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Nederland ontdekt Voorne-putten
Project: 

September en oktober 2021 stonden in het teken van  
nazomeren op Voorne-Putten; Hier wil je landen, zéker nu! 
De temperaturen zijn aangenaam en de natuurgebieden 
kleuren in een prachtig herfstig kleurenpalet. Wat kun je dan 
allemaal gaan ontdekken?

We hebben 12 influencers uit 12 provincies uitgenodigd  
om een specifieke doelgroep te voorzien van de beste  
nazomertips. Symbolisch heeft heel Nederland kennis  
kunnen maken met Voorne-Putten. 

De 12 contentmakers deelden met hun volgers de  
ervaringen van hun verblijf op Instagram door middel van 
stories, posts met hashtag #NLontdektVP en hebben dit  
gebundeld in een blog boordevol tips.  

Verschillende accommodaties, activiteiten, horeca, stranden, 
historie en natuurgebieden zijn aan bod gekomen. 



Waarom dit project?
De invloed van influencers is niet meer weg te denken in de 
huidige samenleving.  

 
90% van de consumenten vertrouwt  
aanbevelingen van ‘mensen zoals jij en ik’. 

Influencer-marketing sluit aan bij 3 doelen van Marketing OP 
Voorne-Putten: 
•  Stimulering bezoek in de naseizoensperiode
•  Specifieke doelgroep benaderen en enthousiasmeren  
 over de regio Voorne-Putten 
•  Samenwerking stimuleren met (toeristische) ondernemers

Daarnaast is het een manier om nieuwe content te  
ontwikkelen om deze zelf, op een later moment, te gebruiken 
ter promotie van Voorne-Putten. 

Ook zetten we met dit project in op ‘linkbuilding’ (het  
verkrijgen van links op relevante websites die verwijzen naar 
de website van opvoorneputten.nl). 
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Team van 12 Influencers
WhereSheGoes (Friesland)
Travelrumors (Overijssel)
Livkrake (Utrecht)
KimvanWeering (Noord-Holland)
Camper Homies (Noord-Brabant)
Travelaar (Groningen)

Map of Joy (Gelderland)
Thelonedrifters (Drenthe)
Globalizious (Zuid-Holland)
Angelique + Honeyguide (Zeeland) 
Bianca Kramer (Flevoland)  
Liefs van Lianne (Limburg)

Totaal potentieel bereik aan volgers op Instagram: 

100.642



RESULTATEN INSTAGRAM
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Stories Instagram

252 Gemiddeld 21 stories per influencer

540

267.809

Stories door 12 influencers 
Daarnaast heeft Marketing OP Voorne-Putten (296) en de  
deelnemende ondernemers stories geplaatst en gedeeld. 

Gemiddeld aantal kijkers per story 
De influencers hebben ons het gemiddelde doorgegeven 
van het aantal kijkers op de, voor dit project geplaatste,  
stories.

Totaal aantal touchpoints van de stories van de  
influencers en MOVP  
Som: alle stories x gemiddeld aantal kijkers.
NB: Doorgeplaatste stories van de ondernemers kunnen hier 
nog bij opgeteld worden. 

Cadeautje van @Authenticchica 
(193.000 volgers) die 15 extra stories 
heeft gemaakt toen zij spontaan mee 

was met Bianca Kramer 



Feedposts Instagram

35 Gemiddeld 3 feedposts per influencer

+ 1.743 likes op feedposts van MOVP

+ 39 reacties op feedposts van MOVP

5.746

9.902

859

Feedposts door 12 influencers 
Dit aantal staat los van de feedposts die MOVP  
of ondernemers hebben geplaatst.  

Likes 

Reacties 

Totale interactie feedposts  
Incl. @hiermoetjezijn  
excl. andere ondernemers

Cadeautje van @HierMoetJeZijn (NBTC) 
die 2 posts geplaatst hebben met een 

totaal van 1.515 likes/reacties



De influencers zijn niet uitgekozen op aantal volgers, maar op interactie met de  
volgers. Ingestoken op gebiedspromotie, zodat alle 12 influencers, met een boost,
zorgen voor potentiële bezoekers naar heel Voorne-Putten. 



277.711 
Aantal touchpoints met  

#NLOntdektVP op Instagram
 

(Som: likes, reacties op posts + kijkers van stories van 12 influencers + MOVP.   
NB: engagement van de ondernemers komen hier nog bovenop)



SAMEN MET ONDERNEMERS
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Deelnemende accommodaties
Camping ‘t Weergors
Resort Città Romana
Logement Hellevoetsluis 
Midicamping vd Burgh
B&B de Jongens
Hotel Wapen van Marion

Molecaten park Waterbos
Badhotel Rockanje 
B&B Zuidoord
B&B Hoogtijºd
Poorter Boutique Hotel 
B&B Voorne-Putten

12
ondernemers



Deelnemende ondernemers
Brunotti Beachclub 
Pluktuin Oostvoorne
IJsboerin Rockanje
Alpaca Greenhouse 
Restaurant Nouba
Fletcher Hotel de Zalm
Doosje van Lobs
EuroWheelz 
Ons Homemade
Boerderij van Leeuwen 
Museumschip de Buffel 
Kerels aan de Maas
Ruine Ravesteyn 
Bibliotheek de Boekenberg
Fluisterboot
Stadgids Brielle
Kruidenprikkels
Molen de Arend
Brouwerij Ouwetoeter
Schaapskudde Westvoorne
Boerderij Zevenbergen

21
ondernemers
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Spontaan bezochte 
ondernemers
Salsa Beachclub 
Havana Beachclub 
Badlust 
Cuisine D’amis
Koffiemeid
Brielsche Aap
Alpaca World 
Egbert aan Zee
Tokosudut
Restaurant de Meidoorn
Barnisse 

11
ondernemers

Foto: Bianca_Kramer



45 
ondernemers zijn bezocht  
met in totaal 61 bezoeken

Vooraf afgesproken en spontaan.  
Enkele ondernemers zijn meerdere keren bezocht. 



Blogs

14
Blogs op externe websites.  

Wij hebben er bewust voor gekozen om de influencers te 
vragen om de blog op eigen platform te plaatsen. Google 
geeft aan dat backlinks één van de top 3 ranking factoren is. 
(> goed voor de zoekmachine optimalisatie) 

Het zorgt daarnaast voor ander soort lezers, namelijk de  
lezers die geinteresseerd zijn in de ervaringen van de  
influencer. 

In de blogs zijn directe links geplaatst naar de website  
opvoorneputten.nl en ook naar ondernemers. 

13.358
Totaal aantal lezers van de 14 blogs 
(tot 14 december 2021)

Klik hier om 
alle blogs 
te lezen!
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http://www.opvoorneputten.nl/nlontdektvp


Fotomateriaal

333 Gemiddeld 28 foto’s per influencer

Foto’s voor de beeldbank.  
We hebben de influencers om foto’s gevraagd die wij  
onder naamsvermelding mogen gebruiken ter promotie van 
Voorne-Putten. De deelnemende ondernemers hebben de 
foto’s, van hun eigen influencer, inmiddels ontvangen. 

De deelnemende accommodaties zullen binnenkort  
toegang krijgen tot een selectie van alle foto’s die binnen 
het hele project zijn opgeleverd. 

Foto: KimvanWeering



ANDERE KANALEN
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Sociale Media
Naast Instagram, zijn er op eigen initiatief door influencers  
en deelnemende ondernemers, andere kanalen ingezet 
om meer mensen te benaderen en te enthousiasmeren 
over Voorne-Putten.  
- LinkedIn
- Pinterest
- Twitter
- Facebook

Ook MOVP heeft o.a. Facebook als kanaal ingezet om de 
blogs te delen met eigen netwerk (323 likes en reacties). 

Het beeldmateriaal wat we ontvangen hebben van de  
influencers hebben we direct in kunnen zetten voor posts 
over ondernemers, initiatieven, evenementen en natuur- 
gebieden. 

Facebook



Pinterest

LinkedIn

Twitter



Tijdens de Citynavigatordag van Insiders hebben we het 
project mogen delen met andere Destinatie Marketing  
Organisaties. Pretwerk.nl heeft hier een artikel over  
gepubliceerd. 



FEEDBACK VANUIT INFLUENCERS
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Voorne-Putten in woorden

Diversiteit 
Rust

Ruimte
Historie

Natuur

Strand

Vraag aan de influencers: kun jij, in max. 3 woorden, aangeven 
wat Voorne-Putten onderscheid van andere bestemmingen in 
NL die je hebt bezocht?

•  Rust, ruimte, onbezorgdheid
•  Dichtbij. rust en natuur.
•  Ruimte, divers & verrassend
•  Divers, unieke diversiteit in natuur en historie, gastvrij
•  Ongerept, historisch en rust
•  Veelzijdig, kust, historie
•  Strand én mooie natuur + toffe hotspots.
•  Groot dorp/waddeneiland, dichtbij grote steden, diversiteit
•  Verrassend, bijzondere locatie, gevarieerd
•  Ongerept, ruimtelijk, gemoedelijk
•  Strand, natuur, culinair

Foto: LivKrake



Feedback over project
Positief vanuit de influencers:
•  Programma’s heel afwisselend waardoor er een breed  
 beeld getoond is van de mogelijkheden.
•  Goede balans tussen vrijheid en een programma
•  Prettig contact
•  Echt super goed geregeld, complimenten! (dat is wel  
 eens anders)
•  Samenwerking professioneel en prettig verlopen

Ruimte voor verbetering vanuit de influencers: 
•  Meer contactmomenten
•  Betere match tussen accommodatie, programma en  
 influencer
•  Mogelijk eigen keuze accommodatie
•  Programma incl. lunch en diner aanbieden
•  Richting geven voor aantallen van oplevering foto’s/posts 
•  Naast het programma ook sturing/tips geven over  
 activiteiten, horeca, natuurgebieden
 

Foto: Travander



Heeft VP je verrast? 
Enkele quotes van influencers:
 
Absoluut! Het aanbod van stranden heeft me voornamelijk  
heel erg verrast. Het lijkt me leuk om het gebied ook eens in  
de lente of juist hartje winter te ontdekken. Of lekker zwemmen  
en varen in de zomer! Volgens mij is het een regio waar je ieder 
seizoen veel kunt doen. - LivKrake 

Absoluut, wat mij betreft de leukste verrassing van het jaar!  
- Map of Joy

Ja zeker, er is meer te doen dan ik had verwacht en ik vond  
het een fijne natuurbestemming - Lone Drifters

Absoluut, het is een prachtige regio, waar je heerlijk van de  
natuur kunt genieten. - Angelique

Ja, wij hebben het er ontzettend leuk gehad. Het is er prachtig  
qua natuur en er is voldoende afwisseling in hetgeen je  
wilt doen. - Travelrumors

Foto: MapofJoy



FEEDBACK VANUIT ONDERNEMERS
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Feedback over project
Positief vanuit deelnemende ondernemers:
• Het verhaal en de foto’s kunnen we goed gebruiken voor  
 onze eigen kanalen
•  Goed om dit jaarlijks te herhalen
•  Het blog is een langdurige reclame
•  Leuk om op deze manier te groeien
•  Complimenten voor alle organisatie
•  Leuk om dit gezamenlijk met de ondernemers te doen 
•  Eerste effect lijken we al terug te zien

Ruimte voor verbetering vanuit deelnemende ondernemers: 
•  Meer communicatie voor- en achteraf
•  Goed kijken naar de match accommodatie en influencer
•  Ook sturing geven naar natuurgebieden
•  Door hoeveelheid influencers in korte periode, zit er overlap 
 in de content 

Foto: lonedrifters



TERUGBLIK OP #NLONTDEKTVP
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Terugblik vanuit MOVP
Wij kijken met veel tevredenheid terug op dit project, wat 
zichtbaar heeft bijgedragen aan de eerder genoemde doelen.   

  Stimulering bezoek in de naseizoensperiode
  Specifieke doelgroep benaderen en enthousiasmeren 
 over de regio Voorne-Putten 
  Samenwerking stimuleren met (toeristische) ondernemers
  Nieuwe content 
  Linkbuilding 

In 2 maanden was Voorne-Putten heel duidelijk aanwezig  
op o.a. Instagram. Juist omdat er enkele locaties vaker uit- 
gelicht zijn, werden dit ‘helden’ van Voorne-Putten. Ook wel  
Instagrammable hotspots waarvoor je naar Voorne-Putten 
moet komen. Items die op de ‘bucketlist’ van de volgers  
gezet zijn.  

Tijdens het project hebben we mogen ervaren dat meerdere 
contentmakers, zonder betrokken te zijn bij dit project, op  
eigen initiatief positieve ervaringen over het eiland deelden 
met hashtag #NLOntdektVP. 

Foto: lonedrifters



Het mooie beeldmateriaal wat gemaakt is, de positieve  
ervaringen die gedeeld zijn, is content die we vanuit Marketing 
OP Voorne-Putten nog lang kunnen en zullen inzetten. 

Doordat het programma deels vrij in te vullen was, hebben we 
de pure interesse en ontdekkingstocht kunnen zien vanuit een 
eilandbezoeker (influencer). Uit deze ontdekkingstochten is 
naar voren gekomen dat het hele eiland gezien wordt als één 
bestemming, waarbinnen elke locatie zijn eigen charme heeft. 

Het was een uitdaging om met zoveel contactpersonen  
(ondernemers en influencers) in een korte tijd tot een goede 
planning en match te komen. De learnings nemen we mee  
in een volgend project. 

We bedanken alle betrokkenen en hebben veel zin in  
toekomstige samenwerkingsprojecten!!

Foto: Bianca Kramer



OPVOORNEPUTTEN.NL
Meer informatie of vragen over het project?

Contactpersoon: Irene de Hoop - idhoop@opvp.nl
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