregen om e.e.a. te 
‘beheren’, maar ook om op zoek te gaan naar uitbreiding van het draagvlak: meer ondernemers 
betrekken en meer financiën organiseren voor de marketing van het Groene Hart.  

1. De Bestuurlijke Tafel had daarbij een inhoudelijke vraag: moeten er nieuwe en scherpere 
doelen en speerpunten geformuleerd worden? Moet er een andere focus op een of meerdere 
doelgroepen gelegd worden? 

2. Daarnaast had de Bestuurlijke Tafel een organisatorische vraag: moet de marketing van het 
Groene Hart anders worden georganiseerd? Moeten er andere partijen verantwoordelijk 
gemaakt worden, hoe kunnen de ondernemers beter in de organisatie worden betrokken? 

3. Tot slot bestond de vraag naar aanbevelingen voor concrete vervolgstappen en is er besloten 
om andere wegen in te slaan. 

 

Hierdoor is er in 2016 een nieuw platform opgericht vanuit bovenstaande vraagstellingen. De 

betrokken leden van het platform zijn marketeers, overheid en ondernemers uit diverse gebieden van 

het Groene hart. Gezamenlijk trekken zij op om te komen naar een nieuwe regiostrategie wat heeft 

geleid tot de inzet van de businesscase  “De Portals van Het Groene Hart van Holland”. 

In deze businesscase wordt ingegaan op bovenstaande vraagstellingen en een breed gedragen 
regionaal concept voorgelegd. Drie concrete voorstellen worden in deze aanpak beschreven.  
 
Het dient als een vertrekpunt voor toekomstige initiatieven die we gaan inventariseren en ontdekken. 
In deze aanpak worden de meerdere aanpalende trajecten onderdeel van het totaalplan waardoor we 
deze kunnen gaan ondersteunen en realiseren. 
 
 
Kitty Kusters 
Kristel Jansen in de Wal 
Stichting Merk & Marketing 
Woerden, 15 maart 2017 
 
Onderschreven door o.a. Stichting Kaag en Braassem Promotie (Arjan Bakker), Avifauna (John de Hoon 
en Pamela Stolze), Marketing Zoetermeer (Jan Kragt), Archeon (Monique Veldman), DEN Uitgever 
(Danielle Verweij) Daarom Diemen (Wethouder Jeroen Klaasse), ANWB (Ko Droogers), Marketing 
Alphen aan den Rijn (Daniel Othman) UitindeWaard, Krimpenerwaard (Michiel van der Schaaf), 
Programmamanager Midden Nederland (Arie Verhaar), Gemeente Alphen aan den Rijn (Wethouder 
Kees van Velzen) 
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Inleiding 
 
Het Groene Hart van Holland is een zeer kansrijk gebied omtrent werkgelegenheid binnen zorg, 
leisure, logistiek, energie, afval, agri-business en de maakindustrie. Het gebied is economisch vitaal. Zo 
kent het Groene Hart naast een duidelijk aanwezig agrarische sector, de productie-economie en 
innovatieve economie, een grote logistieke sector en een steeds meer uitbreidende toeristisch-
recreatieve sector. In de verbinding met de metropool regio’s ligt de kracht. Het Groene Hart biedt 
ruimte voor circulaire economische productie, wonen en recreatie aan miljoenen in- en omwonenden 
in het Groene Hart. Het Groene Hart maakt gebruik van de stedelijke voorzieningen van de vier grote 
steden en de actieve kleinere steden. Deze complementariteit over en weer kan de economische 
kracht van het gebied versterken.  
 

Gastvrijheidseconomie  
De toeristisch-recreatieve sector in het Groene Hart kende een bovengemiddelde groei de afgelopen 
jaren, rond de Hollandse plassen is de samenwerking verbeterd, Waterrecreatie Nederland speelt een 
belangrijke coördinerende en aanjagende rol rond watersport, NBTC werkt aan de spreiding van 
toeristen langs verhaallijnen (want Amsterdam is vol) hetgeen ook het Groene Hart kansen biedt, in 
opdracht van 17 gemeenten is het investeringsprogramma ‘’Iconenaanpak Groene Hart’ ontwikkeld en 
er zij nieuwe ideeën ontwikkeld over promotie en marketing op Groene Hart-schaal. (Groene Hart 
monitor, 2016) 
 
Ook uit landelijke cijfers blijkt dat de gastvrijheidssector van belang is voor de economie. Binnen- en 
buitenlands toerisme is in 2015 in Nederland met 7% gegroeid. Voor 2016 wordt een groei van 2 á 3 % 
verwacht. Deze sector blijft naar verwachting met 2 á 3% per jaar doorgroeien de komende jaren.  
(NBTC, toekomstperspectief Destinatie Holland 2025). 
 
De toeristisch-recreatieve sector heeft jaarlijks een omzet van €68,3 miljard. (NBTC, toerisme in 
perspectief, 2016)  Nederlanders besteden gemiddeld 174 euro per persoon bij vakantie in eigen land. 
Aan lange vakanties in eigen land geven Nederlanders gemiddeld 240 euro per persoon uit, aan korte 
binnenlandse vakanties is deze besteding gemiddeld 117 euro per persoon.  
Buitenlandse toeristen hebben gezamenlijk 10,9 miljard euro besteed in Nederland in 2015. Hiervan 
kwam 9,95 miljard ten goede aan de Nederlandse economie.  De meeste buitenlandse toeristen 
komen uit Duitsland, gevolgd door Engeland en België. De buitenlandse toeristen komen voornamelijk 
naar Nederland voor een korte vakantie, een kwart van de toeristen komt met een zakelijk motief. 
(Trendrapport toerisme, recreatie en vrijetijd 2016, CBS)   
 

Werkgelegenheid  
Het aantal banen in de toeristisch-recreatieve sector is de laatste jaren in het Groene hart sterker 
toegenomen dan gemiddeld in Nederland, waardoor de werkgelegenheid in het Groene Hart nu 
vergelijkbaar is met het Nederlands gemiddelde (ruim 6%). Ook de watersportsector in het Groene 
Hart doet het de laatste twee jaar goed. (Groene Hart monitor, 2016) 
 
Het aantal banen in de toerismesector is in 2015 in Nederland met 3,5% gestegen naar 626 duizend. 
5,4% Van de totale voltijdbanen in 2015 bestond uit mensen die werkzaam waren in de toerismesector. 
Dit zijn voornamelijk banen in de horeca, luchtvaart, reisorganisaties- en bemiddeling en in de kunst en 
cultuur. (Toerismesector steeds belangrijker, CBS, augustus 2016) 
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Volop nieuwe kansen voor het Groene Hart van Holland 
 
De waarde van een merk bestaat uit bekendheid en imago, maar ook uit waardering van het merk en 
binding aan het merk. Uit het tweejaarlijkse ‘Steden en Streken merkonderzoek’ van Hendrik Beerda 
blijkt dat het Groene Hart sinds 2011 zich steeds net buiten de top 20 van streekmerken in Nederland 
bevindt. Veel mensen hebben gehoord van het ‘Groene Hart’, maar hebben nog niet voldoende  
associatie bij dit merk,  laat staan dat zij zich met het merk Groene Hart verbonden voelen. 
 
Om het merk Groene Hart te versterken zijn iconen nodig. De ‘iconenaanpak’ wordt ingezet op 
projecten met een bovenlokaal belang, eind 2016 is Landal de Reeuwijkse Plassen geopend, er zijn 
ideeën voor twee recreatieparken en er wordt werk gemaakt van het beter (be)leefbaar en exploitabel 
maken van de (potentiele) werelderfgoederen. Ten aanzien van de Groene Hart Experience zijn weinig 
inspanningen geleverd. Voor de iconen geldt dat nu het vooral op zichzelf staande attracties in het 
Groene Hart zijn. De uitdaging is om niet alleen de iconen te versterken maar ook de verbinding van 
de afzonderlijke iconen met het Groene Hart en met elkaar te verbeteren. (Groene Hart monitor, 
2016) 
 
Bestaande iconen uit het Groene Hart van Holland zoals bijvoorbeeld Kinderdijk, Avifauna, Gouda 
kaasstad en Archeon zijn autonoom op het gebied van marketingpromotie. Door in te zetten op een 
gezamenlijk marketingprogramma  ‘De portals van het Groene Hart van Holland’ wordt het 
vrijetijdsaanbod collectief vermarkt. De regiofunctie van het Groene Hart wordt hiermee benadrukt en 
er wordt ingespeeld op behoeften en wensen van bezoekers van de nieuwe consument .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het Groene hart van Holland zijn er inmiddels meer dan voldoende sterke iconen waarvan er een 
aantal (inter)nationale bekendheid genieten. Echter de verbindingen van de ‘Iconen’ met het merk 
Groene Hart van Holland is nog zwak. Veel streken hebben een ‘icoon’, een belangrijke 
beeldbepalende attractie, monument of museum die de potentiële bezoeker direct koppelen aan de 
eigen streek. Door middel van een koppeling van de iconen onderling én aan het gebied zal het imago 
en merk het Groene hart van Holland groeien en sterker naar voren komen. Hiervoor maken we 
gebruik van de kennis, ervaring en bereik van de ondernemers uit het gebied. 

 
‘’Het Groene Hart kan het ‘Central park’ van 

Nederland worden!!’’ 
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Visie Businesscase 
 
De vrijetijdseconomie vormt een belangrijk onderdeel van de economie in het Groene Hart van 
Holland. Het streven naar economische groei binnen recreatie en toerisme zorgt voor meer 
bestedingen en werkgelegenheid. Hierdoor ontstaat een kwalitatief goed verblijfsklimaat. Een klimaat 
dat uitnodigt om te bezoeken, in te wonen en in te werken. De bestuurlijke tafel Vrije Tijd, groen en 
water heeft de ambitie een belangrijke partner te zijn in deze regionale ontwikkeling.  

 

Missie Businesscase 
 

We doen het samen! 
Een intensieve regio-samenwerking met overheid en ondernemers binnen het gebied. 
De huidige (marketing) organisaties in het Groene Hart van Holland worden benut. Samenwerking 
staat hierbij voorop. Provincies, gemeenten en ondernemers komen in dit plan bij elkaar om 
gezamenlijk een regiostrategie uit te werken en te realiseren. Provincies en gemeenten worden 
betrokken, marketingorganisaties worden ingezet en op deze manier worden ondernemers 
gestimuleerd tot productontwikkeling. Er wordt geen nieuwe organisatie opgezet, maar gebruik 
gemaakt van de partijen die er al zijn. De verbindingen worden gelegd en uit diverse gebieden worden 
de projecten opgezet en uitgewerkt.  Middels deze Businesscase ‘’De Portals van het Groene Hart van 
Holland’ wordt er geld gestopt in het gebied zelf, niet in programma’s. Dit stimuleert de onderlinge 
samenwerkingen en de economische spin-off van het totale gebied.  

 
Strategie Businesscase 
 

1. Focus op bepaalde doelgroepen: er wordt actief in gezet op de Randstedelingen, reactief wordt 
de rest van Nederland en internationale bezoekers meegenomen.  

2. Meer bezoekers genereren door te denken vanuit de bezoeker. Dit is leidend. 
3. Profilering gericht op bewoners en de randsteden 
4. Projecten, partijen en ondernemers bundelen krachten en zorgen voor eenduidige 

communicatie. 
5. Iconenstrategie: iconen naar voren brengen en de rest kan aanhaken. De iconen moeten 

duidelijk het merk het Groene Hart van Holland communiceren. 
6. Bij de marketingcommunicatie moet het DNA van het Groene hart duidelijk naar voren komen. 

Bij campagnes is het van belang dat de kernwaarden terugkomen. Natuur/landschap is hierbij 
een hele belangrijke kernwaarde. (onderzoek Jan Oosterman) 

7. Storytelling: van kleine successen grote successen maken. Vergroot de successen die geboekt 
worden door lokale partijen middels merk Groene Hart van Holland.  

8. De beleving van het Groene Hart moet bezoekers op een moderne manier prikkelen om hen het 
gebied in te krijgen. De uitstraling moet hierbij passend zijn.  

9. Ontwikkeling van verblijfsaccommodaties en recreatieve locaties zijn van belang om de 
aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. Hier ligt een taakstelling voor ondernemers 
welke gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden door de overheid. Maak het mogelijk om 
te ondernemen! 

10. Optioneel voor fase 2: de verscheidenheid van het Groene Hart van Holland verkopen door 
kerngebieden te clusteren en één gebied te promoten. Thema’s inzetten.  
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Doelstelling Businesscase 
De Businesscase bevat drie doelstellingen: het op gang brengen van het gewenste proces, bijdragen 
aan het gewenste effect en voor een lange termijn, het versterken van relaties onderling. 
 

1. Proces: het verbinden en collectief vermarkten van het vrijetijdsaanbod  
Om het aanbod te vermarkten in een sterk concurrerend Nederland werken (regio) gemeenten, 
bedrijven en instellingen collectief om het aanbod te promoten met als doel meer mensen gebruik te 
laten maken van de toeristische- en vrijetijdsvoorzieningen en de merkbekendheid van het Groene 
Hart van Holland te vergroten. 
 
Met als resultaat meer bezoekers genereren, die langer verblijven, meer besteden en vaker 
terugkomen, waardoor het toeristische marktaandeel in het gebied wordt vergroot. Er moet gewerkt 
worden aan het verlengen van het bezoek, dus van urenrecreatie- en dagrecreatie naar 
verblijfsrecreatie. 
 

2. Effect: langetermijn doelstelling 
De businesscase draagt bij aan de overkoepelende doelstelling van het Groene Hart: het verdubbelen 
van de omzet en de dagbesteding*. In samenwerking met PReT en andere partijen zal de 
regiostrategie op het gebied van recreatie en toerisme verder uitgedragen moeten worden. Het is van 
belang dat de verblijfsrecreatie hierin dermate vergroot wordt. De iconenversnellingskamer werkt hier 
aan mee.  
 

 
*Rapport Op weg naar toerisme met betekenis – PRET – 2016 
 
Een meting van deze doelstelling wordt gebaseerd op de metingen van Stuurgroep Nationaal 
Landschap Groene Hart.   
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3. Relatie 
Om de doelstellingen te bereiken is samenwerking tussen vele regionale partijen cruciaal.  
Marketingcommunicatie is hierbij een middel (geen doel). Zelfs bij intensieve samenwerking zijn de 
beschikbare middelen en budgetten beperkt. Om effect te sorteren is een afgebakende doelgroep 
segmentatie en een scherpe profilering onmisbaar.  
Marketing is discriminatie: wie kiest, zal gekozen worden. Wij geloven dan ook in het nieuwe 
businessmodel waarbij de iconen en ondernemers in het gebied elkaar versterken. Er wordt uitgegaan 
van de profilering van het hoofdmerk ‘Het Groene Hart van Holland’ op nationale schaal, waarbij de 
diverse submerken (regiogemeenten, bedrijven, instellingen etc.) een eigen plek binnen de 
marketingactiviteiten krijgen. Op deze manier draagt de gezamenlijke marketingcommunicatie bij aan 
een gezond, vitaal gebied en stimuleert het draagvlak op een brede manier binnen het 
ondernemersklimaat van het gebied. 
 

Doelgroepen 
 
Er wordt actief gericht op de bewoners van het Groene Hart van Holland en de bewoners van de 
randsteden. Daarnaast wordt er reactief gericht op ‘de Nederlander’ en bezoekers uit België en 
Duitsland.  
 

Doelgroep actief Hoeveel Kansen  Voorwaarden Belang merk GH 

Inwoners Groene 
Hart 

700.000 Wandelen, fietsen, 
laagdrempelig varen, 
lokale evenementen, 
uitgaven tijdens 
dagtrip 

Voldoende 
aantrekkelijke routes, 
aantrekkelijke 
trekplaatsen, 
interessante 
evenementen 

Paraplumerk van 
deelbestemmingen, via 
alle gebieden het merk 
bekend maken. 

Randstedelingen 7 mln ‘’ ‘’ ‘’ 

     

Doelgroep reactief     

De Nederland 
(bezoekers uit de 
rest van NL) 

15 mln Overnachting tijdens 
wandeling, evenement 
of attractiebezoek 

Authentieke 
overnachtingslocaties, 
routes en attracties 

Groene Hart kan goed 
aanspreken 

België en Duitsland 5 mln Combinatiebezoek 
Groene Hart met 
strand en Hollandse 
steden 

Onderscheidend doel 
en overzichtelijke 
excursies, dingen om 
te doen 

Combinatie met Holland 

*Bron cijfers: onderzoek Jan Oosterman Vrijetijdszaken  
– Naar een vernieuwde opzet voor gebiedsmarketing Groene hart 2015 
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Businesscase “De Portals van het Groene Hart van Holland” 
 
In deze regiostrategie van het Groene Hart wordt gebruik gemaakt van bestaande en nieuwe 
verbindingen van ondernemers, organisaties, instellingen, overheid, marktsegmenten en aanbod. 
Hierdoor creëren we een gezamenlijke inzet en uitwerking op regioportalen in het Groene hart. 
 
De gezamenlijke doelstelling hiervan zijn: 

1) Verbinden en co creaties  
2) Productontwikkeling 
3) Conversie en distributie 

 
 

Hoe kunnen we hier samen naar toewerken? 
 
 
 

 
 
 
 
Op onderstaande pagina’s worden er een drietal projecten toegelicht.  
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Project 1  
Cross-mediale aanpak (verbinden en co creaties)  
Cross selling inzetten om bekendheid te creëren voor het merk Het Groene Hart van Holland en het 
vrijetijdsaanbod van dit gebied. De iconen in het Groene Hart bereiken op jaarbasis vele bezoekers. 
Het is van belang om het merk het Groene Hart van Holland te versterken en dit te communiceren aan 
deze bezoekers, om ze vast te houden in dit gebied, ze langer te laten verblijven en ze meer te laten 
besteden. 
De iconen gaan onderling bij elkaar promoten en adverteren. Hierdoor maken we gebruik van de 
enorme hoeveelheid bezoekers die de iconen al hebben en versterken we het regionale aanbod 
waarbij we aanhaken op de iconenstrategie van de bestuurlijke tafel Vrije tijd, water & groen. 
 
Op de lange termijn kan deze cross-mediale aanpak worden uitgebreid middels: 1) organisaties 
gezamenlijk aan content laten werken en dit bij elkaar communiceren 2) websites openstellen voor 
content van elkaar 3) in kaart brengen wat er aan media beschikbaar is in het hele gebied en ervoor 
zorgen dat er een bruikbare mediamatrix ontstaat om vervolgens de partijen te stimuleren om dit zelf 
te delen en te gebruiken. Op de lange termijn levert dit een kostenvoordeel op en ontstaan er nieuwe 
samenwerkingen waardoor het medialandschap vereenvoudigd. 
 
Doelstelling 
Het cultuur-toeristisch recreatieve aanbod van het Groene Hart sterk zichtbaar maken onder de 
bewoners en bezoekers van het gebied, en het verlengen van de bezoekersduur. Dit moet leiden tot 
10% meer bezoekers binnen één jaar. De doelstelling wordt na een jaar gemeten.  
 
Voorbeeld: 
Er wordt een brochure ontwikkeld waarin alle iconen (+/- 15) worden vermeld met een call-to-action. 
Deze brochures worden verspreid bij de diverse iconen en meegegeven aan hun bezoekers. Dit kan 
oplopen tot een aantal van ca. 1 miljoen bezoekers. Op deze manier krijgen de bezoekers een beeld 
van het aanbod in het Groene Hart en worden ze getriggerd om ook een bezoek te brengen aan één 
van de andere iconen. Voor uitgebreide informatie kunnen ze terecht op het portal 
www.groenehart.nl. Er wordt een specifiek bedrag per icoon ingezet zodat zij dit cross selling concept 
gaan ondersteunen en promoten onder de vlag van het Groene Hart. In cofinanciering met de iconen 
wordt dit concept tot stand gebracht. Zij investeren allen mee om een gezamenlijk aanbod te 
genereren en hier tegenover staat dat zij zichzelf en andere iconen in het Groene Hart van Holland 
gezamenlijk promoten. Hierdoor wordt het ondernemersklimaat en de samenwerkingen onderling 
bevorderd 
 
Looptijd en haalbaarheid 
Dit project kan direct van start gaan wanneer de iconen en marketingactoren aangeven te willen 
meewerken. Een uitvoerder/marketeer van een van de gebieden kan dit project uitwerken. Minimaal 
10 iconen/marketingactoren uit het gebied moeten meewerken en investeren om dit project te 
realiseren. Bij een start in het voorjaar van 2017 kan het project ingezet worden in het 
toeristenseizoen 2018. 
 
Baten 
Een cross mediale aanpak levert een direct economisch voordeel 
op voor de iconen. Dit draagt gezamenlijk weer bij aan de 
economische spin-off van het gebied. Een ander groot voordeel 
van dit concept is dat het geïnvesteerde geld in het gebied blijft, 
waardoor de ondernemer sneller geneigd is om mee te 
investeren.  
 

http://www.groenehart.nl/
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Project 2 
Infrastructuur verbinden door water-weg-groen routes (productontwikkeling) 
Door nadruk te leggen op verbindingen van de infrastructuur tussen de diverse gebieden in het 
Groene hart en door het ontwikkelen en gebruik te maken van (bestaande) routes op water, weg en 
groen ontstaan effecten als; 
1) Het aanjagen van gebieden om routes te verbinden en de bewegwijzering te optimaliseren.  
2) Het creëren van toeristische waarde door regionaal samen te werken om landelijke partijen te 
bereiken.  
3)het bevorderen van langdurige verblijfsrecreatie. 
4)het creëren van points of interests zoals bijvoorbeeld De Limes, de Bollenstreek, de Kaaslijn 
Streekproducten etc waardoor de infrastructuur een hogere belevingswaarde krijgt en in een 
duidelijke meerwaarde voorziet voor de locaties en dus ondernemers. 
 
Doelstelling 
Het stimuleren van bezoekers en een breed en regionaal aanbod. Dit draagt bij aan een 
waardevermeerdering van het gebied het Groene hart van Holland. Tevens draagt dit bij aan de  
stimulering van dagrecreatie naar verblijfsrecreatie. Landelijk prognoses laten zien dat een stijging van 
2 a 3 %  mogelijk is.  
 
Voorbeeld: 
Infrastructuur kan op diverse manieren worden benut en ingezet voor het realiseren van toeristische 
routes: openbaar vervoer (NS/Arriva), fietsroutes, wandelroutes en vaarroutes. Breng de activiteiten 
en informatie op de diverse knooppunten bij elkaar en ontwikkel op deze manier een regio route. 
Middels samenwerkingen met bijvoorbeeld wandel- vaar en fietsknooppunten netwerken en diverse 
landelijke partijen kunnen ook de Randstedelingen worden bereikt. Het aanjagen van gebieden om 
routes te verbinden kan ook bijvoorbeeld leiden tot het opzetten van een gildeclub die fietstochten 
organiseert in de diverse gebieden. 
 
Looptijd en haalbaarheid 
Het collectieve werken biedt een meerwaarde om tot succes te komen. Als gebied kom je binnen bij 
partijen als NS en Arriva, niet als één gemeente.  
Het verbinden van de infrastructuur en infostructuuur middels het creëren van 
arrangementen/toeristische routes kan al in 2017 van start gaan, wanneer er tijdig budget beschikbaar 
is gesteld voor procesuren en andere middelen voor de uitvoering. Bij een start medio voorjaar 2017 
kan dit project worden ingezet voor het (toeristen)seizoen in 2018.  
 
Baten 
Het verbinden van de infrastructuur heeft een meerwaarde voor de hele gebied. De gebieden met 

haar iconen komen beter in beeld, middels samenwerkingen kom je binnen bij grotere partijen en kun 

je meer aandacht genereren. Denk hierbij aan samenwerking met de NS, verbinding met 

Metropoolregio’s zoals Amsterdam en de Randsteden en nieuwe samenwerkingen met touroperators. 

Door thematische inzet gebaseerd op de Holland strategie van het NBTC wordt het voor de bezoeker 

duidelijk wat het Groene Hart als gebied is en wat je hier kunt beleven en hoe je hier kunt komen. 

Dit vliegwieleffect zorgt voor het in beweging krijgen van aanjagers zoals overheid en ondernemers 

om de infrastructuur te optimaliseren. Dit is een doorlopend proces. 
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Project 3 

Gebiedsvertegenwoordiging (conversie en distributie) 

Door het creëren van fysieke portalen als gebiedsvertegenwoordigers, welke dienst doen als toegang 
naar het Groene hart onder één overkoepelend merk, draagt direct bij aan het imago van het Groene 
Hart van Holland en het aantrekken van meer bezoekers naar het gebied. Deze portals worden op 
diverse manieren uitgezet. 
 
Doelstelling 
Het doel van het realiseren van deze tastbare portalen en gebiedsvertegenwoordiging is het behalen 
van conversie in het gebied middels diverse kanalen onder één overkoepelend merk. Dit draagt bij aan 
de overkoepelende doelstelling, het verdubbelen van het aantal bezoekers in 2025. 
 
Van lokaal naar regionale vertegenwoordiging 
Diverse locaties/iconen en VVV’s/Toeristen Informatiepunten in de gebieden van het Groene Hart van 
Holland kunnen collectief een regiofunctie gaan dienen. Op deze manier bieden deze organisaties niet 
alleen het eigen gebied aan, maar het regionale aanbod van het Groene Hart van Holland en zijn 
daarmee gebiedsvertegenwoordigers. Dit is een win-winsituatie, het portaal dient als vertrekpunt naar 
de beleving van het Groene Hart van Holland en biedt het gehele aanbod aan. Het portaal van het 
gebied zelf bereikt ook meer zichtbaarheid in de andere gebieden. Onderlinge ticketverkoop van de 
iconen bij de portalen/VVV’s behoren tot de mogelijkheden, waar zij een marge voor ontvangen. 
Daarnaast worden de kosten laag gehouden door de gedeelde licentiekosten.  Een aansturende rol 
met daarbij het excellente gastheerschap is leidend voor gebiedsvertegenwoordiging. 
Door de inventarisatie van de diverse portalen krijgen we inzicht in de dekking en wenselijke kwaliteit. 
 
Iconen inzetten als portals  
De iconen kunnen ook een gebiedsvertegenwoordiging bijdrage leveren door zelf als Groene hart 
portal te dienen. Naast de ticketverkoop voor de andere iconen (zoals aangegeven bij cross selling), 
kunnen zij ook informatie bieden over het gebied. Dit draagt bij aan de gastvrijheid en 
informatievoorziening in het gebied. Een samenwerking met VVV/ANWB kan hierin ondersteund zijn. 
 
Samenwerking met de ANWB 
De ANWB wordt ingezet als portal voor het Groene Hart van Holland. De ANWB heeft in totaal 2,5 
miljoen leden en meer dan 4 miljoen bezoekers op hun portaal. Door een collectieve inzet van aanbod 
via ANWB wordt het aanbod onder één merk vertegenwoordigd. 
De iconen van het Groene Hart van Holland kunnen collectief hun ticketverkoop laten verzorgen via 
dit portaal en dienen als ANWB gastvrijheidspunt,  waarbij ze veel (meer) aandacht genereren door 
gebruik te maken van de bezoekers van de ANWB.  
Het imago van het Groene Hart van Holland wordt versterkt, doordat alle iconen in het Groene Hart 
die op de website worden vermeld worden gebundeld onder de noemer het Groene Hart van Holland, 
waar alles routes, gastvrijheidspunten en recreatieve locaties in één oog zichtbaar zijn voor de 
bezoekers. Dit draagt bij aan de merkversterking. 
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Looptijd en haalbaarheid 
Dit project is op kortere termijn haalbaar. Het contact met de ANWB en diverse VVV’s in het Groene 
Hart voor een regiofunctie is er al, gecoördineerd vanuit Stichting Merk en Marketing. Om het project 
te laten slagen zijn er minimaal 10 iconen en 4 VVV’s uit het Groene Hart nodig die hieraan willen 
meewerken. Afhankelijk van de inzet van financiële middelen kan dit project in 2017 worden ingezet. 
 
Baten 
Het levert extra bezoekers voor de iconen op (ticket verkoop via VVV’s en de ANWB) en het imago van 
het Groene Hart van Holland wordt verstrekt doordat het merk overal zichtbaar is (VVV’s, iconen en 
de ANWB). Licentiekosten voor de VVV’s vallen lager uit dankzij de regiofunctie. 
 

Samengevat 

 

  

Groene Hart Nu Mogelijk Nodig/voorwaarde 

Cross mediale 
aanpak 

Veel media, maar 
versnipperd en 
lokaal 

- Ieder voor 
zichzelf 
(eilanden) 

Verbinden 
- Zowel offline bij de iconen 

als de verbinding online 
maken via portalen  
(weilanden) 

Draagvlak creëren en 
samenwerken i.p.v. 
concurreren. Samen sta je 
sterk! 

• Coördinatie cross 
selling 

• 50% provincie/50% 
iconen 

• Budget 

Merk versterking  
van het Groene 
hart middels 
verbindingen 
infrastructuur 

Beperkt 
- Men weet 

niet wat 
het Groene 
Hart 
is/waar het 
ligt 

- Geen 
organisatie 

- Aanbod 
versnipperd 
en lokaal 
(eilanden) 

Nog veel! 
- Verbind het aanbod en 

maak het gebied zichtbaar 
- Route- ontwikkelen om 

aanbod te verbinden 
(weilanden) 

Gemeentes/ondernemers die 
samen werken op het gebied 
van infrastructuur/routes 

• Ontwikkelen van 
toeristische routes 
met bestaand aanbod 

• Verbinding 
infrastructuur 

• Budget 

Gebiedsvertegen- 
woordiging 

Beperkt 
- Ieder voor 

zichzelf 
(eilanden) 

Verbinden 
- Gebied verbinden,  

bekendheid creëren 
middels de nieuwe 
gebiedsvertegenwoordigers 
(weilanden)  

Draagvlak creëren  

• Coördinator project   

• Gebied 
vertegenwoordigers 

• Budget 
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Tijdsplanning projecten 
 
Als de financiering rond is kan er gestart worden met het voorbereidende proces. In de planning 
voorzien wij dat het proces ca 1 jaar gaat duren. De aansluitende projecten zullen ook een jaar 
bedragen waarbij in het laatste jaar effecten en groei gemeten kan worden. 
 

 Initiatiefase & definitiefase & ontwerpfase & voorbereidingsfase Realisatiefase Looptijd 

Project 1 2 kwartalen: werven uitvoerder, inventarisatie media en 
voorbereidingen 

2 kwartalen: 
uitvoering 
brochure etc. 

1 jaar 

Project 2 3 kwartalen: werven uitvoerder, partijen zoeken, verbindingen 
leggen, inventarisatie, informatie verzamelen 

4 kwartalen: 
ontwikkelen en 
communiceren 

Ca. 1,5 
jaar 

Project 3 2 kwartalen:werven uitvoerder, inventarisatie, verbindingen leggen, 
uitvoeringsprogramma 

2 kwartalen: 
uitvoering 
project 

1 jaar 

 
 
 
Toelichting op de planning 
 
Project 1 
Cross mediale aanpak kan worden gestart als de inventarisatiefase is afgerond. Echter heeft dit project 
een lange looptijd, gezien dat er nog partijen gestimuleerd en verbonden moeten worden met elkaar. 
Ook heeft het ontwikkelen van de crossmediale uitwerkingen van de iconen tijd nodig. De contacten 
met diverse iconen en marketingactoren liggen er inmiddels. 
 
Project 2 
het ontwikkelen van de infrastructuur en verbindingen op toeristische routes, heeft de langste 
looptijd. Dit project kan in gang worden gezet als de inventarisatiefase is afgerond en wanneer er een 
uitvoerder bekend is, echter heeft een langere looptijd nodig. De partijen moeten bij elkaar worden 
gezocht, verbindingen moeten worden gelegd en de informatie moet worden verzameld, ontwikkeld 
en vervolgens gecommuniceerd.  
 
Project 3, het inzetten van de gebiedsvertegenwoordiging van de portals, heeft al een voorzichtige 
start vanaf januari 2017, echter nog zonder middelen. Dit project kan worden opgepakt wanneer de 
financiering hiervan rond is. De looptijd hiervan bedraagt circa een jaar. 
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Bijlagen Businesscase 
1. Stappenplan 

 
De organisatie structuur 
 
Platform ‘Groene Hart Partners’ 
Het platform bestaat uit een bestuur, werkorganisatie en diverse projectgroepen. Het bestuur bestaat 
uit kernleden van platform Groene Hart aangevuld met kernleden uit Krimpenerwaard en Gouda. 
Deze functies zijn nog vacant.  
De kerngroep “Platform Groene hart” heeft een regierol om de projecten te bespreken en te 
beoordelen. Zij komen 2 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Een aangewezen projectcoördinator doet 
verslaglegging en coördineert en faciliteert de diverse marketing organisaties die de uitvoerende taak 
hebben. 

 
 
De projecten worden vanuit diverse gebieden door de werkorganisaties gecoördineerd en 
aangestuurd. De werkorganisatie bestaat uit diverse marketingpartijen en ondernemers van iconen.  
 
De projecten worden opgepakt door diverse projectgroepen die aangestuurd worden door de 
werkorganisatie. Hier maken zij uren voor vrij, welke worden betaald vanuit de beschikbare 
procesgelden. Zo coördineert ieder gebied een project en kan alles vanuit bestaande 
locaties/organisaties worden verzorgd. Dit drukt de overheadkosten.  
 
Via bovenstaande projecten worden de partijen uit het gebied verantwoordelijk gemaakt en kunnen 
de ondernemers beter betrokken worden bij de organisatie. Ze krijgen een ‘’steuntje in de rug’’ om 
eigen initiatieven verder vorm te geven met een gemeenschappelijk belang.  
 
Wat is hiervoor nodig? 

➢ Bestuur met kerngroep 
➢ Werkorganisatie bestaande uit betrokken marketingorganisaties en ondernemers 
➢ Lokale actoren die de projecten uitvoeren 
➢ Projectregisseur die communiceert, rapporteert en administreert tussen overheid, bestuur en 

uitvoerders 
➢ Overleg tussen ondernemers, instellingen en gemeenten om de voortgang te bespreken.  

 


