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Doel 
Bureau Toerisme Laag Holland bestaat sinds 2010 en is dé  

destinatiemarketing organisatie (DMO) van de regio Laag Holland.  

 
Bureau Toerisme Laag Holland staat voor.. 
Het versterken van de toeristische sector in de regio Laag Holland.  

Door regionaal de krachten te bundelen wordt productontwikkeling 

gestimuleerd en is de informatievoorziening eenduidig en helder,  

waarna dit bij de juiste doelgroep onder de aandacht wordt gebracht.  

Bureau Toerisme Laag Holland streeft naar duurzaam aanbod voor de  

bezoeker en aantrekkelijke vrijetijdsbesteding mogelijkheden voor de 

regiobewoner.  

 
Bureau Toerisme Laag Holland gaat voor.. 
Het bundelen van krachten tussen provincie, gemeenten, recreatieschappen, 

VVV’s, lokale marketing- en promotieorganisaties en  (toeristische) 

ondernemers.   

 
Bureau Toerisme Laag Holland signaleert kansen en bedreigingen in de markt, 

treedt op als gebieds-vertegenwoordiger bij diverse platformen en brengt 

recreatief en toeristisch aanbod op eenduidige wijze onder de aandacht bij 

diverse doelgroepen. Een eenduidige visie en beleid zal Laag Holland 

kwalitatief nóg beter op de ‘recreatieve en toeristische’ kaart zetten. 

 
Dit marketingplan is een richtlijn voor het jaar 2023. 
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Doelgroepen 
 

Bureau Toerisme Laag Holland focust zich met haar werkzaamheden op 

verschillende doelgroepen.  

 
Bewoners van Laag Holland 
Het gebied Laag Holland is een uitgestrekt gebied met een omvang van circa 

51.400 ha. Het aantal inwoners groeit snel en omvat momenteel rond de 

350.000 inwoners. Een groot deel van deze inwoners recreëert graag en veel in 

eigen omgeving. Deze groep regiobewoners wordt dan ook gezien als een zeer 

belangrijke doelgroep. De kans op herhaalbezoek is namelijk groot.  

 
Bureau Toerisme Laag Holland bundelt het recreatieve aanbod via diverse 

media, zodat deze overzichtelijk onder de aandacht gebracht kan worden bij 

deze doelgroep.   

 
Bezoekers van Laag Holland 
Laag Holland kent een verscheidenheid aan bezoekers. Hierin onderscheiden 

wij in eerste instantie twee doelgroepen.  

• De Nationale dagbezoeker of meerdaagse bezoeker 

• De Internationale dagbezoeker of meerdaagse bezoeker 

 
De nationale bezoeker komt uit overige delen van het land en laat zich 

voornamelijk verleiden door een uniek en authentiek aanbod voor een 

(meer)daags bezoek. De kans op herhaalbezoek vanuit deze doelgroep is 

aanzienlijk en de gemiddelde besteding wordt gezien als goed. 

 
 

 

 
 

 
 

Laag Holland is zeer populair onder internationale bezoekers. Helaas brengt de 

herstelperiode van COVID-19 en de wereldwijde crisis als gevolg van o.a. de 

oorlog in Oekraïne, gasprijsstijgingen en dalend besteedbaar inkomen de 

toerisme verwachting voor 2023 nog zeer onduidelijk. Onderzoeken laten zien 

dat buurlanden zoals België, Duitsland maar ook Frankrijk interessante 

markten zijn. Mede daarom is Bureau Toerisme Laag Holland nauw betrokken 

bij de onderzoeken vanuit het NBTC. Om kans te signaleren en de regio 

aantrekkelijk te presenteren onder deze doelgroepen.  

 
Voor een groot deel van de internationale bezoekers was het bezoek aan  

Laag Holland ‘slechts’ onderdeel van een langduriger bezoek aan Amsterdam. 

Deze bezoekers besteed gemiddeld 2,5 uur in de regio, waarbij met name de 

highlights als de Zaanse Schans, Volendam en Marken wordt bezocht. Door de 

komst van COVID-19 verwacht men dat er een ander type toerisme ontstaat. 

Met meer oog voor authenticiteit, rust en ruimte. Iets waar zeker in Laag 

Holland (Old Holland) voldoende aanbod in is en op ontwikkeld kan worden. 

Ontwikkelingen waar het bureau haar aangesloten gemeenten en partners in 

raad en daad in bijstaat. 

 
Binnen de nationale en internationale bezoekers richt Bureau Toerisme Laag 

Holland zich op een aantal persona’s: verbinding zoekers, rustzoeker en 

inzichtzoekers, waarbij kwaliteit, gebiedswaardering en economisch voordeel 

voor de regio centraal staan. Deze persona’s komen voort uit de Leefstijlvinder 

(Bron: SAMR Marktvinders).  
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Positionering en DNA 
 

Laag Holland heeft veel unieke en onderscheidende kenmerken.  

Een uniek stukje écht Holland boven het Noordzeekanaal. Hier vind je 

klassieke, pittoreske dorpen en steden met elk hun authentieke cultuur en 

architectuur, tallozen monumenten die de verhalen van weleer vertellen en 

twee UNESCO werelderfgoederen. Afgewisseld met eindeloos veel groen en 

water en een verassend aanbod van lokale makers. Een verassend landelijk 

gebied op slechts een steenworp afstand van onder andere Amsterdam. 

 

Daarnaast is Laag Holland volop in ontwikkeling als een echte broedplaats 

voor nieuwe (duurzame) ontwikkelingen. Iets wat zeker een plaats moet 

krijgen in de algehele positionering van de regio. Bureau Toerisme Laag 

Holland sluit daarom vanuit recreatie en toerisme aan bij gemeentelijke en 

regionale (visie) ontwikkelingen, met als doel synergie te stimuleren en 

plannen onderdeel te laten zijn van een groter geheel. 

 
Om de gehele regio als één over te brengen onder de diverse doelgroepen is 

een uitdaging. Zo heeft elke lokale plaats of gemeente zijn eigen aanbod, 

wensen en behoefte. Maar ook elke doelgroep haar eigen wensen en doelen 

tijdens recreatieve en toeristische belevenissen. Daarom worden er keuzes 

gemaakt en aan de hand van o.a. verhaallijnen synergie in het regionale aanbod 

aangebracht. Deze eenduidige aanpak vanuit het regionale DNA, maar met oog 

voor lokaal, past goed bij de positionering van de regio. 
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Ambities & Doelstellingen 2023 
 
Ambities Bureau Toerisme Laag Holland  

• De naamsbekendheid van Laag Holland verder vergroten. 

• Bureau Toerisme Laag Holland zet zich in om het recreatieve, 

culturele en toeristische aanbod van Laag Holland te bundelen en 

onder de aandacht brengen bij zowel bewoners en bezoekers. 

• Bureau Toerisme Laag Holland zet zich in voor de versterking en 

uitbreiding van het recreatieve en toeristische aanbod en is hierin de 

spil binnen diverse (grootschalige) projecten. 

• Bureau Toerisme Laag Holland zet zich in om lokale en regionale 

visies en doelen samen te brengen en tot uitvoer te brengen. 

 
Doelstellingen Bureau Toerisme Laag Holland 
 

Bewoners 
• Bureau Toerisme Laag Holland wil door het inzetten van eigen en 

externe middelen het recreatieve aanbod bekend en toegankelijk 

maken voor eigen regiobewoners. 

 
Bezoekers 

• In samenwerking met diverse partners, maar ook door de inzet van 

eigen promotiemiddelen wil Bureau Toerisme Laag Holland, middels 

diverse campagnes en projecten, de regio Laag Holland onder de 

aandacht brengen van (inter)nationale bezoekers. 

 

Bedrijven 
• Bureau Toerisme Laag Holland wil in 2023 de naamsbekendheid en 

het recreatieve aanbod nog bekender maken bij (toeristische) 

ondernemers in de eigen regio. Opdat zij regionale ambassadeurs 

worden en actief onderdeel zijn/worden van 'Laag Holland' en de 

promotie daarvan. 
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Campagnes 2023 
 
Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (samen met A&P) 
Bureau Toerisme Laag Holland maakt als deelgebied 'Old Holland' deel uit van 

de metropoolcampagne ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’. Deze campagne 

is bedoeld om internationale bezoekers in Amsterdam te verleiden om de 

omliggende gebieden te bezoeken. BTLH is gebiedsvertegenwoordiger tijdens 

de overleggen en rijkt content, kennis en netwerk aan. 

 
Doelgroep 
Internationale bezoekers 

 

Inhoud 
• Content aanlevering landingspagina binnen iamsterdam.com 

• Koppelen passende evenementen via de database 

• Diverse persprogramma's gedurende het jaar organiseren 

 
Duur 
Jaarrond 

 

Opdrachtgever 
Betrokken gemeenten, vanuit de prestatieovereenkomst 

 
 
IBP-VP route promotie – nog niet vastgesteld 
Voor het programma 'Intergraal Programma Vitaal Platteland' heeft in Bureau 

Toerisme Laag Holland in 2022 7 routes ontwikkeld. Deze fiets- en 

wandelroutes vertellen het verhaal van de uitdagingen die het landschap in 

Laag Holland kent en de acties die worden ondernomen dit duurzaam te 

ontwikkelen. Voor deze routes is BTLH gevraagd om 2023 een 

promotiecampagne te ontwikkelen.  

 
Doelgroep 
Nationale bezoekers 

 

Inhoud 
• Diverse promotie uitingen 

 

Duur 
Start april - tot nader te bepalen 

 

Opdrachtgever 
Recreatie Noord-Holland namens projectteam IBP-VP 

 
 
Lokale makers – nog niet vastgesteld 
De lokale makers van voedsel, maar ook bijv. kunst, kunnen een belangrijke 

rol spelen in stads- en regiopromotie. De korte ketens die momenteel zo 

populair en belangrijk zijn in relatie tot het regionale makers DNA maken dat 

Bureau Toerisme Laag Holland graag een campagne zou willen voeren vanuit 

'het gezicht en verhaal van de lokale makers'. Deze cross-mediale campagne 

vertelt het verhaal van de unieke makers, gebundeld in thema's die op specifiek 

gekozen momenten in het jaar in verschillende media ingezet kunnen worden.  

 
Doelgroep 
Lokale, regionale en nationale bezoekers 

 
Inhoud 

• Thema's vaststellen 

• Contentkalender ontwikkelen 

• Ontwikkelen beeldmateriaal (foto/video) 

• Campagne uitingen 

 

Duur 
Start april - tot nader te bepalen 

 

Opdrachtgever 
Betrokken gemeenten, extra opdracht vanuit uitvoeringsprogramma 

Zaanstreek-Waterland. 
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(Mogelijke) projecten 2023 
 
Congres streekproducten – Nog niet vastgesteld 
Vanuit het uitvoeringsprogramma Zaanstreek-Waterland is behoefte aan 

ontwikkeling op het gebied van streekproducten. Bureau Toerisme Laag 

Holland heeft samen met Marketing Zaanstreek voorgesteld een 

beleidsintegraal congres te ontwikkelen. Tijdens dit congres deelt NBTC de 

resultaten van de Foodscan, beweegredenen voor bewoners en bezoekers om 

plekken te bezoeken. Waarmee het belang van een integrale aanpak voor 

product- en verhaalontwikkeling rondom streekproducten onder de aandacht 

wordt gebracht. Het inspirerende congres zal de basis zijn om 'hét verhaal en 

de producten van de regio' verder scherp te stellen en te ontwikkelen. 

 
Doelgroep 
Beleidsmedewerkers aangesloten gemeenten 

 
Inhoud 

• Congres organisatie 

• Integraal activeren / kansen ophalen 

• Afstemmen hoe nu verder 

 

Duur 
Eenmalig, voorjaar 2023 

 

Opdrachtgever 
Betrokken gemeenten, extra opdracht vanuit uitvoeringsprogramma 

Zaanstreek-Waterland. 

 

 
Arrangementen waterrecreatie – Nog niet vastgesteld 
Vanuit de (nog vast te stellen) visie op Waterrecreatie Zaanstreek-Waterland 

ontstaat een opdracht voor de ontwikkeling van arrangementen ten behoeve 

van de stimulering waterrecreatie in de regio. In samenspraak met de 

aangesloten gemeenten wordt hier op een nader moment een plan van aanpak 

voor ontwikkeld. 

 
Inhoud 

• Nog vast te stellen 

 
Duur 
Start bij voorkeur voorjaar 2023 

 

Opdrachtgever 
Betrokken gemeenten, extra opdracht vanuit uitvoeringsprogramma visie 

Waterrecreatie 

 
 
Longread ontwikkeling en route verrijking Twiske-Waterland 
(definitief) 
Storytelling is steeds belangrijker bij de promotie van gebieden. Omdat Bureau 

Toerisme Laag Holland veel kennis heeft en een groot netwerk kent in het 

gebied van Recreatieschap Twiske-Waterland heeft RNH BTLH gevraagd 

longreads (themaverhalen) te ontwikkelen. Deze worden vervolgens ingezet 

om bestaande routes te voorzien van informatie en zo aantrekkelijker te maken. 

 
Doelgroep 
Bewoners en bezoekers 

 
Inhoud 

• Ontwikkelen 4 longreads á 250 woorden 

• Herijken content bij bestaande routes 

 

Duur 
Start december 2022, afronding 1ste kwartaal 2023 

 

Opdrachtgever 
Recreatie Noord-Holland - Recreatieschap Twiske Waterland 
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Online marketing  
 
Laag Holland website  
Laagholland.com eind 2020 compleet vernieuwd. De website staat boordevol 

informatie om inspiratie op te doen en gericht informatie te vinden m.b.t 

recreatieve tips: overnachten, eten en drinken, bezienswaardigheden en 

activiteiten/evenementen. Daarnaast zijn er vele fiets- en wandelroutes te 

vinden en vertellen vele verhalen over de bijzondere regio. De website bestaat 

uit een hoofdpagina voor Laag Holland en sub pagina’s voor Beemster,  

Edam-Volendam, Graft- de Rijp, Oostzaan, Purmerend en Waterland.  

De tekstontwikkeling, routebeheer, vindbaarheid en promotie worden verzorgd 

vanuit Bureau Toerisme Laag Holland. De invoer van locaties, 

bezienswaardigheden en evenementen dient door VVV's gedaan te worden 

conform afspraak gemeente - VVV.  

 
Doelgroep 
Regio bewoners en (Inter)nationale bezoekers 

 
Termijn 
Jaarrond 

 

Opdrachtgever 
Betrokken gemeenten, vanuit prestatieovereenkomst (excl. database redactie en 

licentie). Extra inkomsten vanuit PR campagnes voor o.a. evenementen-

organisaties en partnerships met Recreatie Noord-Holland en Alkmaar 

Marketing. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitbouwen UIT-agenda, widgets en connectoren  
De informatie vanuit de database van Laag Holland kan op vele slimme 

manieren via partners onder de aandacht worden gebracht en vice versa. 

Bureau Toerisme Laag Holland doet doorlopend onderzoek naar de 

mogelijkheden dit verder uit te breiden en maakt deze koppelingen indien 

mogelijk. In 2023 heeft BTLH de ambitie om alle aangesloten gemeente 

websites te voorzien van een evenementenwidget. Welke in 2022 speciaal 

hiervoor ontwikkeld zijn en voldoen aan de laatste digitale toegankelijkheids-

eisen voor overheidswebsites. 

 
Doelgroep 
Regiobewoners  

 
Termijn 
Jaarrond 
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Social media  
Bureau Toerisme Laag Holland is in de afgelopen 11 jaar uitgegroeid tot een 

grote partij op Social Media. Circa 20.000 volgers op Facebook en ruim 3.000 

op Instagram. Door de constante inzet van onze social media specialist groeien 

de volgers, het bereik en de positionering van de regio.  

 
Doelgroep 
Regiobewoners, (inter)nationale bezoekers 

 

Contentplanning  
Januari     Voor op de bucketlist (lekker dromen) 

Februari   Binnen activiteiten (voorjaarsvakantie) 

Maart    Weer lekker naar buiten 

April    Laag Holland groeit en bloeit 

Mei     Meimaand fietsmaand 

Juni - Juli   In en op het water 

Augustus - September  Oogstmaanden 

Oktober   Wandelmaand 

November   Regionaal shoppen voor de feestdagen 

December    Adventskalender 

 

Tussendoor worden tevens de evenementen(kalender) actief onder de aandacht 

gebracht. 

 
Opdrachtgever 
Betrokken gemeenten, vanuit prestatieovereenkomst (excl. nieuw te 

ontwikkelen materiaal). Extra inkomsten vanuit PR campagnes voor o.a. 

evenementenorganisaties.  

 
 

 
 
 
 
 

Consumentennieuwsbrief 
Elke laatste vrijdag van de maand wordt de consumentennieuwsbrief over 

activiteiten voor de aankomende maand uitgestuurd. Deze inspirerende 

nieuwsbrief wordt verstuurd aan circa 3.000 adressen, groeiend.  

De consumentennieuwsbrief is één van de middelen die wordt ingezet voor 

extra promotie van onder andere de routes en de goedbezochte UITagenda. 

 
Doelgroep 
Regio bewoners en nationale bezoekers 

 

Termijn 
Maandelijks terugkerend 

 

Opdrachtgever 
Betrokken gemeenten, vanuit prestatieovereenkomst. Extra inkomsten vanuit 

PR campagnes voor o.a. evenementenorganisaties.  

 
 
IZI.Travel Routes 
Een internationaal platform waar men audio-gidsen vindt van o.a. steden, 

musea en toeristische attracties. Bureau Toerisme Laag Holland heeft 16 

audiotours online en in de app staan ter promotie van de regio. 

 
Doelgroep 
(Intern)nationale bezoekers 

 
Termijn  
Jaarrond 

 

Opdrachtgever 
Betrokken gemeenten, vanuit prestatieovereenkomst. Exclusief nieuwe route 

ontwikkelingen.  
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Drukwerk  
 
Dagje uit in Laag Holland (afhankelijk van haalbaarheid i.v.m. kostenstijging) 
Het magazine Dagje uit in Laag Holland presenteert 3 maal per jaar de leukste 

tips, evenementen en adressen voor recreatie in de eigen regio. Deze 

regiospecial wordt in de gehele regio huis-aan-huis verspreidt. 

 
Doelgroep 
Regio bewoners 

 
Oplage 

• 95.400 exemplaren per editie 

 
Distributie 

• Huis-aan-Huis in de regio 

• Het magazine wordt uitgegeven bij bibliotheken, poppodia, 

gemeentehuizen en lokale VVV’s 

• Daarnaast wordt het ook actief gedeeld op de social media. 

 
Verschijningsdata 2023 

• Nog niet vastgesteld   

 

Opdrachtgever 
Niet van toepassing. Ondernemers en organisaties kopen redactionele 

advertenties in om deze uitgave zoveel mogelijk te bekostigen.  
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Business to Business  
 

Bureau Toerisme Laag Holland adviseert toeristische/recreatieve ondernemers 

op het gebied van trends en ontwikkelingen en stimuleert de ontwikkeling van 

kwalitatief recreatief en toeristisch aanbod.  

 
Nieuwsbrief 
Middels een nieuwsbrief informeert Bureau Toerisme Laag Holland 

ondernemers en stakeholders over trends, ontwikkelingen en lopende 

projecten. Participatiemogelijkheden worden hierin ook gecommuniceerd.  

 
Frequentie 
Minimaal vier keer per jaar 

 
 
Netwerkbijeenkomsten 
Tijdens ‘Café Laag Holland’ worden 

ondernemers en stakeholders geïnformeerd 

over ontwikkelingen en resultaten. Bij deze 

netwerkbijeenkomsten staat vaak een thema of 

project centraal.  

 

Frequentie 
Twee keer per jaar 

 
 
LinkedIN 
Bureau Toerisme Laag Holland heeft een LinkedIn bedrijfspagina.  

Op deze pagina met circa 500 volgers wordt o.a. relevant nieuws gedeeld en 

ondernemers op de hoogte gehouden van participatiemogelijkheden.  

 
 
 

 
‘Ambassadeur van het jaar’ contest  

Laag Holland bekend maken onder het grote publiek is een omvangrijke maar 

prachtige taak waarbij wij ieders hulp goed bij kunnen gebruiken! Laag 

Holland is een grote regio, met een relatief onbekende naam, maar het heeft 

zoveel te bieden. Om Laag Holland onder het grote publiek bekend te maken 

roepen wij voor het 2de jaar op rij graag een contest uit.: 
 

'Omarm Laag Holland,  
daar scoor je punten mee!' 

 

Wij zijn opzoek naar ondernemers die zich met de regio Laag Holland 

identificeren. Die trots zijn op het mooie decor waarin zij hun diensten 

aanbieden en die mee willen helpen om de naamsbekendheid te laten groeien. 

Doe je mee? Er is naast de eeuwige roem als 'Ambassadeur van het jaar 2023' 

ook een waanzinnig promotiebedrag te winnen t.w.v. maar liefst €1000,-*,-! 

 

Hoe maak je kans? 
• Gebruik altijd #laagholland en @laagholland in je social media 

uitingen. 

• Vertel op je website over de regio Laag Holland en plaats hierbij een 

link naar www.laagholland.com. 

• Deel, waar mogelijk,  het gratis foldermateriaal van de regio uit onder 

je bezoekers. 

• Benut extra mogelijkheden om Laag Holland te promoten. 

 

De winnaar is de ondernemer die op deze manier de meeste acties voor de 

Laag Holland genereert en wordt eind 2023 bekend gemaakt. 

*incl. btw. 
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Netwerk, kennis en promotiepartners 
 
Amsterdam&Partners heeft een regierol in het informeren van 

internationale bezoekers in Amsterdam. Het voornaamste doel is het spreiden 

van deze bezoeker binnen de metropoolregio Amsterdam. De regio Laag 

Holland heeft binnen de website van iamsterdam.com een landingspagina 

onder de noemer ‘Old Holland’. Dit is onderdeel van de campagne 

‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’. Bureau Toerisme Laag Holland levert 

hierbij input voor de content en is jaarrond gebiedsvertegenwoordiger binnen 

dit project. 

 
NBTC Holland Marketing is dé destinatiemarketing organisatie 

voor Nederland. Normaliter zet het NBTC zich in voor de promotie van 

Nederland in het buitenland. Door de komst van COVID-19 is dit momenteel 

verschoven naar promotie van Nederland in Nederland en de buurlanden. 

Bureau Toerisme Laag Holland levert content voor de website en on- en offline 

campagnes. Tevens deelt zij mee in het kennisnetwerk wat het NBTC brengt 

met oog op data en ontwikkeling. 

 
Kennis netwerk destinatie Nederland hét kennisnetwerk van, voor en 

door VVV- en destinatie marketing organisaties. Dit kennisnetwerk biedt de 

mogelijkheid om relevante kennis uit het werkveld te delen en informatie uit te 

wisselen. Zo kan gebruik worden gemaakt van elkaars expertise en kunnen 

gezamenlijke belangen voor het voetlicht worden gebracht. hierbij wordt o.a. 

gesproken over gastvrijheid, digitale ontwikkeling, data & inzichten. 

 

Lokale, regionale en provinciale ontwikkelingen hebben veel invloed op 

het reilen en zeilen in de sector. Bureau Toerisme Laag Holland is tijdens 

ontwikkelingen, plannen maken en in de uitvoering vaak een betrokken partij. 

Deze kennis en betrokkenheid is van grote waarde en zorgt ervoor dat zoveel 

mogelijk zaken waardevol aan elkaar verbonden worden, zodat de impact zo 

groot mogelijk is efficiënt ten uitvoer kan worden gebracht. 

 



 

 

pag. 14 

  

Mogelijke extra projecten / 
aandachtpunten 2023 

 

De volgende ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen in de planning, maar 

zullen afhankelijk van de vast te stellen projectplannen en beschikbare 

(uitvoering)budgetten waarschijnlijk wel de aandacht vragen: 

• (S)laag Samen, het nieuwe perspectief voor de regio -> transitie binnen 

de regio en de organisatie 

• Regionale economische visie Zaanstreek-Waterland -> 

uitvoeringsagenda 

• Ontwikkeling themaboek Zaanstreek-Waterland 

• TOP Edam-Volendam -> promotie, productontwikkeling en 

informatievoorziening -> citymarketeer c.q. coördinator 

• Proeftuin MRA -> productontwikkeling Kunst & Cultuur voor Edam-

Volendam  

• Economische Visie 2040 Purmerend -> uitvoeringsagenda 

• Werkgroep binnenstad Purmerend -> uitvoeringsagenda 

• Gastvrij Waterland -> veel horeca/toerisme/cultuur 

(stage/vrijwilligers) vacatures -> rol BTLH organiseren platform? 

• Organiseren meerdere fietsexcursies in Landsmeer 

• Ontwikkelen regionale pas voor minima gekoppeld aan recreatie, kunst 

en cultuur 

• Samenwerking met Voedsel Verbindt 

• Ontwikkeling oud ABN-AMRO pand Koemarkt tot 

horeca/hospitality/retail studentenopleidingscentrum 

• PR opdrachten evenementenorganisaties 
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Jaarplanning 2023 Bureau Toerisme Laag Holland             

 JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

CAMPAGNES             

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (A&P)             

Content controle en aanlevering passende content online             

Content ontwikkeling I Amsterdam magazine – data nog niet bekend             

Aanleveren passende evenementen (doorlopend)             

Content ontwikkeling Amsterdam Area Guide – data nog niet bekend             

             

IBP-VP route promotie – nog niet vastgesteld             

             

Lokale Makers – nog niet vastgesteld             

             

PROJECTEN             

Congres streekproducten – nog niet vastgesteld             

             

Arrangementen waterrecreatie – nog niet vastgesteld             

             

Longread ontwikkeling + routeverrijking Twiske Waterland             

             

             

ONLINE MARKETING             

Website laagholland.com             

Beheren regionale database             

Redactie/controle werkzaamheden website             

Projectbegeleiding module uitbouw website             

SEA inregelen + bereik monitoren              

             

Uitbouwen UIT-agenda en widgetvermeldingen             

Selecteren strategische contentpartners             

Onderhouden contacten met contentpartners             
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Social Media             

Doelgroep/content inventarisatie + bereik monitoren             

Facebook – 3 berichten per week             

Instagram- 3 berichten per week / 9 stories per week             

             

Consumentennieuwsbrief             

Nieuwsbrief voor bezoekers             

             

Persreizen              

Eigen persreizen (doorlopend             

Persreizen Amsterdam&Partners             

             

DRUKWERK             

Dagje uit in Laag Holland (oplage 95.400 exemplaren)             

Sales en redactionele activiteiten             

Uitgave edities              

             

             

BUSINESS TO BUSINESS             

Nieuwsbrief voor ondernemers             

Café Laag Holland             

LinkedIn              

Ambassadeur van het jaar - contest             

Kwartaalupdate Regio Zaken             

             

VVV / KENNIS NETWERK DEST. NL             

Afstemmen overeenkomst             

Kennissessies bijwonen             

Regionale bestuursoverleggen lokale VVV’s             

Jaarrond communicatie VVV’s + contactpunt VVV Nederland             

 

 

 

 


