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Voorwoord

‘Jij	woont	hier	ver	vandaan,	zeggen	ze	elders	in	het	land,	dan	zeg	ik,	insgelijks,		
u	ook,	a’j	t	zien	van	dizze	kant.’	In	zijn	liedje	‘Hier	kom	ik	weg’	brengt	Daniël	Lohues	
een	gevoel	onder	woorden	dat	veel	Nederlanders	aan	de	randen	van	ons	land	zullen	
herkennen:	ook	al	is	de	afstand	van	Amsterdam	naar	Drenthe	net	zo	groot	als	van	
Drenthe	naar	Amsterdam,	door	veel	Randstedelingen	wordt	dat	nog	niet	zo	beleefd.	
Dat	is	jammer,	want	als	mensen	een	situatie	als	reëel	definiëren,	dan	ze	is	ook	reëel	
in	haar	consequenties.	Anders	gezegd:	ze	denken	dat	Drenthe	ver	weg	ligt	en	komen	
dus	niet.	Regiomarketing	is	één	van	de	instrumenten	waarmee	je	de	geografische	
beeldvorming	van	buitenstaanders	kunt	beïnvloeden	en	ze	kunt	verleiden	tot	een	
bezoek	aan	je	gebied.	Met	campagnes,	arrangementen,	evenementen	en	andere	
triggers	kun	je	de	regio	een	stuk	dichterbij	brengen.	Niet	letterlijk	natuurlijk,		
maar	figuurlijk	–	en	daar	gaat	het	om.	De	marketingcampagne	‘Er	gaat	niets	boven	
Groningen’	is	intussen	een	klassieke	case.	Maar	er	zijn	meer	goede	voorbeelden,	
zoals	de	regiomarketing	van	Drenthe,	die	de	Nederlandse	woordenschat	heeft	
verrijkt	met	het	begrip	‘proefleven’.	Onder	het	motto	dat	je	een	gebied	eerst	moet	
ervaren	voordat	je	er	gaat	wonen,	kunnen	gezinnen	uit	de	Randstad	Drenthe	een	
paar	dagen	‘uittesten’	voordat	ze	besluiten	om	ernaartoe	te	verhuizen.	En	‘proefleven’	
werkt:	eenmaal	in	Drenthe,	realiseren	gezinnen	zich	wat	ze	al	die	tijd	gemist	hebben	
en	willen	ze	vaak	niet	meer	terug.	

In	de	strijd	tussen	regio’s	om	bewoners,	bedrijven	en	bezoekers	wordt	regiomarketing	
steeds	belangrijker.	Veel	bestuurders	in	ons	land	beseffen	dat	en	peinzen	erover	hoe	
ze	hun	gebied	op	de	kaart	kunnen	zetten.	Ze	worden	daarbij	geassisteerd	door	een	
schare	aan	marketingdeskundigen,	communicatieadviseurs	en	wetenschappers.	
Wie	zich	in	het	vakgebied	van	de	regiomarketing	wil	verdiepen,	komt	echter	niet	
veel	verder	dan	een	handvol	artikelen,	boeken	en	websites.	Wat	erover	geschreven	
wordt,	is	bovendien	vaak	van	de	hand	van	‘outsiders	looking	in’:	zelfbenoemde	
experts	die	zeggen	wat	er	allemaal	mis	is	met	het	vak	en	wat	er	beter	zou	moeten.	
Daar	komt	bij	dat	de	literatuur	meestal	blijft	hangen	in	algemeenheden,	modellen	
en	concepten.	Voor	mij	was	het	vrijblijvende	karakter	van	de	bestudering	van	regio-
marketing	een	paar	jaar	terug	de	aanleiding	om	de	succesvolle	campagne	‘Er	gaat	
niets	boven	Groningen’	eens	helemaal	uit	te	pluizen.	Maar	ook	ik	blijf	als	weten-
schapper	uiteindelijk	een	buitenstaander.	Daarom	is	het	zo	interessant	om	in	dit	
boek	het	verhaal	te	lezen	van	twee	professionals	die	rechtstreeks	betrokken	zijn	
geweest	bij	regiomarketing	in	de	praktijk.	Perry	ten	Hoor	en	Geeke	Snijders	
vertellen	boeiend	over	de	achtergrond,	opzet	en	uitvoering	van	de	marketing	van	
Drenthe.	Dat	doen	ze	aan	de	hand	van	een	zogenaamd	‘ABC’,	dat	meteen	hun	
marketingachtergrond	verraadt:	door	het	slim	gebruik	van	de	drie	letters	blijft	hun	
boodschap	bij	de	lezer	hangen.	
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In	het	boek	komt	de	lezer	van	alles	te	weten	over	de	marketing	van	Drenthe,		
vanaf	de	opstartfase	in	2006	tot	de	situatie	op	dit	moment.	Het	boek	geeft	een	kijkje	
achter	de	schermen	en	laat	van	binnenuit	zien	wat	er	allemaal	bij	regiomarketing	
komt	kijken.	En	dat	is	nogal	wat.	Als	regiomarketeer	moet	je	‘een	schaap	met	vijf	
poten’	zijn,	in	de	woorden	van	Perry	en	Geeke:	je	dient	van	alle	markten	thuis	te	
zijn.	Het	creatieve	en	communicatieve	aspect	van	regiomarketing	is	belangrijk,	
maar	onderschat	ook	de	politieke	kant	niet:	hoe	houd	je	alle	kikkers	in	de	kruiwagen?	
Als	regiomarketeer	heb	je	rekening	te	houden	met	vele,	soms	tegenstrijdige	
belangen	–	je	moet	een	heuse	evenwichtskunstenaar	zijn.	De	auteurs	baseren	hun	
nuttige	adviezen	niet	alleen	op	hun	ervaringen	bij	Marketing	Drenthe.	Ook	andere	
city-	en	regiomarketingtrajecten	komen	langs.	Zelf	vind	ik	de	minicases	over	
Kampen	en	Noordoost	Fryslân	erg	inzichtelijk.	Ik	heb	er	veel	van	opgestoken,	zoals	
het	idee	om	te	werken	met	conceptrichtingen	en	woordenwolken.	Het	zijn	niet	
alleen	zulke	tips	die	het	boek	lezenswaardig	maken.	Ook	de	gedachte	van	de	
auteurs	om	bij	regiomarketing	te	vertrekken	vanuit	de	essentie	van	de	plek	spreekt	
me	als	geograaf	bijzonder	aan.	Want	hoe	je	het	ook	wendt	of	keert,	uiteindelijk	gaat	
het	bij	regiomarketing	om	gevoel	voor	geografie.	Plekken	doen	wat	met	mensen	en	
de	Drentse	marketing	speelt	daar	goed	op	in.	Daarom	geldt	niet	alleen	voor	Daniël	
Lohues,	maar	ook	voor	steeds	meer	ex-Randstedelingen:	‘Hier	kom	ik	weg,	hier	
steet	ons	huus.	Bliekbar	kom	ik	daor	altied	weer	terecht.’

Prof.	dr.	Gert-Jan	Hospers,	economisch	geograaf	aan	de	Universiteit	Twente	en	
bijzonder	hoogleraar	city-	en	regiomarketing	aan	de	Radboud	Universiteit	Nijmegen

Voorwoord
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Quote	uit	lifestylemagazine	Jan	(zomer	2007)

Heel herkenbaar: het Drenthe-gevoel. Op momenten 

dat even niks moet, komt het grote inzicht. Ineens weet 

je hoe het verder moet: een nieuwe baan, een ander 

leven. Keuzes of beslissingen zijn vaak geen rationeel 

proces. Ik heb zelf een huisje in Drenthe. Daar, midden 

in de stilte en de natuur krijg ik soms een idee of neem 

ik een besluit, zonder dat ik bewust ergens over aan 

het nadenken was. Als je ontspannen bent, lijken je 

gedachten zich soms als vanzelf te ordenen.

‘

’

Inleiding
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Het	effect	van	een	plek	op	iemands	gemoedstoestand	is	de	basis	geweest	voor	de	
thematiek	in	de	imagocampagne	van	Drenthe.	We	hebben	dat	het	Drenthe-effect	
genoemd:	het	gevolg	van	wat	een	plek	met	je	doet.	Dat	kan	de	beslissing	zijn	om	te	
verhuizen	of	een	knoop	door	te	hakken	om	voor	kinderen	te	gaan.	Maar	ook	om	te	
kiezen	voor	een	andere	baan	of	als	zelfstandig	ondernemer	verder	te	gaan.	Of	
simpelweg	inspiratie	op	te	doen.	Want	weg	van	alledaagse	beslommeringen	maak	
je	je	hoofd	leeg	en	kom	je	tot	inzichten.	Niet	voor	niets	worden	externe	management-
bijeenkomsten	nog	steeds	aangeduid	als	‘heisessies’	en	worden	managers	aangespoord	
om	af	en	toe	eens	‘de	hei	op	te	gaan’.	Drenthe	lijkt	het	oudste	recht	te	hebben	om	dit	
waar	te	maken.	Vandaar	ook	de	toepasselijke	communicatieclaim	‘Drenthe	doet	
wat	met	je’.	

De	essentie	van	een	plek	vormt	een	belangrijk	aspect	van	regio-	of	citymarketing:	
wat	is	typerend	voor	een	plek	in	uiterlijke	verschijningsvorm,	zoals	natuur,	
gebouwen,	cultuur,	mensen,	et	cetera,	en	wat	is	vervolgens	het	gevoel	dat	die	plek	
oproept?	Zowel	vanuit	het	perspectief	van	de	bewoners	als	vanuit	de	bezoekers.		
In	gebiedsmarketing	gaan	we	op	zoek	naar	de	essentie	van	een	gebied	of	een	stad	
en	proberen	we	het	DNA	ervan	te	ontrafelen.	Om	er	vervolgens	vanuit	die	kern	
betekenis	aan	te	geven,	verschillende	thema’s	mee	aan	te	snijden	en	doelgroepen	
mee	te	benaderen.

Uiteindelijk	kun	je	stellen	dat	het	bij	regio-	en	citymarketing	draait	om	het	gevoel.	
Welk	beeld	of	gevoel	roept	een	stad	of	streek	op	bij	de	buitenstaanders	en	wat	is	het	
gevoel	dat	de	mensen	uit	de	stad	of	regio	zelf	hebben?	Die	creatieve	vertaalslag,	van	
onderscheidende	kenmerken	van	een	stad	of	streek	naar	een	gevoel	dat	voor	
erkenning	zorgt	bij	de	eigen	mensen	en	voor	herkenning	bij	de	bezoekers,	is	een	
van	de	belangrijkste	elementen	van	regiomarketing.	Kortom,	de	sense	of	place	als	
kern	van	regio-	en	citymarketing.	In	dit	boek	geven	we	weer	hoe	je	tot	die	kern	
komt	en	wat	er	allemaal	bij	komt	kijken	om	de	marketing	van	een	plek	te	verzorgen.	

We	laten	dit	zien	volgens	de	ABC-gedachte.	In	praktijk	onderscheiden	we	de	3	A’s	
in	de	fase	van	strategievorming,	vervolgens	de	5	B’s	als	het	gaat	om	de	belangrijkste	
doelgroepen	in	regio-	en	citymarketing	en	4	C’s	in	de	fase	van	creatie	en	uitvoering.	
Dit	boek	geeft	dan	ook	handvaten	en	tips	voor	het	opzetten	van	campagnes	op	het	
gebied	van	regio-	en	citymarketing.	Geen	richtlijnen	of	voorschriften,	daarvoor	is	
ieder	afzonderlijk	traject	te	specifiek.	Maar	wel	praktisch	en	inspirerend,	vanuit	de	
ervaring	in	de	praktijk.
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Dit is de plek
waar ik besef wat een
geluksvogel ik ben

“Als galeriehouder heb ik een bruisend, druk en gevarieerd leven. Ik organiseer tentoonstellingen  

die in het teken staan van figuratieve kunst. Buitenshuis, in onze galerie of in onze beeldentuin.  

En juist deze laatste plek geeft me een bijzonder gevoel. Hier vind ik de rust om te beseffen wat  

ik allemaal heb. En hoe belangrijk deze woon- en werkomgeving is voor mijn dagelijkse geluk.  

Een galerie op een rustiek landgoed in Drenthe en de overweldigende natuur waarin ik graag 

rond struin met mijn honden. Het fluisteren van de bladeren, gefilterd licht door de boomtoppen, 

een ree die me vanuit de verte aankijkt; hier in Drenthe lijkt de tijd langer te duren. Dat dit een 

positief effect heeft op mijn werk, mag duidelijk zijn. Drenthe doet ook wat met mij!”

 

Nieuwsgierig naar het complete verhaal van Pascalle, kijk op www.drenthe.nl/drentsevrouwen.
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De	campagne	voor	de	provincie	Drenthe	is	een	schoolvoorbeeld	van	een	moderne	
regiomarketingcampagne.	Geïnitieerd	vanuit	provinciaal	beleid,	geleid	en	begeleid	
door	een	professionele	marketingorganisatie	op	afstand,	integraal	uitgevoerd	met	
verschillende	thema’s	en	voor	verschillende	doelgroepen	en	in	de	markt	gezet	op	
creatief	onderscheidende	wijze.	Kortom,	alles	zit	erin	en	alles	komt	aan	bod.	Vandaar	
ook	dat	de	campagne	van	Marketing	Drenthe	als	een	rode	draad	door	dit	boek	
loopt;	de	cases	aan	het	eind	van	de	hoofdstukken	en	paragrafen	vormen	steeds	
letterlijk	de	afsluitende	bewijslast.	

Bovendien	wijst	onlangs	gehouden	onderzoek	uit	dat	de	gelukkigste	mensen	in	
Drenthe	wonen.	Een	mooi	gegeven,	ook	bekeken	vanuit	de	vitaliteit	van	het	
platteland.	En	natuurlijk	een	prachtig	bewijs	voor	de	claim	dat	Drenthe	iets	met	je	
doet.	We	wensen	je	veel	leesplezier	en	inspiratie	toe!

Perry	ten	Hoor	
Geeke	Snijders
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Hoofdstuk 1

Regiomarketing in essentie
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De	afgelopen	tien	jaar	heeft	regio-	en	citymarketing	een	sterke	ontwikkeling	
doorgemaakt	in	Nederland	en	inmiddels	is	het	fenomeen	in	iedere	stad,	gemeente	of	
provincie	in	meer	of	mindere	mate	wel	onderwerp	van	gesprek	of	beleid.	In	sommige	
steden	of	gemeenten	staat	regio-	of	citymarketing	nog	in	de	kinderschoenen,	op	
andere	plekken	zijn	er	al	heuse	wethoudersposten	op	het	gebied	van	citymarketing	
gecreëerd.	Feit	is	dat	bestuurders,	beleidsadviseurs	en	communicatieprofessionals	
bij	(lokale)	overheden	steeds	meer	nadenken	over	hun	eigen	stad	en	regio	en	over	
de	positie,	bekendheid	en	aantrekkelijkheid	daarvan	in	de	markt.	Al	dan	niet	
ingegeven	door	zaken	als	krimp	of	economische	recessie.	Of	juist	vanuit	economi-
sche	profilering.	En	daarbij	is	geen	stad	of	streek	hetzelfde;	iedere	plek	heeft	zijn	
eigen	couleur	locale,	bijzonderheden	of	aantrekkelijkheden.	Wat	maakt	dat	iedere	
campagne	dan	ook	uniek	is	en	om	maatwerk	vraagt.	Toch	zijn	in	essentie	de	
onderdelen	en	processtappen	van	ieder	gebiedsmarketingtraject	gelijk.	Die	komen	
in	dit	boek	aan	de	orde.	Waarbij	we	vanaf	nu	steeds	de	term	‘regiomarketing’	
gebruiken	voor	zowel	city-	als	regiomarketing.	Niet	alleen	omdat	het	anders	steeds	
een	hele	mond	vol	wordt,	maar	ook	omdat	voor	citymarketing	dezelfde	principes	
werken	als	voor	regiomarketing.	En	bovendien,	in	de	praktijk	heeft	een	stad	ook	
een	omgeving	of	regio	die	ertoe	doet	en	gaat	citymarketing	verder	dan	alleen	de	
stadsgrens.	

Binden en verbinden
Al	van	oudsher	doen	we	aan	regiomarketing;	een	stad	of	regio	stond	bekend	om	
iets	en	dit	vertelde	men	door.	Zo	kwamen	eeuwen	geleden	met	de	handelsroutes	
over	land	en	over	zee	ook	de	verhalen	over	verre	oorden	of	grote	steden	tot	stand.	
Hoe	mobieler	we	werden,	des	te	meer	wisten	we	over	andere	steden	en	regio’s.		
En	des	te	meer	werden	we	verleid	om	er	heen	te	gaan.	Aanvankelijk	vanuit	een	
handelsgedachte:	stad	A	stond	bekend	om	zijn	marmer	en	regio	B	om	zijn	hout.		
De	kwaliteit	van	het	product	was	de	boodschap	en	zo	deed	de	tamtam	zijn	werk	en	
snelde	de	roem	van	een	aantal	steden	en	regio’s	ze	vooruit.	Later,	toen	we	meer	vrije	
tijd	kregen,	kwam	daar	de	component	‘toerisme’	bij.	En	vertelden	we	elkaar	hoe	
mooi	sommige	steden	waren	of	wat	er	bijzonder	was	aan	een	bepaalde	regio.	
Aanvankelijk	met	(reis)verhalen	en	later	kwam	daar	met	de	opkomst	van	de	
fotografie	ook	het	beeld	bij.	Op	dat	moment	ontstonden	ook	instrumenten	gericht	
op	het	grote	publiek	om	een	stad	of	regio	te	promoten.	De	ansichtkaart	is	daarvan	
het	bekendste	voorbeeld	en	nog	steeds	actueel,	zij	het	soms	in	hele	andere,	digitale	
verpakkingen.	Ter	plekke	zorgt	de	middenstand	voor	mooie	afbeeldingen	van	de	
stad	of	regio	zodat	bezoekers	deze	afnemen	en	gaan	versturen	naar	het	thuisfront.	
Met	als	mogelijk	neveneffect	dat	de	thuisblijvers	geprikkeld	worden	door	de	mooie	
beelden	en	vervolgens	zelf	gaan	‘checken’	of	het	beeld	klopt.	Dan	is	de	toeristen-
stroom	op	gang	gebracht	en	de	cirkel	weer	rond.
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www.drenthe.nl

Dit is de plek waar ik
de stap nam om voor
mezelf te beginnen

“Voordat ik naar mijn werk vertrek, ga ik altijd een rondje hardlopen. Even wakker worden.

Mijn favoriete route loopt over het Leggelderveld. Een typisch Drents natuurlandschap met

heide, bos en vergezichten. Zelfs een beetje glooiend. Vorige maand viel op deze plek het

kwartje. Ik ga een eigen bedrijf beginnen! Hier, middenin de stilte, werd het me ineens

duidelijk. Ik wil vrijheid, mijn eigen beslissingen nemen. Ik begin vanuit huis. En hoewel ik

midden in de Drentse natuur woon, ben ik binnen een seconde in de Randstad of New York.

Want in mijn branche gaat alles via internet. Nu nog een bedrijfsnaam verzinnen. Ik heb

al wat ideeën. Het zou me niet verbazen als ik joggend op het Leggelderveld de definitieve

keuze maak.”

www.drenthe.nl

Dit is de plek waar we 
 besloten om te verhuizen

“In mei waren we een paar dagen in Drenthe. Even de drukte ontvluchten en tot rust komen. 

We maakten lange fiets- en wandeltochten door het schitterende Drentse landschap. En we 

sliepen in een romantisch hotelletje in een gezellig brinkdorp. Alle tijd om het afgelopen jaar 

te evalueren en vooruit te kijken. En hier, op het Balloërveld, hakten we de knoop door:  

we gaan verhuizen. We verlaten Rotterdam en gaan naar Leiden. Een stuk dichterbij onze 

kinderen en ons kleinkind. Natuurlijk hadden we het er al wel over gehad, maar in deze 

overweldigende natuur viel alles op z’n plek. Wie weet verhuizen we op den duur nog wel 

eens naar Drenthe. We gaan er dit voorjaar in ieder geval weer een paar dagen heen, 

genieten van de kwaliteit van het leven die hier volop aanwezig is!”

www.drenthe.nl

Dit is de plek waar we  
voor het eerst verliefd 
 werden op een huis

“Tijdens onze vakantie in Drenthe genoten we niet alleen van de weidse natuurland-

schappen. Ook de vele brinkdorpjes die we bezochten waren van een enorme schoonheid. 

Wandelend over een brink stonden we ineens oog in oog met een schitterende boerderij 

met een Te Koop-bord in de grote voortuin. We keken elkaar aan en waren in één klap 

verliefd. Natuurlijk, ook onze vorige twee koophuizen hadden ons een goed gevoel 

opgeleverd bij de bezichtiging. Maar dit gevoel was nauwelijks te beschrijven. Wandelend 

rond het dorpje waren we er snel uit: hier willen we gaan wonen. Inmiddels zijn we een 

jaar verder, heeft Johan een leuke baan in de buurt en werk ik freelance vanuit huis. De 

kinderen gaan naar school in het dorp en spelen meer buiten dan ze ooit hebben gedaan!”

www.drenthe.nl

Dit is de plek 
waar we  besloten voor
kinderen te gaan

“Het afgelopen jaar hebben we het er vaak over gehad: willen we kinderen? Eigenlijk hadden 

we weinig ruimte om er eens goed over na te denken. Om alle voors en tegens tegen elkaar 

af te wegen. Dat krijg je wanneer je allebei een drukke baan hebt! Maar toen we een weekje 

door Drenthe zwierven tijdens een korte vakantie, werd alles ons duidelijk. Fietsend in de 

prachtige natuur praatten we heel wat af. We hadden tijd voor elkaar. De rust en ruimte 

maakten onze hoofden leeg. En het werd ons ineens heel duidelijk: we gaan voor kinderen! 

En mochten ze er komen, dan nemen we ze zeker mee naar deze schitterende provincie. 

Want de landschappen en dorpjes hier, die doen wat met je.”

Het gevolg van wat een plek met je  
doet waarbij de persoonlijke ervaring 
centraal staat.

Drenthe-effect in beeld
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Regiomarketing	is	in	feite	niets	meer	of	minder	dan	het	definiëren	van	de	essentie	
van	een	stad	of	gebied.	Het	bedenken	en	vaststellen	van	die	ene	ansichtkaart,	maar	
breder	dan	alleen	toerisme.	Daarbij	gaat	het	om	binden	en	verbinden.	We	gaan	op	
zoek	naar	enerzijds	het	bindende	gevoel:	wat	bindt	ons,	wat	is	de	gemene	deler?		
En	anderzijds	naar	verbindingen	en	schakelingen:	hoe	kunnen	we	samen	optrekken	
zodat	het	som	der	delen-principe	gaat	werken	en	1	plus	1	ook	daadwerkelijk	3	wordt?	
Vaak	zijn	er	binnen	een	stad	of	regio	al	veel	zelfstandige	initiatieven	op	het	gebied	
van	marketing,	maar	ontbreekt	het	aan	de	bekende	kapstok.	Regiomarketing	
creëert	zo’n	kapstok,	zowel	inhoudelijk	(qua	merklading)	als	voor	wat	betreft	de	
structuur:	een	platform	of	podium	voor	ideeën,	inspiratie	en	promotie.	

Meer dan een slogan
De	kapstok	mag	er	dan	staan,	maar	iedereen	moet	er	vervolgens	nog	wel	zijn	
eigen	jas	of	sjaal	aan	ophangen.	Met	als	doel	om	samen	sterker	te	worden	of	een	
eenduidig(er)	profiel	naar	buiten	neer	te	zetten.	Om	zo	meer	toeristen	te	trekken,	
om	bewoners	vast	te	houden	of	het	hen	nog	meer	naar	de	zin	te	maken.		
Om	ondernemerskrachten	te	bundelen	of	om	nieuwe	ondernemers	te	interesseren	
voor	een	stad	of	gebied,	of	om	gezamenlijk	in	Den	Haag	op	te	treden	vanuit	politiek-
economisch	oogpunt.	Er	zijn	talloze	redenen	om	de	aantrekkelijkheid	van	een	stad	
of	regio	over	het	voetlicht	te	brengen.	En	dan	vooral	vanuit	de	inhoud	bekeken.	
Regiomarketing	is	dan	ook	meer	dan	alleen	het	bedenken	en	voeren	van	een	slogan.	
Het	gaat	om	datgene	wat	inhoudelijk	uitgedragen	wordt,	ingevuld	vanuit	beleid	en	
visie.	De	inhoud	van	de	Drenthe-campagne	bijvoorbeeld	ligt	besloten	in	het	
voorgenomen	beleid	van	de	provincie	Drenthe.	Zij	heeft	de	vitaliteit	van	het	
platteland	al	jarenlang	als	beleidsspeerpunt	omarmd	en	stimuleert	de	kansen	en	
initiatieven	die	hiermee	te	maken	hebben.	Van	daaruit	zijn	campagnedoelstellingen	
opgesteld;	dit	maakt	dat	alle	cruciale	aspecten	van	vitaliteit	(wonen,	werken,	
ondernemen,	recreëren	en	toerisme)	op	een	integrale	manier	een	plek	in	de	campagne	
hebben	en	evenredig	veel	aandacht	krijgen.	Qua	aanvliegroute	voor	de	doelgroep	
van	buiten	wordt	regiomarketing	wel	vaak	geïnitieerd	vanuit	toerisme;	iemand	uit	
Brabant	proberen	te	interesseren	voor	een	woning	of	baan	in	Friesland,	is	vrijwel	
kansloos.	Tenzij	er	vanzelfsprekend	een	warme	band	is	en	de	persoon	in	kwestie	de	
regio	al	kent	door	vrienden	of	familiebanden.	Wanneer	iemand	eenmaal	als	toerist	
een	streek	heeft	bezocht,	staat	hij	meer	open	voor	het	gebied	en	de	mogelijkheden	
ervan.	We	kennen	het	allemaal;	op	de	terugreis	van	een	vakantie	in	Frankrijk	
ontstaan	vaak	de	plannen	voor	een	huisje	in	het	buitenland…



CASE Marketing Drenthe

De essentie van regiomarketing 
voor Drenthe

Drenthe,	de	provincie	van	hunebedden,	heide,	schapen	en	de	fietsende	grijze	golf	
als	lange	linten	door	bossen	en	langs	heidevelden.	Dit	was	het	beeld	van	Drenthe	in	
2006	dat	naar	voren	kwam	uit	een	landelijk	gehouden	imago-onderzoek.	Een	beeld	
dat	in	de	loop	der	jaren	is	gevormd	en	verder	is	versterkt.	Een	beeld	dat	een	gewenst	
of	ongewenst	imago	van	Drenthe	heeft	gecreëerd;	stoffig	en	oubollig.	Een	beeld	dat	
is	ontstaan	door	de	waarnemingen	van	het	gedrag	van	de	regio	zelf	en	de	symbolen	
die	ze	door	middel	van	communicatie	(politiek,	media)	gewild	of	ongewild	heeft	
uitgezonden.	Bijvoorbeeld	de	alom	bekende	ansichtkaarten	met	Bartje	en	de	
schapen	op	de	hei	of	de	berichten	over	Drenthe	in	de	landelijke	media	die	onder-
steund	werden	met	beeldmateriaal	met	fietsers	in	de	leeftijd	van	60+.	

Maar	Drenthe	is	zo	veel	meer.	En	een	imago	is	een	beeld	en	hoeft	niet	de	werkelijke	
identiteit	van	de	provincie	te	zijn.	Maar	wat	is	nu	de	identiteit	van	de	provincie	
Drenthe?	In	feite	is	het	niets	meer	en	niets	minder	dan	datgene	wat	bewoners,	
bedrijven	en	bezoekers	ervaren	als	ze	daadwerkelijk	kennis	maken	met	de	kern-
waarden	van	de	regio.	In	het	geval	van	Drenthe	zijn	dit	de	kernwaarden	rust,	
ruimte	en	natuur	en	sociale	cohesie.	Kernwaarden	die	verankerd	zijn	in	het	gebied	
en	(bijna)	niet	te	veranderen	zijn,	maar	wel	geladen	kunnen	worden.	Kernwaarden	
vormen	in	feite	het	decor,	de	plek,	waarin	we	in	Drenthe	diverse	activiteiten	en	
gebeurtenissen	met	elkaar	beleven.	Door	juist	de	parels	van	deze	activiteiten	en	
gebeurtenissen	in	de	etalage	te	zetten	kun	je	het	imago	van	de	regio	verder	verster-
ken.	Marketing	Drenthe	heeft	ervoor	gekozen	om	op	deze	manier	te	werk	te	gaan	
en	door	de	inzet	van	professionele	regiomarketing	de	kernwaarden	op	een	eigen-
tijdse	manier	te	laden	om	het	gewenste	imago	te	versterken.	En	niet	alleen	als	het	
gaat	om	toerisme,	maar	vooral	ook	ten	aanzien	van	wonen,	leven	en	werken.	Juist	
door	deze	integrale	aanpak	versterk	je	het	imago	van	het	gehele	product	Drenthe.	
Drenthe,	de	plek	om	te	wonen,	te	werken	en	te	recreëren.	Een	plek	waar	de	kwali-
teit	van	leven	hoog	in	het	vaandel	staat.	En	die	daadwerkelijk	wat	met	je	doet.

16
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Herkennen en erkennen
Eerst	aandacht	voor	de	eigen	bevolking.	Een	toeristische	campagne	met	een	goed	
toeristisch	product	is	op	zich	prima	te	voeren	zonder	inbreng	of	betrokkenheid	van	
de	eigen	inwoners.	Maar	als	het	gaat	om	het	hele	pakket	van	wonen,	werken	en	
recreëren	vormen	de	bewoners	een	niet	onbelangrijke	factor.	Niet	alleen	omdat	het	
de	kortste	klap	is;	want	waarom	zou	je	bijvoorbeeld	extern	mensen	werven	voor	
vacatures	als	je	ze	intern	binnen	je	eigen	gemeente	of	provincie	kunt	krijgen	of	
vasthouden?	Het	is	zeker	ook	de	slimste	klap;	de	inwoners	zijn	stuk	voor	stuk	je	
ambassadeurs	en	vormen	samen	een	enorm	potentieel	netwerk	dat	ingezet	kan	
worden	in	de	marketing	van	een	gebied.	Als	ze	de	juiste	boodschap	meekrijgen	en	
deze	ook	omarmen	tenminste.	‘Herkennen	en	erkennen’	is	dan	ook	een	veel	
gebruikt	credo	in	de	ontwikkeling	van	een	regiomarketingtraject.	De	campagne-
boodschap	moet	dusdanig	zijn	dat	de	gemiddelde	inwoner	zich	erin	herkent;	het	
moet	in	ieder	geval	appelleren	aan	zijn	eigen	gevoel	rondom	de	stad	of	het	gebied.	
En	aan	wat	de	plek	met	hem	doet.	Idealiter	zet	dit	gevoel	zich	door	in	enthousiasme	
en	trots.	En	draagt	de	inwoner	vol	trots	de	campagneboodschap	verder	uit.	

De keuze is reuze
Communicatie	is	keuzes	maken.	Niet	alles	kan	op	elk	niveau	uitgebreid	aan	de	orde	
komen.	Daar	is	vaak	de	praktische	ruimte	niet	voor	en	bovendien	geeft	dit	een	
diffuus	beeld.	Waar	staat	de	stad	of	streek	nu	precies	voor?	Alles	wat	een	stad	of	regio	
maar	enigszins	bijzonder	maakt	op	een	grote	hoop	gooien,	levert	een	veelkleurig	
monster	op	dat	alles	wil	vertellen	maar	nergens	op	lijkt.	De	meeste	doelgroepen	

Rust, ruimte en sociale cohesie vormen het decor  
waarin bewoners en bezoekers van Drenthe  
activiteiten en gebeurtenissen met elkaar beleven.

Drents decor
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zijn	op	zoek	naar	een	eenduidig	en	concreet	verhaal,	met	een	duidelijke	propositie.	
Vanzelfsprekend	helpt	hier	ook	het	doelgroepen-denken	en	je	voortdurend	
afvragen	op	wie	je	de	marketing	richt.	Een	duidelijk	beleidskader	vanuit	de	
	gemeente	of	provincie	kan	uitkomst	bieden.	Durven	kiezen	is	daarbij	het	lastigste	
wat	er	is.	Want	we	zijn	bang	om	doelgroepen	uit	te	sluiten	of	te	vergeten.	Het	liefst	
willen	we	alles	en	iedereen	benaderen.	Maar	16	miljoen	mensen	als	doelgroep	is	
wel	wat	veel	en	bewerkelijk.	Dat	geldt	ook	voor	de	thema’s	die	in	feite	ten	grond-
slag	liggen	aan	de	keuze	voor	een	doelgroep.	Een	regio	of	stad	kan	vanuit	meerdere	
optieken	bekeken	worden.	En	dan	hebben	we	het	niet	alleen	over	basale	keuzes	als	
toerisme,	wonen	of	werken/ondernemen,	maar	ook	thema’s	als	cultuur,	duurzaam-
heid,	sport,	talent,	actief	beleven	en	recreëren,	et	cetera.	Maar	de	grootste	keuze-
uitdaging	zit	hem	in	de	onderscheidende	kenmerken.	Wat	maakt	een	plek	nu	echt	
uniek?	En	wat	is	onderscheidend	ten	opzichte	van	de	‘concurrent’?	We	zullen	in	
regiomarketing	dan	ook	op	zoek	moeten	naar	de	typische	kenmerken	van	een	stad	
of	streek.	En	daaruit	kiezen	wat	het	beste	past	en	voelt.	En	dan	komen	we	dichtbij	
het	gevoel	dat	een	plek	oproept.	Wanneer	we	dat	dan	ook	eens	goed	bekijken	door	
de	ogen	van	de	mogelijke	doelgroepen,	geven	het	aanbod	en	de	kernwaarden	van	
een	stad	of	regio	al	goed	zicht	op	de	groep	mensen	voor	wie	dat	interessant	zou	
kunnen	zijn.	Al	met	al	is	iedere	regiomarketingcampagne	dan	ook	uniek;	volgens	
eigen	gevoel	ingevuld,	met	duidelijke	keuzes.	
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Op zoek naar de typische kenmerken van een stad 
of een streek.

Keuzes maken

Foto	Michiel	Verbeek
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Hoofdstuk 2

Aanleiding, 

Agendasetting en 

Actie: 3 x A
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Er	is	dus	geen	standaardformat	voor	de	invulling	van	een	regiomarketingcampagne.	
Iedere	stad	en	regio	is	uniek,	wat	maakt	dat	iedere	campagne	en	de	inhoud	ervan	
uniek	zijn.	Althans	qua	belofte,	thematiek	en	creatieve	invulling.	Ook	leert	de	
ervaring	dat	het	promoten	van	een	stad	of	regio	niet	een	grafisch	kunstje	is	of	het	
bedenken	van	een	pakkende	slogan.	Maar	veel	meer	afhangt	van	het	binden	en	
aansluiten	van	belanghebbenden	en	het	verleiden	van	doelgroepen	met	een	
authentiek	en	eerlijk	verhaal	dat	bij	de	stad	of	regio	past.	Toch	zijn	er	in	het	proces	
en	in	de	aanpak	van	deze	trajecten	wel	een	aantal	terugkerende	ingrediënten	en	
succesfactoren	aan	te	wijzen.	Niet	dat	deze	factoren	een	garantie	geven	voor	succes.	
Maar	als	een	van	de	onderdelen	niet	of	niet	goed	is	ingevuld,	is	de	slagingskans	van	
het	traject	beduidend	lager.	Deze	factoren	zijn	samen	te	vatten	in	het	ABC,	waarbij	
de	afzonderlijke	fasen	en	letters	staan	voor:

A	=	Aanleiding,	Agenda,	Actie
B	=	Bewoners,	Bezoekers,	Bedrijven,	Bollebozen,	Bestuurders
C	=	Commitment,	Concept,	Consistentie,	Continuïteit

De	belangrijkste	onderdelen	in	de	drie	afzonderlijke	fasen	hebben	allemaal	dezelfde	
beginletter.	In	de	eerste	fase	(A)	vindt	de	beleidsontwikkeling,	voorbereiding	en	
strategievorming	plaats;	een	proces	dat	in	praktijk	vooral	binnen	een	gemeente	of	
provincie	plaatsvindt.	In	de	tweede	fase	(B)	staat	het	doelgroepen-denken	en	de	
marktbenadering	centraal;	het	gaat	dan	om	de	vraag	op	wie	de	regiomarketing	zich	
moet	richten	en	hoe	we	hen	kunnen	benaderen	en	bereiken.	Tot	slot	(C)	wordt	de	
feitelijke	marketingcommunicatie	ontwikkeld	en	ingevuld	op	een	campagnematige	
manier	en	worden	de	lijnen	voor	de	toekomst	uitgezet.	

Aanleiding
De buurman doet het ook
Er	zijn	veel	redenen	om	aan	regiomarketing	te	doen.	Vaak	is	de	directe	aanleiding	
een	bestuurswissel,	nieuwe	mensen	in	nieuwe	functies	met	nieuwe	ambitie,	
nieuwe	ontwikkelingen	binnen	de	stad	of	regio	of	het	initiëren	van	nieuw	beleid.	
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Het	voorbeeld	van	de	provincie	Drenthe	kwam	al	even	voorbij.	Het	thema	vitaliteit	
van	het	platteland	werd	vastgesteld	in	het	beleid	en	is	vervolgens	gekoppeld	aan	
een	marketingcommunicatiestrategie.	Ook	een	verschijnsel	als	krimp	kan	een	
reden	zijn	om	een	regio	een	extra	impuls	te	geven	of	nog	eens	extra	over	het	
voetlicht	te	brengen.	In	Oost-Groningen	trekken	steeds	meer	jongeren	weg	en	
keren	niet	weer	terug,	onder	andere	omdat	de	werkgelegenheid	afneemt.	Met	als	
gevolg	minder	gezinnen,	minder	kinderen,	minder	scholen	en	daardoor	weer	
minder	gezinnen.	Een	typisch	geval	van	een	vicieuze	cirkel.	Terwijl	er	ook	mooie	
particuliere	initiatieven	zijn	van	bijvoorbeeld	‘import’	ondernemers	die	de	kansen	
van	het	gebied	wel	degelijk	zien	en	hebben	gegrepen.	Door	dit	uit	te	vergroten	in	
een	gerichte	campagne	worden	niet	alleen	potentiële	ondernemers	op	ideeën	
gebracht	en	aangespoord	om	de	kansen	die	Oost-Groningen	biedt	eens	te	overwegen.	
Het	wakkert	ook	de	trots	van	de	huidige	inwoners	en	ondernemers	aan	en	ook	zij	
gaan	er	weer	in	geloven.	Een	dubbele	doelstelling	dus	die	twee	kanten	op	werkt;	
naar	buitenstaanders	en	naar	de	inwoners	zelf.

Veel	regiomarketingcampagnes	kennen	een	toeristische	insteek	met	als	doel	om	
meer	bezoekers	naar	een	stad	of	regio	te	trekken,	met	een	sterke	rol	voor	de	aloude	
VVV.	Het	meest	succesvolle	voorbeeld	hiervan	is	ongetwijfeld	de	campagne	‘Er	gaat	
niets	boven	Groningen’.	Als	eerste	door	de	overheid	gefinancierde	campagne	in	de	
geschiedenis	bekroond	met	een	EFFIE,	een	prestigieuze	marketingprijs.	Normaliter	
laten	imagocampagnes,	en	dan	zeker	vanuit	de	overheid	geïnitieerd,	zich	lastig	
meten	op	effect.	Toch	is	het	Marketing	Groningen	gelukt	om	inzichtelijk	te	maken	
wat	de	bestede	marketinggelden	hebben	opgeleverd	en	dit	te	kwantificeren	naar	
toeristische	bezoeken,	uitgaven	en	overnachtingen.	Dit	alles	leverde	een	veelvoud	
aan	bestedingen	op	in	de	stad	Groningen.	Kortom,	een	campagne	met	een	toeristisch	
motief	en	met	een	duidelijke	economische	spin-off.	

Inventieve ondernemers tonen kansen in  
een krimpgebied; Michel Jansen startte er  
De kleinste soepfabriek van Nederland.

Kansen in Oost-Groningen

Ziet u ook kansen in Oost-Groningen? Kijk dan eens op de website en lees er alles over. 
Ook van de mensen die u al voorgingen. www.kansinoostgroningen.nL

Oost-Groningen is een schitterend onontdekt stukje Nederland, een regio voor echte pioniers. 

Het gebied met prachtige kwelders, veengebieden, uitgestrekte graslanden, bos en mooie  

vestingstadjes is volop in beweging. Oost-Groningen ligt tussen de bruisende stad Groningen,  

de explosief groeiende Eemshaven en de Duitse grens en is een regio waar kansen liggen op 

allerlei gebieden. Het is alleen een kwestie van deze kansen zien en ze grijpen.

Stad
groningen

eemShaven
bremen

Vraag de brochure aanop de website
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Een	ander	motief	om	aan	gebiedsmarketing	te	doen	heeft	te	maken	met	het	
woonaspect.	Een	mooi	voorbeeld	daarvan	is	de	woonmarketing	van	Dronten.	
Gelegen	aan	de	periferie	van	de	Randstad	heeft	deze	gemeente	een	duidelijke	
forensenopzet;	veel	inwoners	van	Dronten	werken	in	de	Randstad.	Zeker	met	de	
komst	van	de	nieuwe	Hanzelijn	die	Dronten	letterlijk	met	de	Randstad	verbindt,	
wordt	deze	positie	alleen	maar	versterkt.	In	de	woonmarketingcampagne	‘Dronten	
dichtbij’	worden	voor	de	doelgroep	Randstedelingen	dan	ook	goed	beredeneerde	
argumenten	gegeven	waarom	Dronten	een	prima	plek	is	om	ruim	te	wonen,	met	
stadse	voorzieningen	en	toch	dichtbij	het	werk	in	de	Randstad.

Het	is	al	eerder	genoemd;	een	van	de	kenmerken	en	uitgangspunten	in	regio-
marketing	is	het	binden	en	verbinden.	Dat	kan	gaan	om	doelgroepen,	initiatieven	
of	-	heel	praktisch	-	evenementen	en	agenda’s.	In	veel	gemeenten	of	steden	worden	
op	meerdere	plekken	door	individuele	partijen	bijzondere	dingen	of	activiteiten	
gepromoot.	Los	van	elkaar.	Met	het	gevaar	dat	de	bezoeker	een	diffuus	beeld	krijgt	
van	een	stad	of	streek.	Voordat	de	campagne	‘Er	gaat	niets	boven	Groningen’	in	het	
voorjaar	van	2003	integraal	werd	opgepakt	en	alle	promotie-	en	marketingactiviteiten	
onder	de	vlag	van	het	oranje	rondje	met	de	Groninger	G	werden	gelabeld,	bestonden	
er	vijf	promotiecampagnes	om	Groningen	te	promoten.	De	binnenstadwinkeliers	
hanteerden	samen	met	de	gemeente	de	slogan	‘Je	treft	‘t	in	Groningen’	om	zo	
bezoekers	uit	de	regio	te	verleiden	om	te	gaan	winkelen	in	Groningen.	De	Rijks-
universiteit	en	Hanzehogeschool	probeerden	scholieren	te	interesseren	om	te	gaan	
studeren	in	Groningen	door	middel	van	de	campagne	‘Groningen	jouw	studiestad!’.	
De	gezamenlijke	ICT-bedrijven	prezen	samen	met	de	gemeente	de	stad	Groningen	
aan	als	dé	ICT-stad	van	Nederland	in	de	campagne	‘IT	swings	in	Groningen’.	De	
gemeente	Groningen	voerde	een	gecombineerde	arbeidsmarkt-imagocampagne	onder	
de	noemer	‘Gemeente	Groningen.	Maakt	ambities	waar’.	En	de	provincie	Groningen	
was	inmiddels	enkele	jaren	bezig	met	een	promotiecampagne	onder	de	noemer		
‘Er	gaat	niets	boven	Groningen’.	Kortom,	de	buitenstaander	kreeg	een	zeer	diffuus	
beeld	van	Groningen	en	de	noodzaak	tot	binden	en	verbinden	was	overduidelijk.	
Het	grote,	bijkomende	voordeel	daarvan	was	ook	dat	budgetten	op	één	hoop	
gegooid	werden	en	er	op	die	manier	veel	meer	slagkracht	en	bereik	mogelijk	was.	
Daar	waar	de	onderwijsinstellingen	vroeger	lokaal	in	specifieke	regio’s	in	Nederland	
wat	aan	de	promotie	van	de	onderwijsstad	Groningen	deden,	was	er	nu	ineens	de	
mogelijkheid	om	met	een	landelijke	radiocampagne	recht	in	het	hart	van	de	hele	
doelgroep	te	schieten.	

Nog	steeds	is	binden	en	verbinden	een	thema	voor	veel	steden	en	gemeenten.		
In	Hardenberg	zijn	ontzettend	veel	initiatieven	van	ondernemers	en	verenigingen	
en	niet	alleen	op	toeristisch	gebied.	Wat	miste	was	het	cement	en	de	verbinding	
tussen	al	die	activiteiten	en	promotie.	Regiomarketing	kan	dan	prima	fungeren	als	
de	kapstok	waaraan	iedere	partij	zijn	eigen	boodschap	en	promotie	kan	hangen.		
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In	Noordoost	Fryslân	hebben	vijf	gemeenten	de	handen	ineen	geslagen	om	vooral	de	
regio	gezamenlijk	over	het	voetlicht	te	brengen	en	in	ieder	geval	de	vele	activiteiten	
die	er	in	het	gebied	worden	georganiseerd,	gezamenlijk	te	promoten.	Door	het	onder	
één	noemer,	met	één	gezamenlijke	kapstok	en	één	agenda	richting	buitenwereld	te	
brengen.

Maar	ook	op	macroniveau	kunnen	zich	ontwikkelingen	voordoen	die	je	als	stad	of	
regio	dwingen	om	na	te	denken	over	de	noodzaak	van	gerichte	regiomarketing.		
En	die	je	kritisch	doen	kijken	naar	je	eigen	positie	in	de	markt.	Zo	was	de	provincie	
Drenthe	van	oudsher	een	van	de	meest	populaire	toeristische	bestemmingen	in	
Nederland;	altijd	bivakkeerde	ze	op	plek	nummer	3	van	de	nationale	toeristische	
ranglijst.	Toch	was	ze	in	de	loop	der	jaren	gezakt	naar	de	zesde	plaats.	En	dit	lag	niet	
in	het	feit	dat	de	hunebedden	en	de	heidevelden	nu	sterk	veranderd	waren;	die	waren	
nog	steeds	hetzelfde	gebleven.	Maar	andere	regio’s	deden	meer	aan	marketing	en	
zorgden	voor	marktwerking,	zoals	Brabant	en	Twente	of	steden	zoals	Groningen	en	
Rotterdam.	En	het	was	deze	steden	en	regio’s	gelukt	om	meer	top	of	mind	bij	de	
toeristische	bezoeker	te	komen	ten	koste	van	Drenthe.	Bovendien	zit	die	concurren-
tie	al	lang	niet	meer	alleen	maar	om	de	hoek,	maar	ook	elders	in	de	wereld.		
Zeker	als	het	gaat	om	toeristische	marketing.	Vier	dagen	vliegen	naar	Barcelona	
voor	twee	personen	vanaf	Groningen	Airport	Eelde	inclusief	hotel	kost	295	euro.		
Drie	nachten	met	z’n	tweeën	in	het	Familiehotel	in	Eelde-Paterswolde	kost	312	euro	
(april	2013).	Dus	wordt	Spanje	ineens	een	concurrent	van	Drenthe.	En	aangezien	de	
consument	weinig	tijd	en	steeds	minder	geld	te	besteden	heeft,	maar	toch	nog	
steeds	graag	iets	bijzonders	wil…	

De	echte	werking	van	marketing	wordt	vanzelfsprekend	niet	alleen	bepaald	door	een	
lage	prijs	of	een	scherp	aanbod,	maar	voor	een	groot	deel	nog	steeds	door	de	kwaliteit,	
aantrekkelijkheid	en	noodzaak	van	een	product.	Dus	dat	betekent	steeds	meer	en	
vaker	duidelijk	maken	wat	de	essentie	is	van	je	stad	of	regio.	En	nadenken	over	je	
concurrentievoordeel	of	die	aspecten	die	het	interessant	maken	voor	doelgroepen	
om	eens	meer	over	je	stad	of	regio	te	weten	te	komen.	Kortom,	achterhalen	en	
duidelijk	maken	wat	je	identiteit	en	je	reputatie	is.	Zodat	je	eenduidig	bij	de	
doelgroepen	tussen	de	oren	kunt	komen.	Wat	heb	je	daadwerkelijk	in	huis?	En	wat	
is	daarbij	je	belofte	naar	de	markt?	Waarbij	ook	de	inhoud	en	randvoorwaarden	
moeten	kloppen.	Een	regiomarketingcampagne	opstarten	om	krimp	tegen	te	gaan	
is	op	zichzelf	wat	mager;	wanneer	je	dit	ondersteunt	met	maatregelen	om	starters	
op	de	woonmarkt	in	de	regio	te	houden	door	een	aantrekkelijke	starterssubsidie	te	
verstrekken,	gaat	het	al	beter	werken.	Tell	it,	maar	vooral	be	good.	En	probeer	het	
in	praktijk	waar	te	maken	en	vast	te	houden.



Bundeling van krachten en uniforme labeling onder 
de vlag van ‘Er gaat niets boven Groningen’ zorgen 
voor een sterk merk en voor trots, zoals bij toenmalig 
FC Groningen-voetballer Evgeniy Levchenko.

G-labeling
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Case Marketing Drenthe

Waarom Drenthe voor 
regiomarketing koos

Na	het	faillissement	van	het	Noord-Nederlands	Bureau	voor	Toerisme	in	2003	
bleven	de	Provinciale	Staten	van	Drenthe	nut	en	noodzaak	zien	van	de	toeristische	
promotie	van	Drenthe.	In	2004	werd	dan	ook	een	marketingorganisatie	opgericht	
die	verbonden	was	aan	de	Provinciale	VVV.	Deze	marketingorganisatie	hield	zich	
destijds	alleen	bezig	met	de	toeristische	promotie.	Vanwege	de	beperkte	financiële	
middelen	kwam	de	campagnestrategie	niet	verder	dan	deelname	aan	beurzen	en	
het	ontwikkelen	van	toeristische	gidsen	en	folders.	Echter,	het	beeld	van	Drenthe	
bij	het	grote	publiek	zat	in	een	negatieve	spiraal.	En	doordat	er	qua	promotie	
nagenoeg	niets	van	Drenthe	vernomen	werd	in	de	landelijke	media	bleven	de	
vooroordelen	(saai,	oubollig	en	niets	te	beleven)	bestaan.	

Dit	was	aanleiding	voor	de	toenmalige	gedeputeerde	van	de	Provincie	Drenthe	om	
aan	het	imago	te	gaan	werken.	Daarbij	koos	hij	er	bewust	voor	de	promotie	breder	
te	trekken.	Dus	niet	alleen	Drenthe	promoten	als	een	provincie	waar	je	uitstekend	
kunt	recreëren,	maar	ook	prima	kunt	wonen	en	werken	om	uiteindelijk	bij	te	
dragen	aan	de	economische	ontwikkeling.	Door	deze	integrale	aanpak	(wonen,	
werken	en	recreëren)	zou	er	in	de	Provinciale	Staten	meer	geld	gecreëerd	kunnen	
worden	voor	een	imagocampagne.	Daarnaast	zag	hij	ook	in	dat	een	goede	imago-
campagne	niet	een	kwestie	van	maanden	of	een	jaar	is,	maar	van	een	lange	adem.	
Met	deze	argumenten	kreeg	de	gedeputeerde	ook	de	Provinciale	Staten	mee.		
Na	het	door	de	Provinciale	Staten	gehouden	imago-onderzoek	in	2006,	waarin	werd	
beschreven	dat	Drenthe	een	flets	en	oubollig	imago	had,	werd	dan	ook	besloten	om	
het	imago	van	Drenthe	door	middel	van	een	consequente	en	consistente	aanpak	te	
versterken.	Door	een	onafhankelijke	marketingorganisatie	op	te	richten	met	een	
structureel	budget	voor	vier	jaar.	

Marketing	Drenthe	startte	op	1	januari	2007	als	een	onafhankelijke	stichting	met	
als	opdracht	het	imago	van	Drenthe	op	het	gebied	van	wonen,	werken	en	recreëren	
te	versterken	en	met	als	doel	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	economische	ontwikke-
ling	van	de	provincie.	Daarbij	werd	de	nulmeting	van	het	imago-onderzoek	in	2006	
als	referentiepunt	gehanteerd.	
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Agendasetting
Het uitleggen van een complex verhaal
Vaak	ontstaan	ideeën,	ambities	en	beleidsvoornemens	rondom	regiomarketing	
wanneer	de	juiste	mensen	op	het	juiste	moment	op	de	juiste	plek	opereren.	
Bijvoorbeeld	door	nieuwe	bestuurders	die	met	een	frisse	blik	tegen	een	stad	of	
gemeente	aankijken.	En	zien	dat	er	marketingwise	meer	valt	te	halen	uit	de	stad	of	
regio	dan	tot	dan	toe	gebeurde.	Of	door	impulsen	van	een	communicatieafdeling	die	
binnen	de	gemeentelijke	organisatie	medestanders	heeft	weten	te	vinden	voor	het	
opstarten	van	een	regiomarketingbeleid.	En	zo	gezamenlijk	de	reikwijdte	en	
aanpak	van	regiomarketing	voor	hun	stad	of	streek	vaststellen.	Maar	vaak	ook	zijn	
er	promotie-initiatieven	van	buitenaf	door	ondernemers	of	brancheverenigingen,	
waarbij	het	belang	voor	een	stad,	gemeente	of	regio	zo	duidelijk	is,	dat	er	vanuit	de	
overheid	structureel	aandacht	aan	moet	worden	besteed.	En	op	zo’n	moment	
ontstaat	dan	ook	vaak	de	gedachte	aan	een	breder	gebiedsmarketingbeleid.	

Het	lijkt	dan	een	kwestie	van	een	toevallige	samenloop	van	omstandigheden.	
Iedereen	zit	in	de	juiste	flow	en	de	geesten	zijn	dusdanig	rijp,	dat	alles	ook	lijkt	te	
lukken.	In	de	gemeente	Hoogeveen	stond	niet	alleen	het	college	van	B&W	open	voor	
het	structureel	opzetten	en	uitvoeren	van	een	regiomarketingbeleid,	maar	bevonden	
zich	op	diverse	sleutelposities	binnen	de	ambtelijke	organisatie	ook	een	aantal	
verlichte	geesten	met	duidelijke	ideeën	over	de	invulling	ervan.	Als	dan	ook	nog	de	
ondernemers	goed	georganiseerd	zijn	en	welwillend	staan	tegenover	het	gezamenlijk	
optrekken,	en	er	is	een	projectleider	die	zowel	de	taal	van	die	ondernemers	spreekt	
als	de	interne	politieke	wegen	weet	te	bewandelen,	dan	kan	het	snel	gaan.		
Het	regiomarketingtraject	van	Hoogeveen	kende	dan	ook	een	vliegende	start.	

Drenthe niet alleen promoten als een provincie 
waar je uitstekend kunt recreëren, maar ook 
prima kunt wonen en werken.

Wonen, werken en recreëren
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De Drenthecampagne kreeg veel positieve pers, 
maar ontving ook kritiek ten aanzien van de 
doelgroepenkeuze. 

Lof en kritiek



29

Maar	regiomarketing	blijft	in	aanvang	een	politiek	verhaal	dat	geïnitieerd	wordt	
door	de	overheid.	Dus	dat	betekent	dat	het	op	de	politieke	agenda	gezet	moet	
worden	en	dat	ook	het	controlerend	orgaan	als	een	gemeenteraad	of	Provinciale	
Staten	meegenomen	moet	worden.	Zeker	wanneer	regiomarketing	voortkomt	uit	
gemeentelijk	of	provinciaal	beleid,	ligt	het	gevaar	op	de	loer	dat	het	ook	inhoudelijk	
politiek	onderwerp	van	discussie	wordt.	De	politieke	kleur	van	de	partijen	kan	dan	
ineens	een	belangrijke	rol	spelen.	De	start	van	de	Drenthe-campagne	ging	niet	
zonder	slag	of	stoot.	Het	feit	dat	de	provincie	aan	regiomarketing	ging	doen	was	
nog	niet	het	grootste	punt	van	discussie;	bij	alle	politieke	partijen	zag	men	nut	en	
noodzaak	van	een	gerichte	en	gestructureerde	marketing	van	de	provincie	wel	in.	
Zeker	omdat	de	successen	van	andere	provincies	op	dit	gebied	ze	vooruit	gesneld	
waren.	En	zeker	toen	de	toeristische	cijfers	aantoonden	dat	er	wel	iets	mocht	
gebeuren	aan	de	promotie	en	marketing	van	Drenthe	als	geheel.	Daar	was	niet	heel	
veel	discussie	over,	hoogstens	over	de	hoogte	van	het	budget	dat	er	in	moest	
worden	gestopt.	Het	heetste	hangijzer	bleek	echter	de	doelgroepenkeuze.	In	de	
campagne	was	de	nadruk	gelegd	op	de	bovenmodale	doelgroep	voor	zowel	de	
empty	nesters,	de	oudere	mensen	van	wie	de	kinderen	de	deur	uit	zijn,	als	de	jonge	
gezinnen.	Onderzoek	wees	uit	dat	dit	de	meest	kansrijke	doelgroepen	waren	voor	
de	toekomst	van	Drenthe	en	dat	betekende	een	kwalitatief	hoogwaardige	campagne,	
ingevuld	met	aspecten	van	Drenthe	die	quality	of	life	weergaven.	Dus	veel	rietgedekte	
boerderijtjes,	vrolijke	en	welgestelde	gezinnen	en	beelden	van	pranzo-achtige	
taferelen	op	een	zomeravond.	Niet	echt	bedoeld	voor	Mien	van	driehoog	achter	op	
het	Utrechtse	Kanaleneiland.	Dit	leidde	tot	kritiek	en	vragen	van	de	linkse	oppositie	
in	de	Staten.	De	campagne	moest	laagdrempeliger	en	voor	alle	doelgroepen	gelden.	
Logisch	gezien	hun	politieke	uitgangspunten.	Maar	goed,	communicatie	is	keuzes	
maken	hadden	we	al	eerder	vastgesteld.	En	16	miljoen	Nederlanders	als	doelgroep…	
Bovendien	gold	ook	hier	de	kunst	van	het	loslaten.	De	marketing	was	niet	voor	
niets	in	handen	gelegd	van	een	professionele	en	zelfstandige	marketingstichting	
buiten	de	provinciale	organisatie.	En	daarmee	was	de	kous	snel	af.	

Het	punt	is	dat	er	vaak	geen	eenduidig	beeld	over	gebiedsmarketing	bestaat	bij	
degenen	die	erover	moeten	beslissen.	Negen	van	de	tien	keer	is	er	de	merkbare	
behoefte	vanuit	de	interne	organisatie	om	duidelijk	te	krijgen	wat	nut	en	noodzaak	
is	van	regiomarketing.	In	het	gemiddelde	college	van	B&W	bestaan	vaak	al	ver-
schillende	beelden	over	wat	regiomarketing	is	en	kan	betekenen;	in	een	gemeenteraad	
is	hier	vaak	al	helemaal	geen	concreet	beeld	van.	Dus	dat	betekent	aan	de	hand	
nemen	en	‘voorlichten’.	Ook	om	de	slagingskans	van	het	project	te	vergroten.		
Het	is	en	blijft	het	uitleggen	en	overtuigen	van	een	complex	verhaal	en	bestuurlijk	
draagvlak	creëren.	Of	het	nu	gaat	om	het	college,	de	gemeenteraad	of	staten	of	de	
eigen	collega’s	binnen	gemeente	of	provincie.	Immers,	er	zijn	veel	factoren	die		
een	rol	spelen	in	het	traject	van	regiomarketing	en	die	ingevuld	moeten	worden.		
Zo	moet	het	onderdeel	zijn	van	het	beleid	en	moet	er	op	zijn	minst	geld	voor	vrij	
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gemaakt	worden.	En	kunnen	reikwijdte	en	thema’s	beperkt,	maar	ook	verstrekkend	
zijn:	wordt	alleen	ingestoken	op	toerisme	of	gaan	we	all	the	way	en	integraal	met	
naast	toerisme	ook	thema’s	als	wonen,	werken,	recreëren?	Verder	speelt	natuurlijk	
de	rol	van	de	overheid	mee;	deze	is	dan	wel	initiator,	maar	de	uitvoering	zal	
waarschijnlijk	plaatsvinden	met	de	participatie	van	derden.	En	dan	is	het	natuurlijk	
vooral	de	vraag	wat	het	uiteindelijk	oplevert.	Op	veel	vragen	is	op	voorhand	geen	
concreet	antwoord	te	geven.	In	ieder	geval	niet	voor	de	eigen	stad	of	regio.	De	uitslag	
van	een	voetbalwedstrijd	is	ook	van	te	voren	niet	met	zekerheid	te	voorspellen.	
Zeker	niet	als	nog	niet	bekend	is	met	welk	team	de	grasmat	wordt	betreden	en	hoe	
de	tegenstander	eruit	ziet.	Wel	kan	de	what’s	in	it	for	us?-vraag	beantwoord	worden	
met	voorbeelden	van	andere	trajecten.	Concrete	voorbeelden	helpen	daarbij.		
Het	succes	van	Iamsterdam,	de	landelijke	effectiviteitprijs	(EFFIE)	gewonnen	door	
Groningen	en	de	uitverkiezing	van	Hoogeveen	als	beste	binnenstad	van	Nederland.	
Het	zijn	een	paar	voorbeelden	van	mogelijke	effecten	van	regiomarketing	die	de	
nodige	economische	spin-off	hebben	opgeleverd.	En	dat	is	toch	wat	in	ieder	geval	veel	
bestuurders	graag	horen.	Een	beproefd	middel	is	dan	ook	om	interne	presentaties	
over	het	vak	en	de	achtergrond	ervan	te	geven	aan	zowel	sleutelfunctionarissen/	
-afdelingen	als	bestuurders	om	zo	begrip	en	draagvlak	te	creëren	voor	het	opstarten	
van	een	regiomarketingtraject.	

Het	is	wenselijk	om,	voordat	de	boer	op	wordt	gegaan,	zelf	als	projectleider	of	
adviseur	al	de	procedure	en	structuur	van	het	ontwikkelingstraject	vast	te	stellen.	
Wie	is	in	the	lead	vanuit	het	college?	Welke	afdeling	neemt	het	voortouw;	is	dat		
de	economische	afdeling	of	communicatie	of	juist	in	gezamenlijkheid?	Wat	is	het	
ambtelijke	traject	dat	moet	worden	doorlopen	en	wat	is	daarbij	bijvoorbeeld	de	rol	
van	de	gemeenteraad:	hebben	zij	stemrecht	of	volstaat	het	ze	slechts	te	informeren?	
Welke	bruggen	naar	buiten	moeten	worden	geslagen	en	in	welk	stadium?		
Het	opzetten	van	een	projectgroep	is	vaak	één	van	de	eerste	actiepunten.	Evenals	
het	vaststellen	van	de	opdracht	formulering	en	marketingdoelstelling;	en	daarmee	
de	keuze	voor	de	reikwijdte	van	de	regiomarketing.	De	marketingopgave	hangt	
vanzelfsprekend	samen	met	de	beleidskeuze	voor	regiomarketing:	wat	is	de	
aanleiding,	wat	is	het	beleid	en	hoe	gaan	we	de	ambitie	verwezenlijken?		
In	sommige	gevallen	is	er	ook	nog	sprake	van	interne	marketing	en	wordt	de	
buitenkant	met	de	binnenkant	verbonden	en	vice	versa.	De	campagne	‘Hoogeveen.	
Met	een	hoofdletter	H’	moest	niet	alleen	het	ambitieuze	beleid	van	de	gemeente	
naar	buiten	ventileren.	Ook	werd	tegelijkertijd	intern	onder	deze	noemer	campagne	
gevoerd	om	een	kwaliteitsslag	te	realiseren	binnen	het	ambtelijk	apparaat	op	het	
gebied	van	dienstverlening	richting	de	burgers.	Zo	versterkten	interne	en	externe	
communicatie	elkaar.



31

Eenmaal	voet	aan	de	grond	bij	het	college	kan	het	verdere	zendingswerk	intern	
beginnen	met	vaak	uiteindelijk	de	proef	op	de	som	bij	de	kritische	massa	van	de	
volksvertegenwoordigers.	En	terecht,	want	het	gaat	immers	om	gemeenschapsgeld.	
Speciale	bijeenkomsten	voor	de	gemeenteraad	of	raadscommissie	over	de	werking	
van	regio-	en	citymarketing	en	de	do’s	&	don’ts,	met	de	mening	en	expertise	van	
buiten,	helpen	daarbij.	Inclusief	het	aandragen	van	praktijkvoorbeelden.	Dit	zorgt	
bovendien	voor	een	eenduidig	beeld	van	gebiedsmarketing	bij	alle	aanwezige	
raadsleden.	Uiteindelijk	moet	er	draagvlak	komen	voor	een	regiomarketingbeleid	
en	-traject	dat	meerjarig	is	zodat	de	gebiedsmarketing	zich	kansrijk	kan	ontwikkelen,	
binnen	of	buiten	een	gemeente	of	provincie.	En	is	het	vaststellen	van	een	project-
budget	voor	de	korte	termijn	en	het	veiligstellen	van	een	campagnebudget	voor	een	
langere	periode	een	belangrijke	eerste	beslissing.

Foto	Danbu14



Case Marketing Drenthe

Kernwaarden in een 
modern jasje

Regiomarketing	en	het	ontwikkelen	van	een	regiomarketingstrategie	is	uiterst	
complex.	Wat	is	nu	het	product	Drenthe?	Welke	doelgroepen	zijn	interessant?		
Het	opnieuw	uitvinden	en	positioneren	van	Drenthe	betekende	niet	dat	er	ineens	
een	heel	nieuw	product	gepromoot	moet	worden.	Immers,	Drenthe	was	nog	steeds	
Drenthe.	Met	zijn	hunebedden,	bossen	en	heidevelden.	Met	zijn	rust	en	zijn	ruimte.	
En	met	een	zeer	aardige	en	authentieke	bevolking.	De	kunst	was	om	deze	oude	en	
vertrouwde	kernwaarden	nieuw	leven	in	te	blazen	en	toekomstgericht	te	maken,	
zodat	ze	ook	voor	de	moderne,	jongere	doelgroep	interessant	zouden	kunnen	zijn.	
Van	belang	was	dan	ook	om	stakeholders	in	Drenthe	mee	te	nemen	in	het	nieuwe	
verhaal	van	Drenthe.	Daarvoor	zijn	in	Drenthe	diverse	klankbordsessies	georgani-
seerd	met	bestuurders,	bedrijven	en	bewoners	van	de	provincie.	Hiermee	werd	de	
betrokkenheid	en	het	draagvlak	aanzienlijk	vergroot.	Ook	de	vijf	stedelijke	ge-
meenten	in	Drenthe	hebben	hierin	een	belangrijke	rol	gespeeld.	Door	juist	ook	
deze	partijen	mee	te	nemen	in	het	proces	ontstond	er	een	bewustzijn	dat	het	
Drentse	verhaal	en	het	lokale	verhaal	(citymarketing)	ter	versterking	van	het	
imago	nauw	op	elkaar	aan	zouden	moeten	sluiten.	Echter,	dit	is	geen	gemakkelijk	
gelopen	weg	omdat	uiteindelijk	de	grotere	steden	juist	ook	willen	gaan	voor	hun	
eigen	identiteit.	Persoonlijke,	bestuurlijke	en	politieke	ambitie	en	het	ontbreken	op	
lokaal	niveau	aan	deskundigheid	op	het	gebied	van	citymarketing	liggen	hieraan	
ten	grondslag.	Dit	is	in	zekere	zin	ook	wel	begrijpelijk,	maar	dat	neemt	niet	weg	dat	
het	wel	slim	en	effectief	is	om	juist	voor	een	integrale	marketingstrategie	te	kiezen,	
waardoor	Drenthe	zich	nog	sterker	kan	profileren	als	regio.

De kunst was om oude en vertrouwde 
kernwaarden ook interessant te maken 
voor de moderne, jongere doelgroep.

Jongere doelgroep
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Actie
Het organiseren van de organisatie
Het	proces	om	regiomarketing	op	de	agenda	te	zetten	bij	interne	belangengroepen	
binnen	een	gemeente	of	provincie,	loopt	vaak	parallel	aan	het	opzetten	van	de	
projectstructuur	en	de	projectorganisatie.	Vaak	ligt	er	wel	een	goedgekeurd	besluit	op	
concernniveau	om	aan	regiomarketing	te	doen,	maar	moeten	diezelfde	bestuurders	
nog	bekend	worden	met	de	mogelijkheden	en	reikwijdte	ervan.	Het	liefst	willen	ze	
dan	al	alles	zoveel	mogelijk	dichtgetimmerd	hebben	en	alle	(financiële)	consequenties	
inzichtelijk	hebben.	Maar	zo	werkt	de	praktijk	van	regiomarketing	natuurlijk	niet.	
Het	ontwikkelproces	speelt	zich	voor	een	belangrijk	deel	ook	buiten	de	ambtelijke	
organisatie	af;	en	de	afhankelijkheid	van	goedwillende,	participerende	ondernemers,	
belangengroepen	en	inwoners	bepaalt	voor	een	groot	deel	ook	de	invulling	en	het	
succes	van	het	traject.	Dus	zien	we	vaak	dat	er	twee	sporen	gevolgd	worden:	een	
vooruitgeschoven	post	binnen	een	gemeente	of	provincie	krijgt	de	opdracht	om	
een	projectplan	te	schrijven	en	om	tegelijkertijd	al	een	projectgroep	te	formeren.	
Daarmee	begint	in	feite	ook	al	de	interne	lobby;	immers,	mensen	zullen	vrijgemaakt	
moeten	worden	voor	langere	tijd	en	dit	zal	goed	gemotiveerd	moeten	worden.	Het	
opzetten	van	de	projectgroep	is	bij	uitstek	iets	voor	een	dienst	Economische	Zaken	
of	een	afdeling	(Marketing)Communicatie.	Het	onderwerp	en	vooral	de	uitrol	
regiobreed,	raakt	vaak	ondernemers	en	heeft	doorgaans	economische	spin-off	als	
doel.	Tegelijkertijd	is	het	aandeel	marketing	en	communicatie	in	de	ontwikkeling	
van	regiomarketing	groot.	Wat	weer	pleit	voor	een	sterke	en	leidende	rol	voor	een	
(marketing)	communicatieadviseur.	In	de	praktijk	is	dan	ook	vaak	een	combi	
tussen	deze	twee	disciplines	aan	de	orde.	Wat	overigens	niet	wil	zeggen	dat	dit		
de	kurk	is	waar	het	project	op	moet	gaan	drijven.	Recreatie	&	Toerisme,	Wonen,	
Cultuur,	Sport,	Innovatie,	Welzijn	&	Zorg;	er	zijn	verschillende	disciplines	en		
dus	verschillende	afdelingen	of	adviseurs	die	ook	plaats	kunnen	nemen	in	een	
projectgroep.	Afhankelijk	van	de	beleidskeuze	en	de	doelstellingen	die	je	met	
regiomarketing	nastreeft.	

Maar	er	zit	wel	degelijk	een	grens	aan	de	omvang	van	een	projectgroep;	het	gevaar	
voor	Poolse	Landdagen	ligt	al	snel	op	de	loer.	In	de	projectgroep	voor	de	logo-	
ontwikkeling	van	de	campagne	‘Er	gaat	niets	boven	Groningen’	zaten	twaalf	
verschillende	vertegenwoordigers	van	verschillende	disciplines	aan	tafel.		
Allemaal	met	hun	eigen	stem	en	voorkeur;	van	de	vertegenwoordiger	van	het	
hippe	Groninger	Museum	tot	en	met	een	afgezant	van	de	stichting	die	het	cultuur-
historisch	erfgoed	van	Groningen	bewaakte.	Dus	ging	de	discussie	al	snel	over	
strakke	moderne	typografie	versus	traditionele	krulletters.	Een	kwestie	van	smaak	
waar	je	niet	uitkomt.	Pas	toen	de	briefing	nog	eens	goed	bediscussieerd	werd	en	
vooral	de	projectgroep	gedownsized	werd	tot	een	vertegenwoordiging	van	drie	
mensen,	was	er	in	no	time	overeenstemming	en	besluitvorming.	
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Kortom,	een	kleine	en	slagvaardige	projectgroep	heeft	zo	zijn	voordelen.		
Met	meerdere	disciplines	en	met	gemakkelijke	toegang	tot	bestuurders,	die	zo	de	
voorbereidende	werkzaamheden	voor	de	implementatie	van	regiomarketing	kan	
regelen.	Het	liefst	met	iemand	in	de	rol	van	linking	pin	uit	het	college;	in	Kampen	
was	de	wethouder	Economische	Zaken	onderdeel	van	de	projectgroep,	in	Hardenberg	
zelfs	de	burgemeester.	Het	geeft	een	projectgroep	niet	alleen	meer	inhoudelijke	
waarde,	maar	ook	status	en	kracht.	Waardoor	het	overtuigen	van	anderen	gemak-
kelijker	wordt.	De	projectleider	heeft	hierbij	een	niet	te	onderschatten	rol.		
Vaak	wordt	zo	iemand	ook	benoemd	met	het	idee	om	de	brug	naar	buiten	te	slaan	
en	de	voorbereiding	voor	een	marketingstichting	buiten	de	gemeente	of	provincie	
te	treffen.	De	profielschets	is	dan	ook	die	van	een	schaap	met	vijf	poten:	

•	 kennis	van	politiek,	
•	 marketing	en	commercie	in	de	bagage,	
•	 verbinder,	maar	wel	kritisch,	
•	 gemakkelijk	toegang	hebbend	tot	het	bestuur,	
•	 het	vermogen	om	te	voelen	en	te	denken	vanuit	ondernemers,	
•	 bekend	zijn	met	de	cultuur	in	een	regio,	
•	 zich	bewust	zijnd	van	de	gevoeligheden	van	regiomarketing.	

En	aangezien	regiomarketing	in	praktijk	25%	marketing	en	75%	netwerken	is,	
moet	deze	kartrekker	ook	nog	eens	een	neus	hebben	voor	het	vinden	en	binden	van	
de	juiste	personen	buiten	de	eigen	organisatie	en	een	netwerker	pur	sang	zijn.	

Te	vaak	nog	wordt	regiomarketing	bedreven	van	achter	het	beeldscherm	met	
behulp	van	theoretische	marketingmodellen.	Maar	de	echte	uitdaging	en	het	echte	
werk	liggen	buiten,	in	het	veld	waar	de	doelgroepen	zich	bevinden	en	waar	bruggen	
moeten	worden	geslagen.	Een	enthousiast	boegbeeld	die	nadrukkelijk	en	zichtbaar	
aanwezig	is	in	de	regio,	bereikt	in	praktijk	meer	dan	een	bedreven	analyticus	op	
afstand.	Om	die	buitenwereld	optimaal	naar	binnen	te	halen	is	het	slim	om	in	een	
vroegtijdig	stadium,	het	liefst	al	in	de	planvorming,	de	brug	naar	buiten	te	slaan.	
Een	veelbeproefde	methode	is	het	instellen	van	een	klankbordgroep	met	vertegen-
woordigers	van	diverse	belangengroepen.	De	voorzitter	van	de	winkeliersvereniging	
of	het	centrummanagement,	een	bestuurslid	van	de	ondernemersclub,	vaandel-
dragers	uit	de	culturele	wereld,	vertegenwoordigers	van	toeristische	promotie,	
afgezanten	van	wooncorporaties,	bewonersvertegenwoordigers,	et	cetera.	De	rij	
kan	zo	lang	gemaakt	worden	als	gewenst,	als	het	maar	werkbaar	blijft	en	ter	zake	
doende	is.	Ieder	heeft	zijn	eigen	verhaal	over	de	stad	of	de	regio	en	kent	de	belangen	
van	de	doelgroep.	Een	klankbordgroep	kent	dan	ook	meerdere	voordelen	in	de	
ontwikkeling	van	regiomarketing.	Zo	kan	het	een	schat	aan	informatie	opleveren	als	
het	gaat	om	inhoudelijke	input.	Zeker	als	het	aankomt	op	zaken	als	het	positioneren	
of	het	bepalen	van	de	communicatiepropositie	van	de	stad	of	regio.	En	direct	daaraan	
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gekoppeld	de	check	op	datgene	wat	hiervoor	wordt	ontwikkeld.	Het	zijn	uiteindelijk	
de	inwoners	en	de	ondernemers	en	in	het	verlengde	daarvan	de	‘externe’	doelgroepen,	
die	zich	moeten	herkennen	in	de	profilering	van	hun	stad	of	regio.	Anders	ontstaan	
verkeerde	beelden	en	verwachtingen.	Vertegenwoordigers	uit	de	samenleving	
verenigd	in	een	klankbordgroep	vormen	dan	ook	een	mooie	kritische	toetssteen.	
Maar	regiomarketing	moet	niet	het	feestje	van	een	gemeente	of	provincie	zijn;	het	
moet	breed	omarmd	en	uitgedragen	worden.	Door	draagvlak	te	creëren	in	een	vroeg	
stadium	worden	vertegenwoordigers	van	de	belangengroepen	mede	verantwoordelijk	
voor	de	marketingontwikkeling	en	voelen	ze	die	verantwoordelijkheid	ook	beter.	
Zodat	ze	in	een	later	stadium,	in	de	uitvoering	van	de	campagne,	als	ambassadeurs	
binnen	hun	eigen	geledingen	de	olievlekwerking	op	gang	kunnen	helpen.	

En	dan	is	er	natuurlijk	de	inhoud	van	het	project;	het	benoemen	van	de	uitgangs-
punten	in	een	projectplan.	Wat	wordt	er	verwacht	van	de	betrokken	spelers?		
Wat	willen	we	bereiken	met	het	project	voor	de	korte	termijn	en	hoe	ziet	de	
ontwikkeling	van	regiomarketing	er	voor	de	toekomst	idealiter	uit?	Welke	keuzes	
maken	we	en	wat	past	het	beste	bij	het	stedelijk	of	regionaal	beleid?	Op	het	oog	een	
rijtje	open	deuren	en	vanzelfsprekendheden.	In	praktijk	nog	vaak	onderbelicht	en	
of	summier	ingevuld.	Voor	de	langere	termijn	is	dat	ook	enigszins	begrijpelijk;	
zoals	gezegd	hangt	het	succes	van	regiomarketing	ook	af	van	spelers	buiten	de	
gemeentelijke	of	provinciale	overheid.	De	toekomst	is	weliswaar	te	duiden	maar	
niet	te	voorspellen.	Maar	ook	het	project	dat	binnen	de	burelen	van	de	overheid	
wordt	opgestart	en	moet	leiden	tot	de	basis	voor	regiomarketing,	moet	zoveel	
mogelijk	een	duidelijk	omschreven	en	realistische	opdracht	zijn.	Met	een	duide-
lijke	kop	en	staart,	die	op	moment	X	is	afgerond.	Het	geeft	bestuurders	en	intern	
betrokkenen	houvast	en	schept	de	juiste	verwachtingen,	wat	het	draagvlak	vergroot.	
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Geen	eindeloos	traject	met	een	open	einde	als	het	gaat	om	financiën	bijvoorbeeld.	
Je	hebt	een	concrete	trajectbeschrijving	nodig	om	de	basis	voor	het	marketingbeleid	
te	leggen:	wat	wordt	in	welke	periode	door	wie	opgeleverd	en	tegen	welke	kosten?	
Een	belangrijk	onderdeel	daarbij	is	de	marketingparagraaf.	Vaak	geschreven	door	
de	projectgroep,	al	dan	niet	met	ondersteuning	van	externe	marketingexperts.	
Soms	door	een	stichting	buiten	de	overheid,	maar	dan	wel	met	concreet	meegegeven	
randvoorwaarden.	De	marketingparagraaf	voor	de	Drenthe-campagne	bijvoorbeeld,	
was	een	volledig	en	uitgebreid	marketingplan	waarin	de	kersverse	stichting	
Marketing	Drenthe	haar	visie	had	neergeschreven	op	de	ontwikkeling	van	regio-
marketing	voor	Drenthe.	Met	een	duidelijk	beleidskader	vanuit	het	provinciebestuur,	
duidelijke	doelstellingen	en	heldere	randvoorwaarden	waar	het	gaat	om	mensen	en	
(financiële)	middelen.	Met	vanzelfsprekend	haalbare	en	realistische	doelen.	

Toch	speelt	ook	hier	een	stukje	verwachtingenmanagement	mee,	en	niet	alleen	
richting	de	politiek.	Regio-	en	citymarketing	is	nu	eenmaal	een	complex	van	
factoren	die	nauw	met	elkaar	samenhangen.	Roepen	dat	je	over	drie	jaar	20%	meer	
bezoekers	hebt	of	dat	het	imago	van	de	regio	van	de	waardering	‘zeven’	naar	‘negen’	
klimt,	is	niet	realistisch.	Twee	slechte	zomers	en	de	doelstellingen	moeten	worden	
bijgesteld.	En	natuurlijk	speelt	ook	het	budget	een	rol;	voor	100.000	euro	verwachten	
dat	je	in	no	time	het	imago	van	je	regio	in	de	rest	van	het	land	een	flinke	impuls	gaat	
geven,	is	ook	bij	voorbaat	gedoemd	te	mislukken.	Beter	is	dan	ook	om	bandbreedtes	
aan	te	geven	en	te	spreken	in	termen	van	trends	en	ontwikkelingen.	Binnen	zoveel	
jaar	‘streven	naar	een	stijging	van	het	aantal	bezoekers	tussen	de	10	en	20%’	of	de	
komende	jaren	‘toewerken	naar	een	substantiële	imagoverwerking’.	Natuurlijk	
klinkt	dit	‘typisch	overheid’	en	lijkt	het	op	het	vermijden	van	risico’s	en	je	niet	
durven	committeren.	Maar	de	ervaring	is	dat	mensen,	en	zeker	politici,	zich	snel		
en	gemakkelijk	blind	staren	op	cijfers.	En	voor	je	het	weet	gaat	het	cijfer	een	eigen	
leven	leiden	en	wordt	dit	het	enige	doel	in	de	ontwikkeling	van	regiomarketing.	
Veel	belangrijker	is	de	weg	ernaar	toe	en	de	mate	van	aanhaken	van	allerlei	
belangengroepen	onderweg.	Die	olievlekwerking	heeft	dan	meer	kracht	en	meer	
waarde	in	zich	om	de	doelstellingen	te	halen.	In	de	tussentijd	kun	je	dan	met	
concrete	metingen	werken	aan	de	harde	bewijslast.	

Bestaande	onderzoeken	kunnen	vaak	al	meer	duidelijkheid	geven	over	de	richting	
en	de	doelstellingen.	En	er	liggen	over	het	algemeen	binnen	een	gemeente	of	provincie	
meer	aan	informatie	en	adviezen	dan	je	op	voorhand	zou	verwachten.	Alleen	vaak	
decentraal	en	niet	gebundeld.	Zo	had	de	gemeente	Hardenberg	een	aantal	onder-
zoeken	laten	uitvoeren	op	verschillende	aandachtsgebieden	als	wonen,	werken	en	
toerisme.	Ook	lag	er	een	adviesrapport	over	de	reikwijdte	van	regiomarketing	voor	
Hardenberg.	Ze	leverden	stuk	voor	stuk	goede	analyses	op	met	bruikbare	inzichten.	
Alleen	miste	de	onderlinge	verbinding	en	de	vertaalslag	naar	een	instrumenteel	
regiomarketingbeleid.	Dus	was	de	concrete	doelstelling	voor	de	gemeentelijke	
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projectgroep	om	een	integraal	en	instrumenteel	regiomarketingbeleid	op	te	zetten	
met	een	kapstok	waar	iedereen	bij	kon	aanhaken.	

Ook	voor	het	realiseren	van	imagodoelstellingen	is	onderzoek	onontkoombaar.	En	
dan	is	het	mooi	als	er	al	een	nulmeting	is	gedaan	zodat	het	effect	van	de	marketing-
inspanningen	te	duiden	is.	De	vijf	samenwerkende	gemeenten	in	Noordoost	
Fryslân	hadden	een	uitgebreide	nulmeting	gedaan	naar	bezoekersstromen	en	naar	
de	motivatie	van	deze	doelgroep	om	de	streek	te	bezoeken.	Bovengemiddeld	veel	
bezoekers	bleken	voor	retourverkeer	te	zorgen;	samen	met	bezoekers	die	aangaven	
door	andere,	eerdere	bezoekers	te	werden	getipt.	Een	mooi	gegeven,	ook	voor	de	
latere	campagneopzet.	Waarin	er	onder	andere	voor	werd	gekozen	om	de	marke-
ting	via	de	tevreden	bezoekers	te	laten	verlopen	en	zo	de	olievlekwerking	nog	
verder	op	gang	te	brengen.

Uiteindelijk	ligt	er	dan	dat	plan	van	aanpak	voor	het	marketingtraject	met	visie,	
doelstellingen	en	doelgroepen	en	met	ook	weer	keuzes.	Geen	enkele	stad	of	regio	
kan	alle	doelgroepen,	op	alle	disciplines	en	met	alle	thema’s	bedienen.	Bedenk	dus	
ook	op	dat	front	waar	je	goed	in	bent,	wat	je	bijzonder	maakt	en	waar	je	kansen	
liggen	als	het	gaat	om	de	doelgroepen.	Steeds	weer	vanuit	het	beleidsperspectief	
waaraan	regiomarketing	moet	bijdragen.	Ook	kun	je	in	dit	project-	of	marketingplan	
alvast	een	doorkijkje	geven	naar	de	toekomst	en	iets	roepen	over	de	stip	aan		
de	horizon	voor	wat	betreft	de	uitvoering	van	regiomarketing.	De	uitvoering		
door	een	stichting	buiten	de	muren	van	de	overheid	is	dan	een	serieuze	optie.		
Als	alle	theoretische	kaders	zijn	gevuld,	spelers	zijn	benoemd,	financiën	zijn	
vastgesteld	en	de	tijdlijn	bekend	is,	rest	nog	één	ding:	de	briefing	voor	het	marketing-
communicatievraagstuk.

•	 wat	gaat	de	positionering	worden,
•	 met	welke	communicatieproposities	kunnen	we	de	markt	gaan	benaderen,
•	 hoe	ziet	de	creatieve	vertaalslag	van	het	marketingplan	eruit,
•	 wat	zijn	geschikte	middelen	om	zowel	de	inwoners	en	ondernemers	als	de	

‘externe’	doelgroepen	te	benaderen?	

Kortom,	het	opzetten	van	een	daadwerkelijke	campagne.	De	selectie	van	een	extern	
bureau	is	vaak	een	vast	onderdeel	van	het	proces	en	veel	tijd	besteden	aan	een	
goede	bureauoriëntatie	is	zonder	meer	renderend.	Het	begeleiden	en	ontwikkelen	
van	regiomarketingtrajecten	is	meer	dan	alleen	een	grafisch	of	creatief	kunstje.	
Mensen	mee	kunnen	nemen,	overtuigen	en	verbinden	is	de	rode	draad	en	één	van	
de	succesfactoren	in	dit	soort	trajecten.	‘s	Avonds	in	gemeenteraadszalen	en	
bedrijfsrestaurants	enthousiast	je	verhaal	houden	aan	lokale	stakeholders	en	hen	
overtuigen	van	nut	en	noodzaak	van	regiomarketing	bijvoorbeeld.	Enig	gevoel	voor	
zendingswerk	moet	je	dan	ook	niet	vreemd	zijn.



CASE Marketing Drenthe

Een onafhankelijke, slagvaardige 
marketingorganisatie

Tijdens	het	besluit	van	de	Provinciale	Staten	in	2006	om	geld	vrij	te	maken	voor	
een	integrale	aanpak	om	het	imago	van	Drenthe	op	het	gebied	van	wonen,	werken	
en	recreëren	te	verbeteren,	pleitte	de	toenmalige	gedeputeerde	eveneens	voor	een	
onafhankelijke	uitvoeringsorganisatie	met	een	apart	organisatiebudget.	Een	
organisatie	zonder	politieke	invloeden	en	met	kennis	van	regiomarketing	kreeg	de	
opdracht	om	voor	Drenthe	een	marketingcommunicatiestrategie	te	ontwikkelen.	
Op	1	januari	2007	werd	Stichting	Marketing	Drenthe	opgericht.	De	opdracht	die	
Marketing	Drenthe	door	middel	van	een	jaarlijkse	prestatiesubsidie	voor	een	termijn	
van	vier	jaar	meekreeg	luidde:	‘Verbetering	van	het	imago	van	Drenthe	op	het	
gebied	van	wonen,	werken	en	toerisme	ter	versterking	van	de	regionale	economie’

De	keuze	van	de	Provincie	Drenthe	was	een	onafhankelijke	stichting	met	een	Raad	van	
Toezicht	waarin	leden	vanuit	diverse	disciplines	zitting	namen	(marketing,	financiën,	
kennis	van	Drenthe).	De	stichting	ontving	voor	de	periode	van	vier	jaar	een	jaarlijkse	
prestatiesubsidie	voor	het	ontwikkelen	van	campagnestrategieën	en	het	uitvoeren	
van	de	campagne.	En	daarnaast	een	jaarlijkse	organisatiesubsidie	voor	het	invullen	
van	de	organisatie	met	mensen	en	middelen	(fte’s,	huisvesting,	facilitaire	zaken).	
Dit	om	een	duidelijke	scheiding	te	houden	tussen	organisatie	en	imagoactiviteiten.	

Met	de	inbreng	vanuit	de	diverse	stakeholdersessies	in	Drenthe,	het	nulmetingson-
derzoek	naar	het	imago	van	Drenthe	onder	de	Nederlanders	en	de	inwoners	van	
Drenthe	en	diverse	andere	onderzoeken	op	het	gebied	van	wonen,	werken	en	
toerisme,	werd	begin	2007	het	marketingcommunicatieplan	geschreven.	Het	was	
een	strategisch	document	met	een	zeer	uitgebreide	en	volledige	analyse	van	de	
zwaktes	en	sterktes	en	de	mogelijke	potentie	van	Drenthe	als	provincie.	En	heel	
belangrijk;	er	werden	keuzes	gemaakt.	Duidelijk	keuzes	voor	duidelijke	doelgroe-
pen	en	een	duidelijke	profilering.	Want	alles	communiceren	voor	heel	Nederland	is	
vooral	niet	kiezen	en	houdt	juist	het	diffuse	beeld	in	stand	dat	al	ontstaan	was	rond	
Drenthe.	Het	marketingcommunicatieplan	werd	ook	ter	goedkeuring	voorgelegd	
aan	de	Provincie	Drenthe	en	-	ten	behoeve	van	het	draagvlak	en	het	commitment	
-	aan	diverse	belangrijke	sleutelpersonen	en	stakeholders.	Een	13-tal	Noordelijke	
bureaus	werd	vervolgens	op	speeddate	gevraagd,	waarvan	er	drie	geselecteerd	
werden.	In	een	uitgebreide	briefing	was	de	opdracht	aan	hen	om	een	vertaling	van	
het	marketingcommunicatieplan	te	maken	naar	een	creatieve	doeltreffende	
campagne.	Het	bureau	dat	op	de	meest	onderscheidende	en	overtuigende	manier	
het	verhaal	van	Drenthe	vertaalde,	was	bureau	Open	uit	Groningen.	
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Hoofdstuk 3

Marktbenadering en 

doelgroepen: de 5 B’s
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Globaal	zijn	er	vijf	doelgroepen	waar	je	je	in	gebiedsmarketing	op	kunt	richten.	
Allemaal	met	de	beginletter	‘B’:	Bewoners,	Bezoekers,	Bedrijven,	Bollebozen	en	
Bestuurders.	Wanneer	we	het	hebben	over	een	integrale	benadering	zullen	al	deze	
doelgroepen	min	of	meer	aan	bod	komen,	afhankelijk	van	de	doelstelling	en	het	
beleid.	In	nagenoeg	alle	benaderingen	vormen	de	inwoners	en	bedrijven	een	vast	
onderdeel.	In	het	geval	van	de	provincie	Drenthe	is	er	vanuit	het	beleidsvraagstuk	
de	keuze	gemaakt	om	de	vitaliteit	van	het	platteland	te	stimuleren.	Dit	is	vervolgens	
vertaald	naar	de	themagebieden	wonen,	werken/ondernemen,	toerisme/recreatie.	
De	verschillende	doelgroepen	zijn	daarbij	in	kaart	gebracht	en	ieder	op	hun	eigen	
manier	geconfronteerd	met	dit	thema.

Bewoners
Hopen op het Snekerwaterpoort-effect
Een	betere	wereld	begint	bij	jezelf.	En	die	strekking	is	eigenlijk	ook	toe	te	passen	op	
regiomarketing.	Want	met	veel	marketingactiviteiten	richten	we	ons	op	doelgroepen	
buiten	de	gemeente	of	provinciegrenzen.	Logisch,	want	we	willen	meer	bezoekers,	
nieuwe	bewoners	of	extra	ondernemers	die	iets	in	de	regio	komen	doen.	Of	het	nu	
wonen,	werken,	ondernemen	of	recreëren	betreft.	Maar	de	eigen	inwoners	en	
ondernemers	die	al	in	de	omgeving	gevestigd	zijn,	vormen	een	even	belangrijke	
doelgroep.	Vooropgesteld,	regiomarketing	gaat	over	hún	streek	of	stad.	Waarin	zij	
de	cultuur	bepalen	en	een	stempel	drukken	op	datgene	wat	er	te	doen	is.	

Inwoners van Drenthe werden bij de 
start van de campagne uitgenodigd 
om zelf de mooie plekjes uit de tv-spot 
te ontdekken.

Commercialroutes 
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In	de	regiomarketing	van	de	gemeente	
Hardenberg	staan	juist	die	eigen	inwoners	en	
ondernemers	centraal.	Onder	de	noemer	‘De	
kracht	van	gewoon	doen’	wordt	hét	kenmer-
kende	en	sterke	punt	van	Hardenberg	
uitgedragen,	namelijk	de	mentaliteit	van	de	
mensen	zelf.	Door	gewoon	te	doen	en	gewoon	
te	doen	is	er	in	die	regio	veel	bereikt.	Gewone	mensen	die	door	gewoon	te	doen	veel	
bijzondere	dingen	voor	elkaar	hebben	gekregen.	Het	succes	van	de	voetbalclub	
HHC,	het	theater	dat	wordt	benaderd	door	nationale	artiesten	in	plaats	van	anders-
om,	een	aantal	campings	die	Europese	camping	van	het	jaar	zijn	geworden.	
Allemaal	door	gewoon	te	doen	waar	men	in	geloofde.	Het	is	dan	ook	niet	geheel	
toevallig	dat	deze	regio	een	relatief	hoog	aantal	bekende	Nederlanders	heeft	met	
allemaal	dezelfde	mentaliteit.	Edwin	Evers,	Erik	Hulzebosch,	Hennie	van	der	Most	
en	Sanne	Hans	zijn	gewone,	benaderbare,	maar	ook	creatieve	mensen	die	met	hun	
doorzettingsvermogen	bijzondere	prestaties	hebben	geleverd.	En	zeker	wanneer	
inwoners	zo’n	stempel	drukken	op	de	stad	of	regio,	is	het	logisch	dat	je	hen	in	ieder	
geval	betrekt	in	de	campagneontwikkeling.

Het	gaat	er	vervolgens	om	dat	bewoners	zich	herkennen	en	dat	ze	zich	vereenzelvi-
gen	met	de	boodschap	naar	buiten,	zoals	eerder	gezegd	het	herkennen	en	erkennen.	
En	daarbij	speelt	trots	een	belangrijke	rol.	Veel	inwoners	hebben	een	intrinsieke	
trots	als	het	gaat	om	de	plek	waar	ze	wonen.	Ze	hebben	er	vaak	bewust	voor	
gekozen.	Ze	zijn	er	speciaal	naar	toe	verhuisd	of	hebben	juist	de	keuze	gemaakt	om	
er	te	blijven	wonen.	Zeker	als	ze	er	geboren	zijn	is	de	band	heel	krachtig.	Maar	trots	
zit	van	binnen	en	is	niet	altijd	iets	wat	mensen	uit	zichzelf	uiten.	Zeker	niet	in	het	
calvinistische	Nederland	en	al	helemaal	niet	in	het	nuchtere	Noordoosten	van	ons	
land.	De	kunst	is	om	dat	naar	boven	te	halen.	Dat	kan	door	mensen	te	raken	en	te	
appelleren	aan	hun	oergevoel	omtrent	de	plek.	Soms	zit	dat	in	één	kernbegrip	of	
één	woord	en	kan	het	een	hele	regio	in	beweging	brengen.	In	Noordoost	Fryslân	
zochten	vijf	gemeenten	de	(onderlinge)	verbinding	om	zo	het	gebied	aan	de	
Waddenzee	gemeenschappelijk	te	promoten.	Vanuit	toeristisch	oogpunt,	om	de	

In de campagne van Hardenberg worden 
eigen mensen geportretteerd die gewoon doen 
en gewoon doen.

Gewoon doen

Trots op Hardenberg. Dat is ondernemer Jan Altena. Zijn oldtimers rijden over de hele wereld. 

Wanneer een bijzonder exemplaar niet meer te redden lijkt, komen eigenaars zelfs vanuit  Amerika 

naar zijn unieke garage in Ane. Een bedrijf in de Randstad zou veel praktischer zijn, maar Jan  

wil niet weg uit Hardenberg. “Ik hou van de natuur en de bevolking. De werkmentaliteit van 

Hardenberg vind je nergens anders. Hier weten ze wat doorzetten is. Oplossingen creëren met 

de mogelijkheden die je hebt. Daar hou ik van.” Niet alleen Jan, ook zijn klanten houden ervan. 

Daar hebben ze maar al te graag een reisje naar het ‘verre oosten’ voor over.

dekrachtvangewoondoen.nl

zijn oldtimers rijden over de 
Hele wereld. maar zelf is Hij 
Het liefst in zijn werkplaats.
jan altena, Altena Classic & Rally Service in Ane
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bezoekers	van	de	Waddeneilanden	te	verleiden	eens	niet	alleen	rechtstreeks	naar	
de	veerboot	te	rijden.	Om	ook	eens	een	afslag	te	nemen	naar	een	van	die	mooie	
terpdorpjes	of	authentieke	plekken	in	het	Noordfriese	landschap.	Anderzijds	wilde	
men	intern	juist	een	gezamenlijk	gevoel	bij	de	inwoners	en	ondernemers	aanwak-
keren	en	versterken,	zodat	vanuit	die	gezamenlijkheid	zaken	als	promotie,	agenda-
setting,	initiatieven,	et	cetera	konden	worden	opgezet.	Men	wilde	de	trots	nieuw	
leven	inblazen;	het	gebied	was	een	kleine	regio	die	af	en	toe	wat	ondersneeuwde	in	
het	grote	Friesland.	Dé	verbindende	succesfactor	werd	het	begrip	‘Dwaande’.	Dat	is	
Fries	voor	bezig	zijn	en	druk	doende;	iets	wat	past	bij	mensen	in	het	gebied.	Veel	
mensen	hebben	kleine	stalletjes	of	winkeltjes	bij	huis	waar	ze	dingen	verkopen	en	
het	aantal	kleine	zelfstandigen	in	het	gebied	is	bovengemiddeld	groot.	Kortom,	
men	is	van	oudsher	drukdoende	met	allerlei	handeltjes	en	het	uitventen	van	
(streek)producten.	En	nu	dus	druk	bezig	om	met	elkaar	de	regio	te	promoten.	Maar	
‘Dwaande’	heeft	op	zijn	Nederlands	ook	iets	van	‘dromen/dwalen’	en	‘wanen’.	Je	
waant	je	als	bezoeker	in	een	hele	andere	wereld	waar	je	zelf	kunt	kiezen	of	je	de	
activiteit	op	zoekt	of	juist	naar	die	plekken	wilt	waar	rust	en	ruimte	heerst.	Waar	
de	tijd	stil	lijkt	te	hebben	gestaan	en	je	nog	ongestoord	kunt	ronddwalen.	Daar	waar	
de	Friese	taal	vaak	hard	en	scherp	is	en	bovendien	moeilijk	te	verstaan	voor	een	
buitenstaander,	heeft	dit	woord	iets	lieflijks.	Dus	ook	voor	bezoekers	een	intrige-
rende	en	toepasselijke	term.	Het	bleek	een	voltreffer	en	Dwaande	is	inmiddels	een	
niet	meer	weg	te	denken	begrip	in	de	regio	geworden.	

Uiteindelijk	gaat	het	voor	de	inwoners	om	trots	en	het	uitdragen	ervan.	Van	iedere	
inwoner	ambassadeur	maken,	net	als	in	Sneek	waar	iedereen	trots	rondrijdt	met	een	
sticker	van	de	Sneker	waterpoort	op	de	auto.	En	zo	de	boodschap	verder	brengt.		
Al	dan	niet	actief.	Want	van	iedere	inwoner	een	actieve	ambassadeur	maken,	is	
natuurlijk	het	summum	van	regiomarketing.	Bijvoorbeeld	het	idee	van	cityguides	
waarbij	een	pool	van	inwoners	met	veel	kennis	van	de	stad	kostenloos	benaderd	
kan	worden	voor	een	rondleiding	door	de	stad.	Of	het	idee	van	gastheren	in	de	regio	
waarbij	je	als	bezoeker	bij	inwoners	zelf	kunt	aanbellen,	te	herkennen	aan	een	
campagnesticker	of	-vlag	op	hun	huis.	En	bij	hen	thuis	informatie	kunt	krijgen	over	
wat	er	in	hun	dorp	of	streek	te	doen	is	of	te	horen	wat	de	verhalen	uit	de	streek	zijn.	

Tot	slot	kan	de	doelgroep	inwoners	heel	goed	de	oplossing	zijn	voor	een	probleem	
binnen	de	regio	waarvan	de	oplossing	vaak	buiten	de	regio	wordt	gezocht.	Bij	
krimp	denken	we	vaak	aan	het	aantrekken	van	nieuwe	bewoners,	een	oplossing	
van	buiten.	Maar	de	oplossing	kan	ook	‘binnen’	liggen:	zoals	in	Hoogeveen	waar	
aantrekkelijke	regelingen	zijn	gemaakt	voor	starters.	Zodat	ze	binnen	de	gemeente	
blijven	en	niet	om	die	reden	verhuizen	naar	buiten.	Ook	dat	is	regiomarketing	en	
denken	in	doelgroepen.



CASE Marketing Drenthe

Onze inwoners zijn 
onze ambassadeurs

De	Drent	is	trots	op	zijn	omgeving	en	geeft	het	wonen	en	leven	in	Drenthe	een	
dikke	acht.	Sterker	nog;	uit	onderzoek	is	gebleken	dat	in	Drenthe	de	gelukkigste	
mensen	van	Nederland	wonen.	De	Drent	zou	dus	de	ideale	ambassadeur	zijn	om	
het	wonen,	leven	en	werken	in	Drenthe	met	trots	uit	te	dragen.	Echter,	er	is	ook	een	
keerzijde.	Vanuit	oudsher	is	de	Drent	nuchter	en	bescheiden	en	wellicht	ietwat	
achterdochtig.	Niet	voor	niets	wordt	het	oude	gezegde	‘turf,	jenever	en	achterdocht’	
nog	wel	eens	gekoppeld	aan	de	Drentse	cultuur.	Met	het	ontwikkelen	van	de	
regiomarketingstrategie	was	het	voor	Marketing	Drenthe	van	belang	rekening	te	
houden	met	het	karakter	en	de	cultuur	van	de	Drenten.	Zij	bepalen	per	slot	van	
rekening	door	hun	houding	en	gedrag	een	groot	gedeelte	van	het	beeld	van	de	
provincie.	De	strategie	waarvoor	Marketing	Drenthe	koos	om	de	inwoners	van	
Drenthe	kennis	te	laten	maken	en	zich	te	vereenzelvigen	met	de	campagnebood-
schap	naar	buiten	is	als	volgt	aangepakt.

Informeren inwoners van Drenthe
Tijdens	de	start	van	de	nieuwe	landelijke	campagne	over	Drenthe	is	Marketing	
Drenthe	bewust	begonnen	met	het	introduceren	van	deze	‘Drenthe’-campagne	bij	
de	eigen	inwoners.	De	reden	hiervan	was	de	inwoners	bewust	te	laten	worden	van	
en	hen	mee	te	nemen	in	het	campagneverhaal,	zodat	ook	zij	zich	hierin	met	trots	
gaan	herkennen.	De	wijze	waarop	Marketing	Drenthe	de	inwoners	heeft	betrokken	
bij	de	introductie	is	door:	
•	 het	genereren	van	free	publicity	voor	de	nieuwe	landelijke	campagne	bij		

regionale	media
•	 het	uitgeven	van	een	special	bij	een	regionale	krant	met	alle	ontwikkelingen	

rondom	de	nieuwe	campagne
•	 een	interne	abri-campagne,	waarin	de	nieuwe	landelijke	tv-campagne	werd	

aangekondigd	door	middel	van	de	actie	‘Fiets	nu	de	commercial-routes’,	waarbij	
inwoners	zelf	de	mooie	plekjes	uit	de	tv-spot	konden	ontdekken	op	de	fiets

Betrekken inwoners van Drenthe
Na	het	informeren	van	de	bewoners	in	2008	over	de	campagne	is	Marketing	Drenthe	
verder	gegaan	met	het	betrekken	van	de	inwoners	bij	de	campagne.	Onder	andere	
door	hen	deel	uit	te	laten	maken	van	de	campagne	en	ze	een	echte	rol	te	geven.	
Door	middel	van	een	regionale	abri-	en	social	media-campagne	is	Marketing	Drenthe	
in	samenwerking	met	de	regionale	media	op	zoek	gegaan	naar	het	gezicht	van	
Drenthe.	De	winnaars	maken	nu	daadwerkelijk	deel	uit	van	de	landelijke	campagne.
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Bezoekers
Wat de boer niet kent…
De	hedendaagse	consument	is	actief	in	het	zoeken	naar	productinformatie	en	
kritisch	op	datgene	wat	hij	in	die	zoektocht	tegenkomt.	Hij	checkt	zelf	zijn	infor-
matie	en	schrijft	zelf	zijn	eigen	verhaal	en	gaat	af	op	degene	die	al	ervaring	heeft	
opgedaan.	Reviewsites	en	Zoover-beoordelingen	zijn	steeds	meer	doorslaggevend	in	
de	keuze	van	de	consument.	En	foute	of	onvolledige	informatie	wordt	hard	afge-
straft.	Laat	staan	een	product	dat	niet	werkt	of	deugt.	Dat	geldt	ook	voor	regiomar-
keting:	té	mooie	praatjes	en	plaatjes	zijn	verdacht.	Kortom,	je	maakt	de	consument	
niet	zomaar	wat	wijs.	Als	je	de	potentiële	bezoeker,	bewoner	of	ondernemer	wilt	
prikkelen	of	verleiden	om	naar	je	stad	of	regio	te	komen,	zal	de	boodschap	een	
goede	balans	moeten	hebben	tussen	een	oprecht	en	authentiek	verhaal	en	de	
nodige	verleidkundige	aspecten.	

Bovenal	moet	datgene	wat	je	aanbiedt	natuurlijk	deugen	en	aantrekkelijk	genoeg	
zijn	voor	de	potentiële	bezoeker.	Dat	laatste	is	persoonlijk	en	die	keuze	weten	
bezoekers	vaak	goed	zelf	te	maken.	Maar	met	regiomarketing	is	een	hoop	te	
kanaliseren;	het	kan	er	in	ieder	geval	voor	zorgen	dat	de	juiste	informatie	over	stad	
of	regio	op	de	juiste	plek	voor	de	juiste	doelgroep	wordt	aangeboden.	Een	snelle	en	
gebruikersvriendelijke	website	die	ook	mobiel	goed	overeind	blijft	met	duidelijke	
thema’s	en	een	duidelijke	structuur,	is	vaak	al	het	halve	werk.	De	kortste	klap	om	
iets	over	een	stad	of	streek	te	weten	te	komen,	is	via	internet.	Het	verleiden	zelf	
moet	gebeuren	via	de	unieke	kenmerken	van	een	stad	of	regio.	Het	gevoel	dat	een	
streek	bij	iemand	oproept	of	de	highlights	die	een	stad	biedt,	staan	daarbij	centraal.	
De	bezoeker	komt	dan	ook	vaak	een	bestaand	beeld	of	vermeend	gevoel	‘checken’.	
Maar	hij	zal	evenzo	goed	wegblijven	als	zijn	gevoel	of	beeld	rondom	en	stad	of	
streek	negatief	is.	Ook	al	klopt	dit	beeld	niet	met	de	werkelijkheid	en	is	die	percep-
tie	onterecht.	En	aangezien	onbekend	onbemind	maakt,	ligt	er	een	uitdaging	voor	
de	regiomarketeer	om	eventuele	vooroordelen	weg	te	nemen.	Onderzoek	in	
Groningen	wijst	uit	dat	bezoekers	van	de	Martinistad	vóór	ze	op	bezoek	kwamen,	
de	stad	waardeerden	met	een	mager	zesje.	Na	bezoek	liep	dit	cijfer	op	tot	bijna	een	
acht.	Gerichte	regiobranding	kan	prikkelen	en	(opnieuw)	de	ogen	openen	en	dus	
aanzetten	tot	nieuwsgierigheid	en	actie.

Gezocht: inwoners als ambassadeurs van 
de campagne(boodschap).

Zoeken naar gezichten
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En	dan	is	er	nog	het	aspect	van	wonen	en	werken.	Zeker	wanneer	er	in	regiomarke-
ting	sprake	is	van	een	integrale	benadering	waarin	wonen,	werken	en	recreëren	
samenvallen,	is	er	vaak	de	wens	van	gemeenten	of	provincies	om	doelgroepen	van	
buiten	de	gebiedsgrenzen	te	verleiden	om	er	te	komen	wonen.	Maar	verhuizen	naar	
een	andere	stad	of	streek	is	een	behoorlijk	ingrijpende	gebeurtenis;	een	beslissing	
waarbij	je	niet	over	een	nacht	ijs	gaat.	Zeker	als	je	niets	met	de	stad	of	streek	hebt.	
Het	willekeurig	benaderen	van	allerlei	doelgroepen	buiten	de	regio	met	een	
concreet	woonaanbod	heeft	dan	ook	weinig	zin.	De	keuze	voor	een	woonplek	is	
vaak	van	strategische	en	emotionele	aard.	Strategisch	voor	wat	betreft	zaken	als	
ligging,	afstand,	voorzieningen	en	werkaanbod.	Emotioneel	in	de	zin	van	het	
gevoel,	de	sfeer,	de	cultuur.	Het	eerste	is	een	vaststaand	feit	waar	niet	heel	veel	aan	
te	veranderen	is,	het	tweede	is	in	ieder	geval	nog	te	sturen	en	te	beïnvloeden	in	een	
campagne.	Door	de	juiste	accenten	te	leggen	en	de	specifieke	kenmerken	van	het	
gebied	eruit	te	lichten.	Maar	de	ervaring	van	de	bezoeker	zelf	is	uiteindelijk	
doorslaggevend.	En	één	bezoek	kan	in	dat	opzicht	veel	veranderen.	Een	beproefde	
methode	is	dan	ook	om	mensen	van	buiten	eerst	te	interesseren	via	de	toeristische	
route,	en	daarna	pas	op	het	vlak	van	wonen/werken.	Zodat	ze	de	plek	hebben	
ervaren	en	veel	meer	openstaan	voor	een	eventuele	verhuizing.	En	ook	eventuele	
mogelijke	vooroordelen	over	boord	gooien:	het	Groningen-effect.	Wanneer	je	toch	
mensen	linea	recta	wilt	verleiden	om	te	gaan	wonen	in	jouw	stad	of	regio,	dan	vraagt	
dat	een	zorgvuldige	voorbereiding	en	gerichte	aanpak.	Het	Proefwonen-project	in	
Drenthe,	waar	doelgroepen	uit	de	Randstad	de	mogelijkheid	kregen	om	een	weekend	
proef	te	wonen	in	een	huis	dat	te	koop	stond,	is	daar	een	goed	voorbeeld	van.	

Nu	is	de	term	‘bezoekers’	een	breed	begrip.	Iemand	van	een	naburige	gemeente	die	
komt	shoppen	in	jouw	binnenstad	is	ook	een	bezoeker.	Evenals	een	gezin	dat	een	
weekend	doorbrengt	in	een	vakantiepark	in	de	regio.	Vaak	wordt	nog	wel	onder-
scheid	gemaakt	tussen	dag-	versus	verblijfsbezoek.	Waarbij	de	mensen	die	de	streek	
voor	meerdere	dagen	of	een	langere	periode	bezoeken,	vaak	van	verder	weg	komen.	
In	dat	geval	is	het	interessant	om	na	te	denken	over	een	samengesteld	aanbod	voor	
die	periode,	waarin	ook	eten	en	overnachten	zijn	inbegrepen.	In	praktijk	is	de	keuze	
voor	de	bezoekersdoelgroep	ook	een	financiële	kwestie.	En	wordt	de	reikwijdte	van	
de	marketing	bepaald	door	het	budget	dat	beschikbaar	is.	Niet	iedere	stad	of	regio	
heeft	voldoende	budget	om	een	uitvoerige,	landelijke	marketingcampagne	te	
voeren.	Het	ligt	dan	ook	voor	de	hand	om	voor	de	‘doelgroep	ver	weg’	aansluiting	te	
zoeken	bij	campagne-initiatieven	van	bijvoorbeeld	regionale	promotieorganisaties	
of	toerismebureaus,	die	wel	de	mogelijkheden	hebben	om	breed	aan	marketing	te	
doen.	En	de	eigen	marketinginspanningen	te	richten	op	de	bezoekers	die	dichterbij	
wonen.	Vaak	wordt	daar	de	straal	van	een	uur	rijden	voor	gehanteerd.	Dat	schijnt	
een	psychologische	grens	te	zijn	voor	mensen	om	eens	een	dagje	in	een	andere	stad	
te	gaan	shoppen,	een	museum	te	bezoeken	of	van	de	natuur	te	genieten.	Het	bereiken	
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van	deze	doelgroep	is	een	stuk	eenvoudiger,	overzichtelijker	én	goedkoper.	Maar	
natuurlijk	is	een	van	de	betere	manieren	om	nieuwe	bezoekers	te	interesseren	via	
bezoekers	die	de	weg	al	weten	te	vinden	en	tevreden	of	zelfs	enthousiast	zijn.	Het	
inzetten	van	bezoekers	als	ambassadeurs	of	boodschappers	is	vanzelfsprekend	de	
beste	reclame	die	je	je	kunt	wensen.	Met	name	social	media	en	goede	online	
marketingcommunicatie	kunnen	daarbij	nuttig	zijn.	Hoort	zegt	het	voort!

Maar	of	het	nu	gaat	om	de	bezoeker	uit	de	regio	binnen	een	straal	van	een	uur	
rijden	die	alleen	maar	wil	shoppen	of	de	verblijfstoerist	van	verder	weg	die	ook	wil	
overnachten;	in	beide	gevallen	is	het	goed	om	de	parels	van	de	stad	of	streek	te	
benoemen	en	die	aan	te	bieden	in	hapklare	brokken.	Want	ondanks	het	feit	dat	de	
consument	veel	zelf	opzoekt	en	regelt	via	internet,	speelt	gemakzucht	ook	een	rol.	
En	vindt	hij	het	prettig	dat	er	af	en	toe	ook	vóór	hem	gedacht	wordt.	Al	was	het	
alleen	maar	om	geïnspireerd	te	raken.	Dus	maak	het	de	consument	gemakkelijk,	
niet	alleen	met	een	overzichtelijk	informatieaanbod,	maar	bijvoorbeeld	ook	door	
kant	en	klare	arrangementen	op	te	stellen	en	aan	te	bieden.	En	probeer	hem	daarbij	
te	verleiden	met	(korting)acties.	Want	we	blijven	wel	Hollanders	en	zijn	nog	steeds	
gevoelig	voor	aanbiedingen.

Bezoekers eerst interesseren via een toeristisch aanbod 
zodat ze meer openstaan voor verhuizen.

De weg van toerisme

Dit is de plek waar je altijd 
gastvrij wordt ontvangen

In de week van 23 t/m 29 november opent Drenthe haar deuren. Voor slechts € 50,- per nacht 

kunt u met twee personen bij ons verblijven. Op deze manier willen we u kennis laten maken  

met onze geweldige provincie. En of u dan kiest voor een Bed & Breakfast, een vier sterren hotel,  

een bungalowpark of een hooischuur... dat is helemaal aan u. Overal zullen de deuren open  

staan en zullen wij u gastvrij ontvangen. Zo kunt u onbekommerd genieten van de rust en de 

ruimte, de schitterende bossen, de weidse heidevelden en al het moois dat onze provincie te  

bieden heeft. Kom ervaren dat Drenthe echt wat met u doet! Voor het geld hoeft u het in ieder 

geval niet te laten. Op onderstaande website vindt u alle informatie over deze actie.

www.drenthe.nl/50euro

Dit is de plek waar het 
avontuur gaat beginnen

“Klus is er tijden mee bezig geweest. Timmeren, zagen, boren, lijmen, schuren en schilderen. 

Plopperdeplop, wat een werk. Maar eindelijk is het klaar. Op 3 mei gaat Plopsa Indoor 

Coevorden open. Dan kom ik met Lui, Klus, Kwebbel, Smal en al onze vriendjes naar 

Drenthe. Dit willen we met jullie vieren en daarom hebben we een geweldige actie bedacht. 

Op verschillende plekken in Nederland gaan we een Kabouter Plop verstoppen. Als jij die 

vindt, dan win je geweldige prijzen. En voor degene die de Gouden Kabouter Plop vindt, 

hebben we wel een heel bijzondere prijs! Maar daar lees je alles over op 

de website. Voor ons gaat het avontuur in Drenthe nu echt beginnen. Plopperdeplop, we 

merken het nu al, Drenthe doet echt wat met ons.”

www.drenthe.nl/plopsa

 Zoek de
Gouden
 Plop en
   win!

Kijk voor
arrangementen 
op drenthe.nl

Dit is de plek waar we 
heerlijk kunnen ontspannen

“Na een drukke stressvolle periode, die de nodige energie heeft gekost, moesten we er echt even uit. 

We waren al vaker in Drenthe geweest om te genieten van de schitterende natuur. Heerlijk fietsen en 

wandelen over de uitgestrekte heidevelden en door de prachtige bossen. Toen we op de vernieuwde 

website zagen dat er speciale familie- en wellnessarrangementen zijn samengesteld hebben we gelijk 

geboekt. Echt iets voor ons. Overdag ondernamen we veel met de kinderen in de natuur en ‘s avonds 

lieten wij ons heerlijk in de watten leggen. Helemaal tot rust komen in de whirlpools, de sauna en het 

Turks stoombad. En daarnaast genieten van de heerlijke massages. Na het weekend voelden we ons  

als herboren, helemaal uitgerust en volledig opgeladen. Ja, Drenthe doet echt wat met ons. We kunnen 

er weer tegenaan.”

www.drenthe.nl/onthaasten



CASE Marketing Drenthe

Focus op die doelgroepen die 
strategisch interessant zijn 

Na	een	gedegen	imago-onderzoek,	uitgebreide	analyses	en	het	formuleren	van	een	
heldere	missie	en	visie	heeft	Marketing	Drenthe	de	marketingcommunicatiestrate-
gie	vastgesteld.	De	ambitie	lag	er	nu	juist	in	om	vanuit	deze	strategie	de	communi-
catieboodschap	te	richten	op	die	doelgroepen,	die	economisch	interessant	zijn	voor	
de	toekomst	van	Drenthe.	Vanuit	de	boodschap,	Drenthe	als	een	eigentijdse	
provincie	waar	kwaliteit	van	leven	hoog	in	het	vaandel	staat,	en	een	lifestyle	
analyse,	werden	twee	duidelijke	doelgroepen	onderscheiden;	de	‘empty	nesters’	
(55-plus-ers)	en	de	gezinnen	met	jonge	kinderen.	De	eerste	doelgroep,	de	55-plus-ers	
waarvan	de	kinderen	de	deur	uit	zijn,	heeft	geld	te	besteden	en	heeft	veel	vrije	tijd.	
Deze	doelgroep	was	al	reeds	bekend	met	Drenthe	als	bestemming	en	heeft	ook	een	
positief	beeld,	maar	moet	opnieuw	aan	Drenthe	gebonden	worden.	De	tweede	
doelgroep	is	minder	bekend	met	Drenthe	en	heeft	een	flets	en	oubollig	beeld	van	de	
regio.	Maar	is	interessant	omdat	ze	met	het	gezin	op	meerdere	fronten	zorgt	voor	
levendigheid	en	bij	kan	dragen	aan	het	lokale	voorzieningenniveau	en	de	regionale	
economie.	En	gezien	het	kwalitatieve	aanbod,	de	prachtige	natuur,	de	rust	en	de	
ruimte	als	decor	met	een	hoge	kwaliteit	van	leven-factor	en	hieraan	gekoppeld	de	
wensen	en	behoeften	(kwaliteit	van	leven,	zingeving)	van	de	doelgroepen,	viel	de	
keuze	binnen	deze	doelgroep	logisch	op	het	hogere	segment.	De	kans	dat	mensen	
die	wat	meer	te	besteden	hebben,	de	provincie	zullen	bezoeken	en	er	uiteindelijk	
permanent	zullen	neerstrijken	is	vele	malen	groter	dan	de	kans	dat	doelgroepen	in	
de	lagere	inkomens-	en	opleidingscategorieën	dat	doen.	Bovendien	zit	het	probleem	
van	krimp	in	Drenthe	hem	juist	in	de	sectoren	met	hoogwaardiger	beroepen	zoals	
huisartsen.	In	het	kader	van	de	krimpdiscussie	een	troefkaart	dus,	maar	ook	een	
hele	uitdaging!	
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Bedrijven
Het vullen van de etalage
Een	belangrijke	spil	in	de	uitvoering	van	regiomarketing	zijn	de	bedrijven.	De	stad,	
streek	of	het	landschap	vormt	het	decor	of	toneel,	de	marketingcampagne	het	
aankondigingsaffiche	en	de	voorstelling	zelf	wordt	bepaald	door	de	aantrekkelijkheid	
van	het	verhaal	en	de	kwaliteit	van	de	spelers.	Of	met	een	andere	metafoor	gezegd:	
regiomarketing	biedt	de	etalageruit	voor	het	gebied	en	de	etalage	zelf	moet	gevuld	
worden	door	de	belangrijkste	partijen	in	dat	gebied.	Vaak	ondernemers	die	concreet	
iets	aan	te	bieden	hebben;	zeker	als	het	gaat	om	toerisme	en	recreatie.	De	overheid	
of	de	marketingorganisatie	die	namens	de	gemeente	of	provincie	belast	is	met	
regiomarketing	geeft	de	voorzet	met	de	ontwikkeling	van	een	marketingcampagne,	
de	ondernemers	koppen	hem	in	en	haken	aan.	Economische	spin-off	genereren	is	
in	nagenoeg	alle	gevallen	een	belangrijke	doelstelling	van	regiomarketing.	Idealiter	
wordt	de	ontwikkeling	van	gebiedsmarketing	dan	ook	samen	opgepakt	met	een	
vertegenwoordiging	van	die	ondernemers.	

Nu	zijn	er	natuurlijk	ondernemers	in	allerlei	soorten	en	maten,	met	ieder	hun	
eigen	belang	en	hangt	het	van	de	doelstellingen	en	thematiek	van	het	marketing-
beleid	af	waar	op	ingezet	kan	worden.	Voor	bedrijven	in	de	maakindustrie	of	
ondernemingen	in	de	zakelijke	dienstverlening	gelden	andere	behoeften	en	
belangen	dan	voor	middenstanders	met	een	winkel	in	het	centrum	of	voor	onder-
nemers	in	de	toeristische	sector.	Ligt	de	vraag	voor	de	eerste	categorie	wellicht	op	

Gedegen doelgroepenanalyse, zodat je weet welke doelgroep interessant is.
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het	vinden	van	goed	opgeleide	en	gemotiveerde	medewerkers,	de	tweede	groep	is	
veel	meer	gericht	op	het	aantrekken	van	shoppende	bezoekers	uit	de	regio.	Dat	
kunnen	heel	goed	dezelfde	doelgroepen	zijn,	maar	dan	in	een	andere	rol.	En	dan	
blijkt	ook	maar	weer	eens	het	belang	van	een	integrale	regiomarketing-aanpak:	
alles	hangt	met	alles	samen.	Het	zoeken	van	een	woonplek	zal	vaak	direct	gepaard	
gaan	met	de	vraag	om	werk	en	daaraan	gerelateerd	de	voorzieningen	en	mogelijk-
heden	tot	vrije	tijd	of	recreatie	die	de	stad	of	regio	biedt.	De	kernvraag	die	iedere	
ondernemer	in	ieder	geval	primair	zal	stellen	is	dan	ook:	‘what’s	in	it	for	me?’.		
Daar	zijn	het	ondernemers	voor.	En	die	vraag	is	niet	altijd	direct	te	beantwoorden;	
althans	niet	in	termen	van	geld	of	omzet.	Wel	kun	je	duidelijk	maken	dat	de	
bundeling	van	krachten	leidt	tot	een	eenduidige	en	sterkere	profilering	van	de	regio	
waar	iedereen	baat	bij	heeft.	Het	individuele	belang	van	de	ondernemer	moet	in	feite	
even	op	zij	worden	gezet	en	plaatsmaken	voor	het	algemene	belang	van	de	regio.	Als	
de	stad	of	regio	frequenter	en	eenduidig	in	de	etalage	wordt	gezet,	zal	dat	waar-
schijnlijk	leiden	tot	meer	bezoekers	of	andersoortige	geïnteresseerden.	Zeker	als	daar	
ook	actiematig	invulling	aan	wordt	gegeven.	Het	is	vanuit	die	gedachte	dan	ook	slim	
om	contact	te	zoeken	met	bestaande	ondernemersclubs	of	brancheverenigingen.	

Vaak	zijn	er	meerdere	georganiseerde	ondernemersverenigingen	in	een	regio.	Door	
ze	in	een	vroegtijdig	stadium	te	betrekken	bij	de	campagneontwikkeling,	wordt	de	
inhoud	van	de	campagne	niet	alleen	sterker	maar	creëer	je	ook	gelijk	draagvlak	en	
commitment.	En	dat	is	van	groot	belang	bij	het	uitrollen	van	de	campagne	later	in	
de	praktijk.	De	campagne	‘Proefkamperen	in	Drenthe’	was	een	succes	omdat	nauw	
werd	samen	gewerkt	met	de	branchevereniging	van	de	campings	in	Drenthe.	De	
randvoorwaarden	en	de	kapstok	om	het	kamperen	gezamenlijk	te	promoten,	
werden	opgezet	door	Marketing	Drenthe.	Via	de	branchevereniging	leverden	de	
individuele	campings	hun	bijdrage	aan	het	product	en	boden	de	toerist	in	het	
Proefkampeerweekend	hun	campings	op	uniforme	wijze	aan.	

Bovendien	is	het	met	een	vertegenwoordiging	van	ondernemers	prima	brainstormen.	
Door	ideeën	en	suggesties	aan	te	brengen	en	een	raamwerk	te	bieden	waar	binnen	
men	kan	opereren,	pakken	ondernemers	het	vrij	snel	op	en	over.	En	is	er	bij	hen	over	
het	algemeen	voldoende	ondernemingszin	en	creativiteit	om	zelf	acties	en	arrange-
menten	te	bedenken.	Vaak	is	het	een	kwestie	van	aanjagen	en	mensen	op	ideeën	
brengen.	In	Noordoost-Fryslân	introduceerde	men	in	overleg	met	de	ondernemers	
het	‘zelf-ontdekkend	gastheerschap’.	Waarbij	de	wat	kleinschaliger	ondernemers	
zich	hebben	verenigd	in	het	Gasten	Gilde.	Het	idee	is	dat	eigenaren	van	kleinschalige	
gastenaccommodaties	gekoppeld	worden	aan	organisatoren	van	recreatieactiviteiten.	
Hun	kennis	en	ervaring	delen	ze	letterlijk	aan	de	keukentafel	om	zo	het	gebied		
nog	beter	te	kunnen	promoten	en	de	bezoekers	naar	elkaar	door	te	verwijzen.		
De	authentieke	en	persoonlijke	beleving	van	de	streek	staat	daarbij	centraal.
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Eveneens	een	beproefd	middel,	maar	dan	op	een	ander	niveau,	is	het	ambassadeur-
schap.	Grote	bedrijven	of	instellingen	uit	de	regio	kunnen	samen	een	ambassa-
deursclub	vormen.	Vaak	zijn	het	ondernemingen	en	organisaties	met	werknemers	
uit	de	regio	en	een	bepaalde	binding	met	het	gebied	die	zich	schatplichtig	voelen	
aan	de	regio.	En	die	ook	het	belang	inzien	van	gezamenlijke	promotie.	Ze	dragen	in	
financiële	zin	bij	aan	de	campagne,	maar	hebben	ook	inhoudelijk	een	rol	door	het	
uitdragen	van	de	campagneboodschap.	Veel	ondernemingen	zijn	ook	buiten	de	
eigen	regio	actief	en	hebben	de	mogelijkheid	om	stad	of	regio	te	promoten	via	hun	
eigen	netwerk	of	de	promotionele	middelen	die	men	zelf	al	heeft.	Een	transporton-
derneming	die	door	heel	Nederland	rijdt,	is	letterlijk	een	mooi	billboard	voor	een	
campagne-uiting	of	-boodschap.	Eén	van	de	oudste	ambassadeursclubs	opgericht	
vanuit	regiomarketing,	zijn	de	Ambassadeurs	van	Groningen.	Dit	netwerk	bestaat	
uit	directeuren	van	de	wat	grotere	bedrijven	en	organisaties	uit	de	provincie	
Groningen.	Tweemaal	per	jaar	treffen	ze	elkaar,	wisselen	ze	informatie	uit	en	
bekijken	wie	wat	voor	elkaar	kan	betekenen.	Daarbij	is	het	de	impliciete	opdracht	
om,	daar	waar	mogelijk,	stad	en	provincie	ook	buiten	de	eigen	regio	te	promoten.		
Er	wordt	een	jaarlijkse	contributie	betaald	die	ten	goede	komt	aan	de	(economische)	
promotie	van	Groningen.	Een	van	de	uitingen	is	de	maandelijkse	online	nieuws-
brief	‘Daarom	Groningen’	waarin	actuele	bewijslast	van	economisch	Groningen	
staat	vermeld	en	waarin	iedere	maand	een	ambassadeur	centraal	staat.	In	Drenthe	
introduceerde	men	het	fenomeen	‘Drenthepreneurs’,	ondernemers	uit	Drenthe	met	
een	warm	hart	voor	de	eigen	provincie.	Naast	het	feit	dat	deze	ondernemers	
regelmatig	door	Marketing	Drenthe	als	klankbordgroep	werden	geraadpleegd,	
kregen	de	Drenthepreneurs	als	boegbeeld	een	vooraanstaande	plek	in	een	economi-
sche	campagne.	Het	leverde	zelfs	een	nominatie	voor	een	SAN-Accent	op,	een	
vooraanstaande	landelijke	reclameprijs.

Tot	slot	kan	de	doelgroep	Ondernemers	zich	natuurlijk	ook	aan	‘klantzijde’	
bevinden:	de	regio	als	een	mogelijke,	aantrekkelijke	vestigingsplaats.	Alhoewel	je	
daarin	ook	reëel	moet	zijn;	een	substantieel	deel	van	de	bedrijven	in	Nederland	is	
niet	zonder	reden	gevestigd	op	een	bepaalde	plek.	Ze	is	er	ook	vaak	geworteld;	
onder	andere	doordat	een	groot	deel	van	de	medewerkers	in	de	plaats	of	in	de	regio	
van	het	bedrijf	werkt.	Het	verhuizen	van	een	bedrijf	met	zijn	hele	hebben	en	
houwen	naar	een	regio	ver	weg,	komt	dan	ook	niet	vaak	voor.	Wel	het	opzetten	van	
nieuwe	bedrijven	of	nevenvestigingen.	Het	feit	dat	er	in	die	stad	of	regio	een	
gezamenlijke	marketingcampagne	is	ontwikkeld	met	behulp	van	ondernemers,	
burgers	en	overheid	wekt	in	ieder	geval	vertrouwen	bij	de	potentiële	nieuwkomer.	
En	laat	in	ieder	geval	zien	dat	deze	groepen	elkaar	hebben	gevonden	en	dat	er	een	
goed	klimaat	van	samenwerking	is.	
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Drenthepreneurs, Drentse  
ondernemers met een warm hart

Uit	het	in	2007	gehouden	imago-onderzoek	was	gebleken	dat	Drenthe	als	provincie	
om	te	werken	en/of	ondernemen	nagenoeg	geen	beeld	heeft.	Bijna	60%	van	de	
respondenten	in	het	onderzoek	had	geen	enkele	associatie	bij	het	begrip	ondernemen/	
werken	gekoppeld	aan	Drenthe,	terwijl	de	rest	Drenthe	associeerde	met	toeristische	
en	agrarische	bedrijvigheid.	Een	zeer	eenzijdig	beeld	dat	mijlenver	afweek	van	de	
realiteit.	Juist	het	Midden-	en	Kleinbedrijf	is	een	belangrijke	motor	voor	de	economie	
in	Drenthe	en	heeft	qua	ondernemerschap	veel	te	bieden;	alleen	Drenthe	maakt	het	
niet	zichtbaar.	Het	was	mede	aan	Marketing	Drenthe	om	dit	beeld	fors	bij	te	stellen.	
Vanuit	onderzoek	en	strategie	is	bepaald	dat	de	doelgroep	een	beeld	dient	te	krijgen	
van	een	innovatief,	creatief	en	professioneel	ondernemend	Drenthe	met	hardwer-
kende	MKB’ers.	Maar	ook	een	provincie	waarbij	overheid	en	bedrijfsleven	gezamenlijk	
werken	aan	een	positief	ondernemersklimaat	in	Drenthe.	Om	dit	beeld	te	kunnen	
creëren	is	draagvlak	nodig	van	zowel	de	Drentse	overheid	als	het	bedrijfsleven.	Met	
name	de	Drentse	ondernemers	kunnen	als	ambassadeurs	een	positieve	bijdrage	
leveren	aan	de	inhoud	en	uitvoering	van	de	campagneactiviteiten,	afhankelijk	van	
de	doelstellingen	en	thematiek.	Daarom	is	Marketing	Drenthe	in	2008	gestart	met	
het	project	Drenthepreneurs,	waarmee	de	verbinding	werd	gelegd	met	ondernemers	
die	Drenthe	een	warm	hart	toedragen.	Zij	werden	betrokken	bij	het	ondersteunen	
van	de	campagneactiviteiten	van	Marketing	Drenthe	en	daardoor	kreeg	het	thema	
Werken	en	ondernemen	in	Drenthe	meer	inhoud	vanuit	de	doelgroep	zelf.	En	
droegen	de	Drenthepreneurs,	als	ambassadeurs	van	Drenthe,	bij	aan	het	imagobeeld	
dat	Drenthe	een	prima	vestigingsklimaat	biedt	om	te	ondernemen	en	tevens	een	
prettige	provincie	is	om	te	wonen	en	te	werken.	

Kortom,	de	Drenthepreneur	is	een	ondernemer	die:
•	 de	provincie	Drenthe	een	warm	hart	toedraagt
•	 trots	is	op	zijn	provincie
•	 beseft	dat	ondernemen	en	werken	in	Drenthe	een	voorrecht	is
•	 kansen	ziet	voor	Drenthe	in	de	toekomst
•	 mogelijkheden	ziet	in	de	gezamenlijkheid
•	 bereid	is	mee	te	helpen	om	het	imago	van	Drenthe	te	verbeteren
•	 synergie	ziet	tussen	de	eigen	communicatie	en	die	van	Drenthe

Daarnaast	kenmerkt	de	Drenthepreneur	zich	vooral	door	zijn:
•	 provincie-overstijgend	ondernemerschap
•	 kwalitatieve	uitstraling
•	 kijk	op	innovatie	en	verandering
•	 netwerk
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Ondernemers die kansen zien 
voor Drenthe in de toekomst.

Drenthepreneurs

www.drenthe.nl

Dit is de plek waar alle  
ingrediënten aanwezig zijn

“In de schitterende omgeving van Gieten komen we tot rust, krijgen we inspiratie en raken we  

enthousiast. We voelen ons hier goed. Door de rust en de ruimte om ons heen kijken we anders 

tegen zaken aan, met een frisse blik. Het is dan ook niet voor niets dat hier in Drenthe het besef 

kwam: koken hoort een prettige bezigheid in een aangename omgeving te zijn. Voor ons was 

het dan ook een logische keuze om in onze keukens veel gebruik te maken van het 

natuurproduct bij uitstek: hout. Dit heeft niet alleen een tijdloze uitstraling, maar door onze 

ambachtelijke manier van werken is het ook nog eens oerdegelijk. En door het warme karakter 

ervan zult u zich al snel net zo thuis voelen in uw keuken als wij in Drenthe. En dat ons exclusieve 

concept werkt, blijkt wel uit het feit dat onze keukens tegenwoordig al in heel Nederland worden 

geplaatst! Zo zie je maar weer, ondernemen in Drenthe doet wat met je!”

Henny Keuter en Jaap Lentz, eigenaren Eco Keukens: 

www.drenthe.nl

Dit is de plek waar ik 
 verzekerd ben van een 
goed ondernemersklimaat

“Het is hier fantastisch ondernemen. Temidden van de schitterende natuur kom ik helemaal  

tot rust en neem daardoor sneller de juiste beslissingen. Maar ook de goede verhouding tussen 

het bedrijfsleven en de overheid zorgt voor een enorme stimulans. Het enthousiasme van 

gedeputeerde Janny Vlietstra, van Economische Zaken, slaat over op alle ondernemers in Drenthe. 

Hierdoor is niet alleen TVM, maar het hele bedrijfsleven verzekerd van een goed ondernemerskli-

maat. Onze provincie biedt mij in ieder geval de juiste ingrediënten die ik nodig heb om mijn 

bedrijf goed te leiden en te laten groeien. En daarnaast... vind ik in de omgeving de perfecte 

balans tussen werk, privé en maatschappelijke betrokkenheid. Ja, ik ben er inmiddels achter dat 

het echt waar is: Drenthe doet wat met je!”

Arjan Bos, president-directeur TVM en voorzitter TT Circuit:

www.drenthe.nl

Dit is de plek waar ik
kansen zie om te groeien

“Het is hier genieten. Niet alleen van de rust, ruimte en de schitterende natuur. Maar ook van de 

glastuinbouw. Het Westland van het noorden noemen we het al. U zult er misschien niet zo snel 

aan denken, maar Drenthe biedt echt volop mogelijkheden. Ook op het gebied van duurzaam 

ondernemen door bijvoorbeeld collectieve gietwatersystemen. Het nieuwe glastuinbouwgebied 

‘Het Rundedal’ krijgt zelfs een eigen energievoorziening. Door de goede bereikbaarheid is het  

ook nog eens de ideale locatie voor ondernemers die vanwege ruimtegebrek het westen willen 

verlaten. Daarnaast vindt u, op een steenworp afstand, in Eelde ook nog eens de grootste 

bloemenveiling van Noord-Nederland. In de regio Emmen worden nu al op meer dan 250 bedrijven 

de heerlijkste groenten en de prachtigste bloemen geteeld. En ook hier is nog ruimte voor uw 

onderneming. Kom zelf ervaren dat Drenthe echt wat met uw bedrijf doet!“

Cees Ruhé, voorzitter LTO-noord Glaskracht Drenthe/Groningen: 

www.drenthe.nl

Dit is de plek waar goed
omgaan met de ruimte voor 
ons een uitdaging is

“Als architect vind ik het een voorrecht om in deze schitterende provincie te mogen werken.  

Het is een echte inspiratiebron en daarnaast levert het ook iedere dag weer nieuwe uitdagingen 

op. Want hoe geef je invulling aan de ruimte zonder het prachtige landschap tekort te doen?  

Dat is af en toe een lastige vraag en een enorme uitdaging waar we gelukkig niet alleen voor 

staan. De gemeenten en de Provincie denken hier graag pro-actief in mee. Dit levert dan ook een 

goede samenwerking op tussen ons als architectenbureau enerzijds en de overheid anderzijds. 

Anneke Haarsma, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling én verantwoordelijke voor de 

ontwikkeling van het nieuwe omgevingsbeleid, speelt hierin een belangrijke rol. En dat werkt. 

Ik denk ook dat we gerust mogen zeggen: Drenthe doet wat met je!”

Arnoud Olie, architect en directeur B+O Architecten:
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Bollebozen
Over reünisten en spijtoptanten
Studenten	spelen	een	prominente	rol	in	een	stad	of	regio.	Ze	drukken	niet	alleen	
hun	stempel	op	de	cultuur	en	zorgen	voor	levendigheid.	De	koppeling	van	kennis	
aan	economische	bedrijvigheid	houdt	een	stad	of	regio	ook	vitaal,	scherp	en	
interessant.	Totdat	ze	wegtrekken	en	hun	geluk	elders	gaan	beproeven,	bij	voorkeur	
in	de	Randstad.	Veel	regio’s	of	steden	in	de	‘periferie’	kampen	met	een	braindrain;	
jonge	mensen	met	gespecialiseerde	kennis	die	vertrekken	uit	de	regio.	Soms	al	na	
de	middelbare	school	omdat	er	geen	vervolgopleiding	in	de	buurt	is.	Vaak	ook	na	
de	hogeschool	of	universiteit	omdat	de	studie	erg	specifiek	is	en	niet	aansluit	bij	
het	werkaanbod	in	de	omgeving.	Vanzelfsprekend	zou	een	stad	of	regio	moeten	
inzetten	op	het	principe	‘hebben	=	houden’	en	eigenlijk	al	tijdens	de	studie	talent-
gerelateerde	promotie	richting	deze	doelgroep	opstarten.	En	het	eventuele	onbe-
kend	maakt	onbemind-gevoel	in	ieder	geval	wegnemen	door	hem	of	haar	kennis	te	
laten	maken	met	de	arbeidsmarkt	in	de	regio	en	met	de	mogelijkheden	voor	talent.	
Maar	ambitie	is	grenzeloos.	Bovendien	is	het	gras	bij	de	buurman	vaak	groener.	En	
spreekt	de	naam	van	een	grote	multinational	vlakbij	Schiphol	nu	eenmaal	meer	
aan	dan	die	van	een	onbekend,	maar	gespecialiseerd	bedrijfje	in	de	regio.	Althans	
op	die	leeftijd…	Want	deze	doelgroep	wordt	weer	interessant	wanneer	ze	30+	is	en	
aan	een	gezin	gaat	beginnen.	Woonachtig	in	de	drukke	Randstad	met	drukke	
banen,	veel	reistijd	en	files	en	een	volle	agenda.	Niet	echt	de	ideale	omstandigheden	
voor	opgroeiende	kinderen.	Vaak	is	dat	het	keerpunt	in	het	leven	en	het	omslag-
punt	in	het	denken.	Dan	gaan	de	gedachten	terug	naar	die	onbekommerde	vrije	
jeugd	of	die	leuke	studiestad.		‘Warme’	marketing	is	voor	het	onder	de	aandacht	
brengen	van	een	stad	of	regio	als	woonplek	het	meest	effectief.	De	doelgroep	is	
bekend	met	de	stad	of	streek,	heeft	er	geleefd	en	weet	wat	de	cultuur	is.	Ze	zijn	dan	
ook	een	gemakkelijker	doelwit	omdat	ze	aan	een	half	woord	genoeg	hebben.	Het	
gaat	daarbij	om	het	aanboren	van	dat	intrinsieke	gevoel	dat	iemand	heeft	bij	een	
stad	of	streek.	De	sense	of	place	dus.	

Woonachtig in de drukke Randstad met drukke banen, 
veel reistijd en files en een volle agenda.

Spijtoptanten

Foto 	M.M.Minderhoud
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Voormalige	bewoners	zullen	zich	snel	herkennen	in	een	campagne	of	een	campagne-
gevoel	en	zullen	figuurlijk	snel	thuis	zijn.	Maar	dat	is	het	emotionele	aspect.	De	
strategische	keuze	om	te	gaan	verhuizen	naar	‘vroeger’	is	veel	meer	ingegeven	en	
afhankelijk	van	wat	de	stad	of	regio	tegenwoordig	te	bieden	heeft.	Welke	vacatures	
zijn	er	en	is	er	ook	werk	voor	de	partner?	En	hoe	zit	het	met	belangrijke	secundaire	
zaken	als	kinderopvang,	scholen,	voorzieningen,	et	cetera.	En	niet	onbelangrijk:	
hoe	ziet	het	woonaanbod	eruit?	Een	actieve	match	tussen	vraag	en	aanbod	is	dan	
ook	van	groot	belang	en	een	integrale	marketingcampagne	kan	hierbij	als	olie	in		
de	machine	fungeren.	Want	ook	de	regio	zelf	kan	een	duidelijk	belang	of	beleid	
hebben.	In	Drenthe	heeft	men	naast	de	traditionele,	oudere	doelgroep	van	empty	
nesters	gekozen	voor	de	jonge	gezinnen.	Juist	ook	vanuit	het	perspectief	van	krimp.		
Jonge	gezinnen	dragen	op	meerdere	fronten	en	actiever	bij	aan	de	samenleving	en	
zorgen	voor	meer	vitaliteit	op	het	platteland.	Anders	dan	de	doelgroep	‘Drenteniers’;	
oudere	mensen	met	geld	die	naar	Drenthe	trekken	om	te	rentenieren.	En	die	veel	
meer	op	zichzelf	leven.

In	de	marketing	rondom	retourmigratie	vormen	schoolreünies	en	familiefeesten	dan	
ook	een	interessante	wervingsmogelijkheid.	Waarbij	je	niet	hoeft	wachten	op	het	
moment	dat	de	doelgroep	zich	weer	op	home	ground	bevindt.	Een	groot	deel	van	deze	
potentiële	doelgroep	heeft	nog	familie	in	de	regio;	ook	die	kan	benaderd	en	betrokken	
worden	in	de	warme	marketing	richting	de	voormalige	scholieren	en	studenten.

Schrijf u nu in voor Proefwonen in Drenthe. Hebt u al eens met de gedachte gespeeld om in Drenthe te gaan wonen? 
Kom dan eens Proefwonen. Een paar dagen ervaren, genieten en verkennen. Ga naar www.drenthe.nl/proefwonen.

Dit is de plek die ons 
inspireerde om te gaan 
Proefwonen

“Toen we vorig jaar enkele dagen in Drenthe waren, zijn we als een blok voor deze prachtige 

provincie gevallen. We wandelden over uitgestrekte heidevelden en toerden met de auto over de 

Hondsrug, door het stroomdal van de Drentsche Aa. We sliepen in kleine hotelletjes en bezochten 

met de kinderen diverse attracties. De rust, de ruimte, de vriendelijke mensen; het gaf ons een 

bevrijd en veilig gevoel. Zo sterk, dat we zelfs overwegen om hier defi nitief te gaan wonen. 

Om die wens te onderzoeken, beginnen we met Proefwonen. Een uniek concept, waarin we enkele 

dagen de kans krijgen om Drenthe en haar woonmogelijkheden te gaan proeven. We hebben ons 

ingeschreven op www.drenthe.nl en hopen dat we worden uitgekozen!”

www.drenthe.nl/proefwonen

Schrijf u 
nu in voor 
Proefwonen 
in Drenthe.

DREN128_ADV_Gezin+Actie_224x285_FC.indd   1 22-07-2009   09:48:17

Jonge gezinnen zorgen voor meer vitaliteit 
op het platteland.

Vitaliteit
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Proefleven in Drenthe

Een	fijn	gezin,	lieve	kinderen,	leuke	vrienden,	een	mooie	baan,	een	heerlijk	huis	en	
twee	auto’s	voor	de	deur,	maar	ook	wonen	in	een	Vinex-wijk,	rondjes	rijden	voor	
het	zoeken	naar	een	parkeerplek,	files,	wachtlijsten	bij	de	crèche	en	weinig	ruimte	
voor	de	kinderen	om	te	spelen.	Kortom;	veel	prikkels	en	hectiek.	Ondanks	een	
geweldige	carrière	komen	de	35-plussers	op	een	keerpunt	in	hun	leven	en	stellen	ze	
zich	de	vraag:	is	dit	wat	ik	mijn	kinderen	wil	bieden?	Of	wil	ik	hen	een	onbezorgde	
jeugd	bieden	en	hen	zoals	in	mijn	herinneringen	de	ruimte	geven	om	te	ontdek-
ken?	Slootje	springen,	door	de	bossen	banjeren,	op	de	fiets	naar	school	door	weer	en	
wind.	Maar	vind	ik	een	baan	en	zal	mijn	vrouw	het	bevallen,	want	zij	is	hier	in	de	
Randstad	opgegroeid?	Spijtoptanten	worden	ze	ook	wel	genoemd.	Jongeren	uit	
plattelandsregio’s	die	door	werk	en	studie	naar	het	Westen	zijn	vertrokken	en	
carrière	hebben	gemaakt.	En	zich	nu	meer	bewust	worden	van	de	zin	van	het	leven	
en	daardoor	op	zoek	gaan	naar	rust	en	ruimte	en	een	fijne,	veilige	en	sociale	
leefomgeving	voor	hun	kinderen.	Een	doelgroep	die	voor	Drenthe	economisch	
interessant	is.	Maar	hoe	bereik	je	ze	en	interesseer	je	ze	voor	de	provincie	Drenthe?	
Hiervoor	werd	in	samenwerking	met	een	aantal	Drentse	makelaars	en	diverse	
andere	stakeholders	een	uniek	concept	bedacht,	Proefwonen	in	Drenthe.	Een	
concept	dat	ter	versterking	en	verdieping	van	de	imagocampagne	is	ontwikkeld	om	
ook	het	thema	Wonen	in	Drenthe	onder	de	aandacht	te	brengen	bij	de	doelgroepen.	
Met	behulp	van	een	landelijke	massa-mediale	campagne	‘Proefwonen	in	Drenthe’	
werden	jonge	gezinnen	uit	het	Westen	van	het	land,	die	overwegen	om	vanwege	de	
hectiek	het	Westen	te	verlaten,	uitgenodigd	om	gedurende	een	weekend	kennis	te	
maken	met	de	kwaliteit	van	leven	in	Drenthe.	In	2008	lag	het	accent	vooral	op	
wonen	en	konden	de	‘proefwoners’	kennismaken	met	het	woningaanbod	in	
Drenthe.	Maar	uit	evaluatie	bleek	al	gauw	dat	juist	ook	de	zekerheid	van	een	baan	
een	belangrijk	aspect	is	om	de	beslissing	te	nemen	naar	Drenthe	te	verhuizen.	
Daarom	werd	vanaf	2009	het	concept	aangepast	in	‘Proefleven	in	Drenthe’.	Proefle-
ven	in	Drenthe	houdt	in	dat	men	in	een	weekend	kennis	kan	maken	met	het	
wonen,	leven	en	werken	in	Drenthe.	Met	diverse	Drentse	stakeholders	wordt	
invulling	gegeven	aan	het	weekend.	De	‘proeflevers’	kunnen	naar	een	banenbeurs,	
kennismaken	met	het	leven	in	een	Drents	dorp,	woningen	bezichtigen	die	te	koop	
staan,	et	cetera.	Kortom,	niet	alleen	het	vertellen	van	de	boodschap	via	de	landelijke	
campagnes	dat	we	hier	in	Drenthe	kwaliteit	van	leven	hebben	om	te	wonen	en	te	
werken,	maar	juist	ook	het	werkelijk	beleven	van	onze	provincie	is	van	belang	om	
het	imago	van	de	regio	te	versterken.	Met	het	project	Proefleven	in	Drenthe	werd	de	
mogelijkheid	geboden	om	letterlijk	Drenthe	in	een	weekend	te	beleven	om	zo	
gezinnen	uit	de	Randstad	over	de	streep	te	halen	zich	in	Drenthe	te	vestigen.	
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Bestuurders
Het vermijden van Hekking-gedrag
Bestuurders	zien	citymarketing	steeds	meer	als	kans	en	instrument	om	een	deel	
van	hun	gemeentelijk	of	provinciaal	beleid	uit	te	voeren.	Ze	hebben	over	het	
algemeen	veel	invloed	en	een	groot	netwerk	dat	aangewend	kan	worden	voor	een	
campagne	op	dat	gebied.	Het	is	dan	ook	logisch	dat	de	overheid	bij	uitstek	de	partij	
is	om	een	initiatief	tot	regiomarketing	op	te	zetten	en	mensen	in	de	stad	of	regio	te	
(ver)binden.	En	dat	de	verantwoordelijke	bestuurder	daarbij	een	prominente	rol	
speelt	is	ook	vanzelfsprekend.	Alhoewel	het	af	en	toe	wel	koorddansen	is	voor	
zowel	bestuurder	als	regiomarketeer.

Iedereen	herinnert	zich	wel	het	beeld	van	Van	Kooten	en	De	Bie	van	burgemeester	
Van	der	Vaart	en	wethouder	Hekking	voor	het	plaatsnaambord	van	Juinen.	Met	de	
burgemeester	als	promotor	van	zijn	gemeente	die	enthousiast	in	de	camera	spreekt.	
En	de	wethouder	die	zich	ogenschijnlijk	ongemerkt	maar	net	iets	te	opzichtig	
opdringt	en	voortdurend	vóór	de	burgemeester	in	het	camerabeeld	schuift.	De	
promotie	van	een	stad	of	regio	kan	in	praktijk	heel	dicht	bij	de	promotie	van	
personen	liggen.	Een	bestuurder	fungeert	bij	de	ontwikkeling	of	invoering	van	een	
regiomarketing	soms	als	boegbeeld	of	ambassadeur	en	heeft	daarbij	vaak	ook	de	rol	
van	aanjager.	Om	derden	te	enthousiasmeren	en	te	bewegen	om	aan	te	sluiten.	
Anderzijds	is	gepaste	afstand	gewenst	en	moet	het	niet	alleen	maar	het	feestje	van	
een	gemeente	of	provincie	worden.	Juist	omdat	andere	partijen	gemakkelijk	
moeten	kunnen	aansluiten	en	de	campagne	als	van	henzelf	gaan	ervaren.	Dat	kan	
al	met	al	als	een	spagaat	voelen.	Maar	regiomarketing	mag	vanzelfsprekend	nooit	
ter	meerdere	eer	en	glorie	van	de	bestuurder	zelf	geschieden.	Hoe	fijn	die	spotlights	
ook	zijn.

De kwaliteit van het Drentse leven proeven;  
ook Bridget Maasland deed mee met  
haar programma ‘Op zoek naar geluk’.

Proefleven
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Te	veel	op	jezelf	gericht	zijn	en	te	weinig	op	dat	wat	de	doelgroep	belangrijk	vindt,	
is	niet	alleen	een	kwestie	van	het	ego	van	een	bestuurder,	maar	is	ook	enigszins	
inherent	aan	regiomarketing.	In	praktijk	is	het	budget	van	gebiedsmarketing	vaak	
geografisch	(en	dus	politiek)	bepaald	en	houdt	het	op	bij	de	gemeente-	of	provincie-
grens.	Terwijl	de	doelgroep	grens-overstijgend	denkt.	Bezoekers	van	de	stad	
Groningen	verblijven	soms	in	een	hotel	in	Noord-Drenthe.	En	hotelgasten	uit	
Groningen	zoeken	na	een	drukke	zaterdag	in	de	binnenstad	op	zondag	dikwijls	de	
rust	en	ruimte	van	Drenthe	op.	Regiomarketing	betekent	dan	ook	jezelf	als	stad	of	
regio	openstellen	voor	de	behoefte	van	de	doelgroep.	Daarbij	ga	je	vanzelfsprekend	
uit	van	je	eigen	kracht,	maar	durf	je	ook	je	eigen	zwakte	te	onderkennen.	Daarbij	is	
het	van	belang	om	gemeentegrens-overstijgend	te	kijken	en	ook	naar	de	kracht	van	
je	buurgemeente;	wellicht	dat	daar	iets	te	halen	valt	voor	de	doelgroep	wat	er	bij	
jezelf	ontbreekt.	Een	mooi	voorbeeld	is	de	gemeente	Kampen.	Van	oudsher	een	
handelsstad	met	een	religieuze	traditie,	met	de	zondag	als	rustpunt	in	de	drukke	
werkweek.	Oftewel	niet	alles	is	open	op	zondag	en	de	meeste	bezoekers	treffen	veel	
gesloten	deuren.	Terwijl	het	weekend	bij	grote	broer	Zwolle	zaterdagavond	na	
20.00	uur	wel	bol	staat	van	de	activiteiten.	Dus	waarom	dan	ook	niet,	zoals	de	
intentie	in	beide	steden,	gezamenlijk	optrekken	en	de	kracht	van	beide	plekken	
koppelen?	Met	een	gezamenlijk	arrangement	bijvoorbeeld	waarbij	de	bezoeker	op	
zaterdag	de	levendige	sfeer	in	Kampen	proeft	en	zich	zaterdagavond	onderdompelt	
in	het	uitgaansleven	van	Zwolle.	Om	wellicht	de	dag	erop	weer	te	onthaasten	in	
Kampen.	Opties	genoeg.		Als	je	maar	denkt	vanuit	(grenzeloze)	mogelijkheden.

Bezoekers van de stad Groningen zoeken 
dikwijls ook de rust van Drenthe.

Drukte en rust
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Houd rekening met  
beleidsthema’s van de  
overheden

Ondanks	dat	de	Provincie	Drenthe	een	prestatiesubsidie	heeft	geleverd	aan	de	
Stichting	Marketing	Drenthe	en	in	die	zin	toezicht	houdt	op	het	realiseren	van	deze	
prestatie,	namelijk	het	verbeteren	van	het	imago	van	Drenthe,	bemoeit	de	provincie	
Drenthe	zich	meestal	niet	politiek	en	bestuurlijk	met	de	inhoud	en	de	uitvoering	
van	de	opdracht.	Een	positieve	ontwikkeling	die	de	stichting	de	vrijheid	en	verant-
woordelijkheid	geeft	om	op	basis	van	objectieve	analyses	en	keuzes	de	inhoud	van	
de	campagne	te	bepalen.	Echter,	als	regiomarketeer	is	het	altijd	verstandig	om	die	
inhoud	ook	te	toetsen	aan	het	beleid.	En	de	daaruit	voortvloeiende	thema’s	van	de	
provincie	en	gemeenten	daar	waar	mogelijk	te	verbinden	en	zichtbaar	te	maken	in	
de	campagne.	Hierdoor	creëer	je	een	win-win	situatie.	Je	geeft	bestuurders	(en	de	
politiek)	het	gevoel	dat	je	ze	serieus	neemt.	Voor	het	draagvlak	en	de	continuïteit	
van	Marketing	Drenthe	naar	de	toekomst	toe	is	dit	van	groot	belang.	Tegelijkertijd	
versterk	je	hiermee	het	beleid	van	de	regionale	overheden	naar	buiten	toe.	Het	ligt	
voor	de	hand	om	dergelijke	trajecten	altijd	te	toetsen	aan	de	missie	en	visie	en	de	
campagnestrategie.	De	provincie	Drenthe	heeft	bijvoorbeeld	breedtesport	als	
thema	hoog	op	de	agenda	staan.	Iedereen	in	Drenthe	moet	de	mogelijkheid	krijgen	
om	te	kunnen	bewegen.	Door	juist	de	sport	te	koppelen	aan	sportevenementen	en	
deze	campagnematig	in	te	zetten,	versterk	je	
bij	de	Drentse	inwoners	het	sportieve	gevoel.	
Maar	laat	je	ook	aan	de	buitenwereld	zien	
dat	Drenthe	een	actieve	provincie	is	op	het	
gebied	van	sport(evenementen).	En	zo	kan	
het	inzetten	van	evenementen	in	je	marketing	
sterk	bijdragen	aan	het	imago	van	je	regio.

drenthe.nl/drenthe2028

Drenthe is de 
plek om te 
bewegen 
en beleven

Drenthe is de Drenthe is de 

GAMMA Racing Day 2012 is onderdeel van de Olympische 
Zomer

Drenthe is een prachtige provincie om grote evenementen te 

organiseren en te beleven. Het landschap en de natuur vormen een 

schitterend decor en de sportieve ambities komen in Drenthe tot 

leven! Bezoek één van de evenementen en ervaar zelf hoe het is.Beleid van bestuurders ondersteunen met 
promotie, bijvoorbeeld door het beleidsthema 
Sport campagnematig in te vullen.

Sportief en actief beleid
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Hoofdstuk 4

De 4 C’s van 
campagne-ontwikkeling
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Het	beleid	en	de	uitgangspunten	zijn	vastgesteld,	er	ligt	een	(marketing)plan	van	
aanpak,	de	doelgroepen	zijn	gedefinieerd	en	de	belangrijkste	betrokken	partijen	
zijn	bekend	of	zelfs	al	benaderd	om	hun	bijdrage	te	leveren.	Het	is	nu	tijd	voor	de	
echte	vertaalslag	naar	de	markt.	Kortom,	de	campagneontwikkeling.	Het	is	al	
eerder	geconstateerd;	het	proces	van	regiomarketing	is	een	proces	van	samen	
optrekken	en	draagvlak	creëren.	Juist	in	deze,	vooral	creatieve,	fase	is	het	zaak	om	
iedereen	op	één	lijn	te	krijgen	of	te	houden.	Immers,	dit	is	het	onderdeel	dat	
letterlijk	gezichtsbepalend	is	en	dat	de	buitenwereld	straks	te	zien	krijgt.	Dan	is	het	
handig	wanneer	alle	betrokken	partijen	zich	daar	in	ieder	geval	gezamenlijk	in	
herkennen.	Ook	in	deze	fase	zijn	er	een	aantal	factoren	die	het	succes	mede	bepa-
len.	Ze	beginnen	allemaal	met	een	‘C’:	Commitment,	Concept,	Consistentie	en	
Continuïteit.

Commitment
Over kikkers en kruiwagens
Misschien	wel	de	grootste	uitdaging	in	het	opzetten	en	uitvoeren	van	een	regio-
marketingbeleid	is	het	bij	elkaar	brengen	van	alle	stakeholders	en	dan	met	name	
het	matchen	van	hun	belangen.	En	dat	ligt	op	verschillende	niveaus.	Bestuurders,	
ondernemers	en	vertegenwoordigers	van	bewoners	hebben	zo	allemaal	hun	eigen	
belangen	en	doelstellingen.	Die	hoeven	niet	altijd	één	op	één	hetzelfde	te	zijn.	Maar	
ook	ondernemers	onderling	kunnen	verschillen	in	opvattingen	en	uitgangspunten;	
een	winkelier	uit	de	binnenstad	heeft	andere	wensen	dan	een	directeur	van	een	
industrieel	bedrijf	in	de	regio.	En	zeker	ook	de	klassieke	tegenstelling	tussen	stad	en	
platteland	komt	nog	vaak	aan	de	orde.	Waarbij	de	laatste	zich	nog	wel	eens	achter-
gesteld	voelt	bij	de	eerste.	Een	campagne	kan	heel	goed	als	bindmiddel	fungeren	
voor	al	die	belanghebbenden.	Maar	dan	moet	er	wel	eerst	overeenstemming	en	
eensgezindheid	zijn	over	de	richting.	In	een	vroegtijdig	stadium	de	buitenkant	naar	
binnenhalen	is	dan	ook	om	meerdere	redenen	slim.	Naast	kennis	van	en	gevoel	
voor	de	stad	of	regio,	begint	daar	het	kweken	van	draagvlak.	En	een	gezamenlijk	
ontwikkelde	campagne	zal	later	in	de	praktijk	gemakkelijker	uit	te	rollen	zijn	dan	
iets	wat	alleen	door	ambtenaren	op	het	gemeente-	of	provinciehuis	is	bedacht.	Een	
klankbordgroep	met	een	afspiegeling	van	stakeholders	uit	stad	of	regio	is	een	mooi	
startpunt.	Zeker	als	het	officiële	vertegenwoordigers	van	belangenorganisaties	of	
verenigingen	zijn.	Niet	alleen	feiten-	of	beleidskennis	spelen	daarbij	een	rol,	ook	
het	(onderbuik)gevoel	telt	mee.	We	zijn	immers	op	zoek	naar	de	kern	of	het	gevoel	
van	een	stad	of	streek.	In	de	klankbordgroep	Citymarketing	Hardenberg	zat	naast	
ondernemers	en	vertegenwoordigers	van	culturele	instellingen,	ook	voormalig	
schaatser	en	entertainer	Erik	Hulzebosch	uit	Gramsbergen,	iemand	die	precies	
aanvoelt	en	weet	te	vertellen	wat	er	leeft	in	de	regio.	En	dat	op	zeer	nuchtere	wijze	
kenbaar	maakt.	Zeer	waardevol	om	het	gevoel	in	de	regio	op	zo’n	manier	te	vangen.	
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Stap	1	is	dat	iedereen	zich	committeert	aan	het	feit	dat	er	even	alleen	maar	stad-	of	
regiobreed	wordt	gedacht	en	dat	eigen	belangen	voorlopig	op	zij	worden	gezet.		
Stap	2	is	om	zo	snel	mogelijk	naar	de	inhoud	te	gaan	en	van	de	betrokkenen	te	
horen	hoe	ze	stad	of	regio	ervaren.	Wat	zijn	de	sterke	punten?	Waar	zou	op	ingezet	
moeten	worden?	Wat	is	het	beeld	dat	ze	zelf	hebben	en	welke	associaties	roept	het	
op?	Wat	zijn	de	belangrijkste	thema’s	in	de	stad	of	regio?	Hoe	zou	je	de	kernwaarden	
omschrijven?	En	wat	is	nu	in	essentie	datgene	wat	de	stad	of	regio	onderscheidt	van	
andere	steden	of	regio’s?	Via	een	gerichte	enquête,	brainstorm	en/of	discussie	kun	
je	deze	relevante	informatie	boven	tafel	krijgen	en	vervolgens	filteren.	De	gemene	
delers	wijzen	zich	vaak	al	snel,	evenals	eventuele	grote	verschillen.	Het	levert	in	
ieder	geval	een	globaal	en	breed	beeld	van	de	stad	of	regio	op;	een	soort	huidige	
stand	van	zaken.	Een	woordenwolk	kan	daarbij	verduidelijken	en	geeft	vaak	een	
mooi	overzicht.	De	meeste	genoemde	woorden	of	de	thema’s	die	als	belangrijk	
worden	ervaren	zet	je	in	een	wolk	waarbij	de	grootte	van	het	woord	het	belang	van	
het	thema	of	onderwerp	aangeeft.	

Dit	is	echter	een	situatieschets	en	zegt	nog	niets	over	de	invulling	(de	merklading)	en	
over	de	ambitie	van	een	stad	of	regio.	De	kunst	is	om	vervolgens	alles	te	trechteren	
tot	een	richtinggevende	tekst.	Bijvoorbeeld	via	een	positioneringstatement,	waarbij	
je	een	soort	profielschets	van	de	stad	of	regio	geeft	met	de	nodige	ambitie	erin.	

Onderwerpen en thema’s die de stad 
Kampen maken en kleuren.

Woordenwolk Kampen
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Waarbij	je	al	wel	de	nodige	keuzes	maakt	en	het	profiel	op	scherp	zet.	Doordat	je	je	
(nu	nog)	niet	beperkt	tot	die	ene	positioneringzin,	zit	er	nog	voldoende	ruimte	in	
voor	alle	betrokkenen	om	zich	erin	te	herkennen	en	dit	fundament	te	omarmen.	
Een	hele	belangrijke	stap	in	termen	van	commitment.	Een	mooi	voorbeeld	is	de	
allereerste	positionering	van	de	stad	Groningen,	opgesteld	door	adviesbureau	
LaGroupe,	waarin	meerdere	aspecten	van	de	stad	werden	getypeerd	en	waar	alle	
betrokken	stakeholders	eensgezind	over	waren.

Groningen	is	dé	stad	van	het	noorden:	jong,	eigenzinnig,	met	durf	én	op	niveau.		
Het	is	een	stad	waar	kunst,	cultuur	en	architectuur	de	boventoon	voeren,	waar	
spraakmakende	en	toonaangevende	evenementen	plaatsvinden	en	waar	winkelen	
en	uitgaan	een	feest	zijn.

Inmiddels	is	de	positionering	van	Groningen	aangescherpt	en	ook	verbreed	naar	de	
omliggende	regio	en	worden	stad	en	provincie	Groningen	samen	in	de	markt	gezet.	

Omdat	een	dergelijke	uitgebreide	positionering	vanzelfsprekend	te	veelomvattend	
is	voor	een	directe	vertaling	naar	een	gerichte	marketingcampagne,	moet	er	nog	
een	slag	gemaakt	worden.	Op	basis	van	een	dergelijk	statement	kunnen	we	de	echte	
onderscheidende	kenmerken	van	een	stad	benoemen.	Kenmerken	of	typeringen	
die	precies	duiden	waar	de	stad	of	regio	voor	staat	of	die	kernachtig	het	gevoel	van	
de	plek	vangen.	En	die	ook	gemakkelijk	alleen	of	gebundeld	overeind	blijven	in		
de	marketingcommunicatie.	Ze	dienen	ook	steekhoudend	te	zijn:	er	moet	vanzelf-
sprekend	voldoende	bewijslast	voor	zijn.	Voor	de	stad	Kampen	zijn	een	aantal	van	
deze	communicatieproposities	benoemd	die	op	zich	allemaal	zouden	kunnen	
gelden	en	‘te	bewijzen’	zijn.

Stad van rust en spiritualiteit
Vanuit	de	religieuze	achtergrond	van	Kampen	is	het	een	kleine	stap	naar	spirituali-
teit	en	bewust	leven.	Kampen	als	bron	van	rust	en	bezinning;	de	enige	stad	in	
Nederland	die	dit	zo	duidelijk	kan	claimen.	Vooral	omdat	de	zondag	met	haar	rust	
hiervoor	al	gereserveerd	lijkt	te	zijn.

Monumentaal Kampen
Kampen	is	één	grote	verzameling	goed	bewaard	gebleven	monumenten.	Met	de	
meeste	kerken	van	Nederland	per	vierkante	kilometer.	En	in	iedere	straat	wel	een	
interessant	monumentenpand.	In	Kampen	woon	je	in	en	loop	je	door	een	monument.



64

Cultuur snuiven in Kampen
Naast	cultuurhistorie	heeft	Kampen	ook	veel,	kleinschalige	culturele	projecten	en	
producten.	In	dat	opzicht	kan	de	oude	rijke	cultuurhistorie	en	het	Academie-verleden	
communicatief	gezien	een	aanjager	zijn	voor	de	kleinkunst	en	amateurkunst.	Zeker	
wanneer	hier	productinhoudelijk	verder	invulling	aan	wordt	gegeven	met	bijvoor-
beeld	kleinkunstmanifestaties,	galeriewandelingen	en	evenementen	gericht	op	
amateurkunst.

Kampen: stad, water en land
Het	mooie	van	Kampen	is	dat	het	de	klassieke	geografische	drie-eenheid	in	zich	
bergt.	Een	historische	vestingstad	letterlijk	omringd	door	water	en	met	een	goed	
aangesloten	en	landschappelijk	mooi	ommeland.	Qua	wonen	en	waterrecreatie	een	
zeer	aantrekkelijke	setting.	Iets	wat	zeker	een	sterk	argument	is	in	het	vermarkten	
van	de	stad.

Kampen, moderne Hanzestad
Het	begrip	Hanzestad	is	vol	betekenis	en	emotie;	het	is	al	een	merk	op	zich.	En	
Kampen	kan	het	claimen	en	waarmaken.	Sterker,	van	alle	Hanzesteden	in	Neder-
land	is	Kampen	het	meest	‘Hanzeachtig’	met	eind-	en	beginpunt	aan	de	IJssel	en	
aan	de	voormalige	Zuiderzee.	Door	hier	de	moderne	stadsgebiedsontwikkeling	aan	
te	koppelen	ontstaat	een	mooie	symbiose	tussen	het	oude,	rijke	verleden	en	de	
moderne	ambities	voor	de	toekomst.

Compact Kampen 
Alles	binnen	handbereik	en	om	de	hoek.	Zelfs	letterlijk	op	loopafstand.	Dat	is	het	
kenmerk	van	Kampen,	qua	binnenstad,	maar	ook	qua	directe	woonomgeving	in	de	
buitenwijken.	Gecombineerd	met	de	bereikbaarheid	en	de	laagdrempeligheid	van	
zowel	centrum,	voorzieningen	als	bezienswaardigheden	is	Kampen	een	zeer	
toegankelijke	stad	die	uitnodigend	werkt.	

Echter,	communicatie	is	keuzes	maken	en	omwille	van	de	duidelijkheid	en	
eenduidigheid	is	de	keuze	voor	één	propositie	wenselijk.	Hoe	meer	onderscheiden-
de	kenmerken	van	een	stad	of	regio	we	naar	voren	proberen	te	brengen	in	een	
campagne,	hoe	diffuser	het	beeld	bij	de	ontvanger	wordt.	Nu	zijn	er	in	de	uitvoering	
van	de	campagne	meerdere	communicatieniveaus	waarop	de	sterke	punten	van	
een	stad	naar	voren	gebracht	kunnen	worden,	maar	de	keuze	voor	één	centraal	
thema	levert	een	duidelijk	en	krachtig	beeld	op.	En	natuurlijk	kunnen	we	in	tekst	
of	beeld	verder	ingaan	op	de	andere	aspecten	die	een	stad	of	regio	bijzonder	maken.	
Kampen	koos	voor	‘De	moderne	Hanzestad’.	Omdat	deze	propositie	toe	te	passen	is	
op	nagenoeg	alle	aandachtsgebieden	die	voor	Kampen	interessant	zijn;	wonen,	
ondernemen	en	recreatie.	En	omdat	het	begrip	‘Hanzestad’	al	een	zekere	lading	en	
connotatie	heeft	die	erg	helpt	bij	het	neerzetten	van	een	beeld	van	de	stad.
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De uitgangspunten voor Drenthe
Naast	aandacht	voor	toerisme	was	de	opdracht	aan	Marketing	Drenthe	om	ook	het	
wonen	en	werken	in	Drenthe	te	promoten.	Bovendien	moest	de	campagne	ruimte	
bieden	voor	de	communicatie	van	evenementen,	steden	en	actualiteit.	De	onderlig-
gende	doelstellingen	hadden	betrekking	op	het	imago	(‘een	juist	en	aantrekkelijk	
beeld	van	Drenthe	opbouwen	voor	met	name	de	doelgroep	jonge	gezinnen	die	nog	
een	te	beperkt	beeld	van	de	regio	heeft’)	en	op	beeldcorrectie	(‘het	corrigeren	van	
het	beeld	bij	de	groep	die	een	flets	of	stereotiep	beeld	heeft	van	Drenthe,	met	name	
de	ouderen’).	Daarnaast	moest	de	campagne	ook	voor	economische	spin-off	zorgen	
en	uitnodigen	tot	ondernemerschap	binnen	Drenthe.	De	kernwaarden	die	Drenthe	
typeren,	zoals	rust,	ruimte	en	oorspronkelijkheid,	stonden	centraal	maar	moesten	
‘toekomstgericht’	gemaakt	worden.	Of	zoals	geformuleerd	in	de	campagnebriefing:	
‘Drenthe	is	een	vitale,	toekomstgerichte	vriendelijke	provincie	binnen	een	hoog-
waardig	landschappelijk	decor	met	aandacht	voor	de	kwaliteit	van	leven	van	het	
individu.’	Op	die	manier	moet	Drenthe	in	de	beeldvorming	een	vitale,	dynamische	
provincie	worden.	Met	als	beoogd	resultaat	van	de	campagne:	een	significante	
imagoverbetering.
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De Drentse kikkers 

Hoe	hou	je	de	Drentse	kikkers	in	de	kruiwagen?	Eerlijk	gezegd	lukt	dat	niet	altijd.	
Marketing	Drenthe	heeft	via	diverse	klankbordsessies	met	een	brede	groep	stake-
holders	gezamenlijk	de	kernwaarden	bepaald.	Maar	om	die	kernwaarden	toekomst-
gericht	te	maken	en	om	te	zetten	in	een	regiomarketingbeleid	moeten	keuzes	
gemaakt	worden.	Keuzes	die	vanuit	een	professionele	blik	op	het	gebied	van	
regiomarketing	ook	door	de	professionals	van	Marketing	Drenthe	zijn	gemaakt.	
Het	gevolg	was	dat	een	aantal	politieke	kikkers	uit	de	kruiwagen	sprong	omdat	ze	
zich	vanuit	hun	eigen	idealen	niet	kon	committeren	aan	die	keuzes.	Juist	op	zo’n	
moment	is	het	van	belang	om	professioneel	achter	die	keuzes	te	blijven	staan	en	ze	
naar	de	stakeholders	toe	te	onderbouwen	en	te	communiceren.	Marketing	Drenthe	
heeft	een	aantal	communicatiemiddelen	ontwikkeld	om	stakeholders	in	Drenthe	
te	informeren	over	de	relevante	activiteiten	en	ontwikkelingen:

•	 afhankelijk	van	het	onderwerp	geeft	Marketing	Drenthe	diverse	presentaties	
om	stakeholders	op	de	hoogte	te	brengen	van	haar	activiteiten;	bijvoorbeeld	bij	
het	lanceren	van	nieuwe	campagnes

•	 het	Drenthebelletje	is	een	online	nieuwsbrief	met	daarin	de	diverse	ontwikke-
lingen	in	Drenthe	op	het	gebied	van	regiomarketing

•	 ieder	jaar	geeft	Marketing	Drenthe	een	jaarverslag	uit	met	een	overzicht	van	de	
campagneactiviteiten	die	in	dat	jaar	hebben	plaatsgevonden

•	 via	social	media	als	Twitter	en	Facebook	worden	stakeholders	actueel	op	de	
hoogte	gehouden	van	de	diverse	ontwikkelingen	die	bij	Marketing	Drenthe	
plaatsvinden

•	 de	website	www.marketingdrenthe.nl	geeft	informatie	over	de	organisatie	met	
haar	missie	en	visie	en	de	organisatiedoelstellingen	en	wie	als	medewerker	
verantwoordelijk	is	voor	welke	projecten

Duidelijke keuzes maken en deze goed communiceren, bijvoorbeeld met een jaarverslag.

Stakeholder-communicatie
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Concept
Creativiteit als waardetoevoeger
Creativiteit	is	vaak	ongrijpbaar.	Het	ontstaat	niet	op	commando	maar	door	toeval,	
inspiratie	en	gericht	peins-	en	denkwerk.	Ineens	is	het	er	en	vallen	de	puzzelstukjes	
op	hun	plaats.	Zo	ook	met	regiomarketing.	Vaak	is	creativiteit	in	dit	vak	nog	lastiger	
te	vangen	dan	bij	de	marketing	van	een	regulier	supermarktproduct	voor	een	
consument.	Zeker	als	het	om	integrale	regiomarketing	gaat,	moet	alles	erin	en	moet	
het	concept	op	diverse	gebieden	of	thema’s	toepasbaar	zijn.	Veel	hangt	af	van	de	
input	die	er	beschikbaar	is	vanuit	de	gemeente,	de	provincie	of	de	stakeholders.	En	
die	ook	bruikbaar	is	voor	een	creatief.	Shit	in,	shit	out	wordt	er	wel	eens	gekscherend	
gezegd,	maar	een	kern	van	waarheid	zit	er	wel	in.	Een	goede	briefing	op	basis	van	
onderzoek	of	ervaringen	biedt	meer	houvast	dan	een	carte	blanche-opdracht	met		
de	opdracht	‘verras	ons	maar’.	Creativiteit	mag	dan	wel	ongrijpbaar	zijn,	het	is	geen	
circusact	of	goocheltruc	met	een	konijn	uit	de	hoge	hoed!	

Maar	ook	het	enthousiasme	of	de	energie	in	een	projectgroep	speelt	een	belangrijke	
rol	in	het	creatieve	proces.	De	bekende	(onderlinge)	wisselwerking	en	inspiratie	
over	en	weer.	Bevlogen	bestuurders	en	enthousiaste	stakeholders	zorgen	voor	
geïnspireerde	creatieven	die	met	originele	voorstellen	op	hun	beurt	weer	voor	
enthousiasme	en	energie	zorgen	bij	de	beleidsmakers	en	vertegenwoordigers	van	
stad	of	streek.	Kortom,	creativiteit	als	aanjager,	katalysator	én	toevoeger	van	
merkwaarde	in	het	proces	van	regiomarketing.	Het	creatieve	communicatieconcept,	
waarin	de	look	&	feel	van	een	plek	tot	uiting	komt,	is	misschien	wel	het	meest	
wezenlijke	onderdeel	van	de	merklading	van	een	gebied.	Het	is	datgene	waar	de	
doelgroep	uiteindelijk	mee	geconfronteerd	wordt	en	wat	ze	ziet	of	hoort	van	een	
stad	of	streek	in	de	campagne.	Het	bepaalt	en	beïnvloedt	voor	een	groot	deel	ook	de	
perceptie	ten	aanzien	van	de	stad	of	regio.	

In	de	conceptontwikkeling	maken	we	de	stap	van	theorie/beleid	naar	een	creatieve	
kapstok	voor	de	praktijk.	Waren	het	tot	dan	toe	woorden	op	papier,	dit	is	het	moment	
waarop	er	ook	beelden	aan	worden	toegevoegd.	En	waarop	het	DNA	of	gevoel	rond	
een	stad	of	streek	écht	zichtbaar	wordt.	Soms	door	middel	van	moodboard-achtige	
visuals	(voorbeeldfoto’s),	maar	vaak	ook	met	voorstellen	voor	campagnebeelden.	
De	slag	van	woorden	naar	beelden	is	een	belangrijke	omdat	het	de	verwachtingen	
van	alle	stakeholders	trechtert.	Tot	dan	toe	waren	er	het	marketingplan,	het	positio-
neringstatement	en	de	mogelijke	proposities.	Allemaal	opgetekend	op	papier	en	in	
woord	beschreven.	Echter,	we	kunnen	allemaal	hetzelfde	boek	lezen	met	dezelfde	
woorden	en	dezelfde	letters.	En	toch	na	het	lezen	ervan	verschillende	beelden	of	
associaties	hebben.	Dat	mogelijke	verschil	wordt	al	een	stuk	kleiner	als	we	hetzelfde	
beeld	of	dezelfde	foto	zien	en	nog	verder	gelijkgeschakeld	als	we	dezelfde	film	
kijken.	In	de	vertaling	van	woorden	naar	beelden	zijn	we	nadrukkelijk	bezig	met	
het	matchen	van	denkbeelden	en	associaties.	En	aangezien	de	mens	visueel	is	
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ingesteld,	komen	we	met	beelden	dus	het	snelst	tot	de	kern	én	tot	commitment.	
Want	vaak	is	dit	ook	het	moment	waarop	écht	draagvlak	ontstaat	en	mensen	
enthousiast	worden.	De	presentatie	van	conceptbeelden	is	dan	ook	een	belangrijk	
toetsmoment	in	het	proces.	Is	dit	inderdaad	de	goede	vertaling	van	de	papieren	
woorden	en	gevoelens?	En	herkent	iedereen	inderdaad	zijn	eigen	stad	of	streek	in	
de	creatieve	uitwerking?	En	zijn	de	stakeholders	dusdanig	enthousiast	dat	men	het	
niet	alleen	herkent,	maar	ook	erkent	en	wil	gaan	uitdragen	naar	de	achterban?

Het	creatief	concept	vergroot	in	feite	de	kernpropositie	van	een	stad	of	streek	uit;	je	
creëert	door	middel	van	de	combinatie	van	beeld,	tekst	en	vormgeving	voor	een	
groot	deel	de	merklading.	Hierdoor	geef	je	iets	eigens	mee	aan	het	gebied	en	voeg	je	
eigenlijk	ook	waarde	toe	aan	het	totaalproduct.	Immers,	naast	de	feitelijke	‘content’	
als	gebouwen,	evenementen	of	voorzieningen	krijgt	de	stad	of	regio	op	die	manier	
ook	een	gevoelswaarde	die	ze	in	de	marketingstrijd	kan	gooien.	Het	concept	moet	
niet	alleen	zorgen	voor	herkenning,	maar	moet	ook	opvallen	in	het	geweld	aan	
mediaboodschappen	die	dagelijks	over	ons	worden	uitgestort	via	radio,	televisie,	
print	en	social	media.	In	de	tv-commercial	van	Drenthe	bijvoorbeeld	is	bewust	
gekozen	voor	relaxte	lounge	achtergrondmuziek	en	niet	voor	een	voice-over	die	
vertelt	hoe	mooi	Drenthe	is.	De	commercial	ademt	de	rust	en	de	ruimte	van	
Drenthe	uit	en	vertelt	zo	in	muziek,	beeld	en	sfeer	het	verhaal	van	de	provincie.		
En	vormt	letterlijk	een	opvallend	rustpunt	in	het	tumult	van	wasmiddelen-	en	
autocommercials.	

Het	communicatieconcept	vormt	de	rode	draad	in	een	campagne	en	leidt	bij	de	
doelgroepen	tot	herkenbaarheid	(‘Oh,	dat	is	die	stad	van	die	campagne’).	Maar	het	
geeft	intern,	bij	de	campagnemakers	of	uitvoerders,	ook	houvast.	Een	communica-
tieconcept	is	namelijk	een	handige	‘checklist’	voor	het	invullen	van	de	marketing-
communicatiemiddelen.	Vaak	ontwikkeld	met	een	haakje	voor	herkenning,	de	
zogenaamde	advertising	property.	Een	element	dat	typerend	is	voor	de	stad	of	regio	
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en	dat	steeds	terugkeert	in	de	campagne-uitingen,	bijvoorbeeld	de	rode	zwerfkei	
van	Drenthe.	Zoals	eerder	opgemerkt	zijn	er	vaak	meerdere	onderscheidende	of	
kenmerkende	zaken	voor	een	stad	of	streek	te	bedenken.	En	die	kunnen	over	het	
algemeen	niet	allemaal	in	één	communicatieconcept	of	op	hetzelfde	communica-
tieniveau	uitgevoerd	worden.	Het	zouden	wat	te	veel	boodschappen	in	één	worden	
en	bovendien	een	al	te	diffuus	beeld	van	de	stad	of	regio	opleveren.	Dus	ook	hier	is	
het	weer	een	kwestie	van	keuzes	maken.	Het	presenteren	van	meerdere	concept-
voorstellen	helpt	in	zo’n	geval	en	maakt	inzichtelijk	wat	de	consequenties	van	die	
keuzes	zijn.	Het	laat	bovendien	de	reikwijdte	van	de	communicatiemogelijkheden	
zien	én	biedt	keuze	aan	beleidsmakers	en	stakeholders.	

En	dan	is	er	nog	de	pay-off.	Ook	wel	slogan	in	Jip	en	Janneke-taal,	maar	dat	heeft	een	
iets	te	hoog	‘slagzin’-gehalte	en	doet	een	echte	pay-off	te	kort.	Ook	wel	begrijpelijk.	
Veel	‘slogans’	in	regiomarketingcampagnes	zijn	eendimensionale	zinnetjes	die	leuk	
rijmen	of	allitereren,	maar	inhoudelijk	niet	heel	veel	zeggen.	‘Helemaal	Hengelo’	of	
‘Klazienaveen	daar	moet	je	heen’.	Een	pay-off	zal	op	zichzelf	niet	zorgen	voor	extra	
traffic	naar	je	stad	of	regio.	Maar	het	is	wel	een	belangrijke	schakel	in	de	totale	
campagne-constellatie.	Dikwijls	bevat	de	pay-off	een	communicatieclaim	of	
-belofte	voor	de	doelgroep	of	drukt	ze	een	ambitie	uit.	In	dat	opzicht	ondersteunt	
een	pay-off	ook	het	campagneconcept.	Een	pay-off	is	vaak	de	creatieve	en	bondige	
samenvatting	van	een	gedachtengoed	dat	zijn	oorsprong	heeft	in	de	positionering.	
Voor	Kampen,	dat	de	positionering	van	‘moderne	Hanzestad’	heeft	omarmd,	is	de	
pay-off	‘Kampen.	Rijk	aan	karakter’	ontwikkeld.	Het	allitererende	‘Karakter’	
(Kampen	Karakter)	geeft	de	eigenheid	en	authenticiteit	van	Kampen	en	van	de	
Kampenaren	weer.	Het	woordje	‘Rijk’	duidt	enerzijds	op	het	rijke	Hanzeverleden,	
maar	geeft	tegelijkertijd	aan	dat	Kampen	ook	nu	in	de	moderne	tijd	nog	rijk	is	aan	
ideeën	en	ambitie	en	voldoende	eigenheid	bezit.	Deze	pay-off	wordt	in	het	campagne-
concept	ondersteund	met	sfeervolle	zwart/wit	fotografie	en	een	moderne	gouden	
‘K’,	die	weer	appelleert	aan	het	rijke	Hanzeverleden.	

Kampen. Rijk aan karakter Foto 	Gouwenaar



MINI-CASE

Conceptontwikkeling 
Noordoost Fryslân
Uit	onderzoek	naar	de	economische	situatie	van	Noordoost	Fryslân	bleek	dat	het	
kenmerk	van	de	bedrijvigheid	met	name	kleinschaligheid	in	combinatie	met	
kwaliteit	is	en	dat	één	van	de	bindende	factoren	voor	de	inwoners	saamhorigheid	
en	netwerken	is.	En	toeristisch	gezien	had	deze	regio	nog	veel	prijs	te	geven;	het	
was	relatief	onbekend	bij	een	grote	toeristische	doelgroep.	Bijvoorbeeld	het	
oeroude	landschap,	de	authentieke	terpdorpjes	en	rustieke	wandel-	en	fietsroutes	
langs	de	Waddenzee	en	door	de	Wâlden.	Kortom,	veel	elementen	en	gegeven	feiten.	
Waarbij	de	vraag	is	wat	allemaal	samen	te	voegen	is	in	een	campagne.	Of	anderzijds,	
welke	accenten	gelegd	kunnen	worden	of	welke	keuzes	wellicht	gemaakt	moeten	
worden.	Een	creatief	concept	kan	dan	sturend	zijn	en	de	richting	bepalen.	Voor	
Noordoost	Fryslân	werd	een	viertal	conceptrichtingen	ontwikkeld.

Conceptrichting 1: ‘Verhalen uit de regio’
Karakteristieke koppen
Mensen	vertellen	graag	verhalen	en	luisteren	hier	ook	graag	naar.	Over	Noordoost	
Fryslân	vallen	genoeg	mooie	verhalen	te	vertellen.	Het	is	namelijk	de	regio	met	de	
meeste	verhalen	en	legenden	van	Nederland	en	met	ook	meeste	verhalenvertellers	
van	het	land.	Er	zijn	voldoende	leuke,	spannende,	interessante	feiten	te	vinden	
waar	een	verhaal	over	verteld	kan	worden.	Bijvoorbeeld	over	de	ramp	van	Paesens-
Moddergat,	het	kleine	garnalenfabriekje,	over	de	Waard	van	Ternaard,	et	cetera.	In	
beeld	zijn	inwoners,	met	karakteristieke	koppen,	van	de	regio	die	deze	verhalen	
vertellen.	Niet	het	hele	verhaal,	maar	fragmenten.	Door	het	beeld	moeten	mensen	
al	worden	geprikkeld	om	meer	te	weten	te	komen;	het	hele	verhaal	kunnen	ze	
vinden	op	de	website.

Perostrud esto dionsenibh eugiam, vero dignit nonsecte dui 

bla adipit pration ulputpat alisit aliquis modolorem aliquam 

consenit venis esto commy nisi ea facilit la adit ea alisl erillaor 

se vel doloreril eum velit ipit adionse quissequam veraestion 

hent luptatie magnis adit ver augue diam, con velismo lortisim 

illumsan utatie veliquisit alis aliquatuer in henim zzrit wis 

nonum iurem.

” Mijn vader koos ervoor 
toch uit te varen”
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Unplugged
Niet	alleen	de	bewoners	van	Noordoost	Fryslân	hebben	verhalen.	Ook	bezoekers	
van	de	regio	beleven	van	alles	en	willen	dit	vertellen	en	delen.	Met	het	thuisfront,	
met	collega’s	of	met	de	wereld.	Dit	wordt	in	beeld	gebracht	door	mooie	visuals	van	
Noordoost	Fryslân	te	gebruiken	met	daarin	een	‘digitale’	boodschap,	bijvoorbeeld	
een	sms-bericht,	een	tweet,	een	mailtje,	een	stukje	van	een	weblog,	et	cetera.	Zo	
wordt	op	een	simpele,	maar	heldere	manier,	de	relatie	tussen	het	authentieke	en	
oeroude	van	Noordoost	Fryslân	en	het	moderne	digitale	tijdperk	gelegd.	Ook	sluit	
het	perfect	aan	bij	de	website	die	samen	met	andere	online	middelen	in	het	geheel	
een	belangrijke	rol	zal	gaan	spelen.

Conceptrichting 2: ‘Sporen in het landschap’
Deze	conceptrichting	laat	zien	hoe	divers	Noordoost	Fryslân	is.	Sporen	in	het	
landschap	duiden	op	de	grote	diversiteit	aan	fiets-	en	wandelroutes,	maar	ook	op	de	
aanwezigheid	van	‘oudheidssporen’.	Oude	stinsen	en	states,	authentieke	dorpjes,	
et	cetera.	Deze	conceptrichting	kan	dan	ook	op	meerdere	manieren	worden	
uitgewerkt.	

Flop, krak, pats
Mensen	wandelen	en	fietsen	over	de	‘sporen’,	maar	laten	zelf	ook	sporen	achter.	
Bijvoorbeeld	iemand	die	aan	het	wadlopen	is	en	zijn	schoen	kwijtraakt	in	het	slik.	
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Odo diam iure dolorem il il dolobore enim duipit, suscidui blaor ipit am diam vel ea commy nibh eugiatum del utat et, vulluptat iuscili 
quismolore facing eugait non ut luptat, se vel ilis nullaortis am voloborem quam ipissi tat augue del dolore tat dolenim volorercipit praesequat 
num ex estrud ea faci tionsequisit lor irit, quipit at. Tat amcommo lutat, si. Nisl dion ulputat, volore magna conse magnit dionulla feugait nostrud 
ex eugait lobor ad tatissequis augait ipit adiam vel ip eraesequatio ea core veratue ming ex eugue feugiat volum quam zzrilisisim vel utat autat. 
Ut lumsandiatet do consed ming eu feu feui tatet nostrud ea faccum nostrud min ea feugue mod magnim el eu faci bla feu feugait num am et

Zoveel landschappen zo dicht bij elkaar in één regio
Unt autpat, quatue veleniscip eros nos duis elendrem duisisDunt 
iriure ming eu facipit, susto odolore rcilis eriusto doloboreet, 
venim dit velis nit wisim nisl in voloreet, se conulluptat acipit 
alit alit dolorperit prat ad modiamc onsenisse vercil dolutat vel 
ilit nullaorem iure te tin verat, quam zzriuscipisi te te

D I N S DAG  2 3  M A A RT  2 010

P O S T E D  BY  D E  P E T E R  T E R M O S H U I Z E N  D I N S DAG  M A A RT  2 3 ,  2 010

Noordoost Fryslân

Odo diam iure dolorem il il dolobore enim duipit, suscidui blaor ipit am diam vel ea commy nibh eugiatum del utat et, vulluptat iuscili 
quismolore facing eugait non ut luptat, se vel ilis nullaortis am voloborem quam ipissi tat augue del dolore tat dolenim volorercipit praesequat 
num ex estrud ea faci tionsequisit lor irit, quipit at. Tat amcommo lutat, si. Nisl dion ulputat, volore magna conse magnit dionulla feugait nostrud 
ex eugait lobor ad tatissequis augait ipit adiam vel ip eraesequatio ea core veratue ming ex eugue feugiat volum quam zzrilisisim vel utat autat. 
Ut lumsandiatet do consed ming eu feu feui tatet nostrud ea faccum nostrud min ea feugue mod magnim el eu faci bla feu feugait num am et

Odo diam iure dolorem il il dolobore enim duipit, suscidui blaor ipit am diam vel ea commy 

nibh eugiatum del utat et, vulluptat iuscili quismolore facing eugait non ut luptat, se vel ilis 

nullaortis am voloborem quam ipissi tat augue del dolore tat dolenim volorercipit praesequat 

num ex estrud ea faci tionsequisit lor irit, quipit at. Tat amcommo lutat, si. Nisl dion ulputat, 

volore magna conse magnit dionulla feugait nostrud ex eugait lobor ad tatissequis augait ipit 

adiam vel ip eraesequatio ea core veratue ming ex eugue feugiat volum quam zzrilisisim vel 

utat autat. Ut lumsandiatet do consed ming eu feu feui tatet nostrud ea faccum nostrud min 

ea feugue mod magnim el eu faci bla feu feugait num am et velit iuscip ea aut venibh etummy 

nisi tet, corpercipisl iurem digna ad molesse magna feuis am, sequat. Duisi tisl ulput doluptatue 

facinciduis do exerostisit wis aliquis del
Noordoost Fryslân

FLOP!
 Daar ging m’n schoen
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KRAK!
 Da’s jammer, hij heeft ons gezien
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Herinneringen maken
Het	landschap	van	Noordoost	Fryslân	wordt	ook	gekenmerkt	door	alle	sporen	uit	
het	verleden.	Mensen	hebben	bij	bepaalde	plekken	herinneringen	en	die	zullen	ook	
altijd	blijven	bestaan.	De	bezoekers	van	Noordoost	Fryslân	zullen	deze	herinneringen	
niet	hebben,	maar	deze	zelf	maken.	Deze	herinneringen	worden	in	beeld	gebracht,	
bijvoorbeeld	bij	een	mooie	oude	stins	waar	een	stel	op	de	fiets	langskomt.	Bij	diverse	
onderdelen	worden	herinneringen	en	feiten	geplaatst.	

Conceptrichting 3: ‘Dwaande’
De	conceptrichting	Dwaande	richt	zich	meer	op	het	gevoel	van	mensen.	Het	kwam	
al	eerder	even	aan	bod.	‘Dwaande’	is	Fries	voor	druk	doende,	bezig	zijn.	Voor	
niet-	Friezen	zal	het	woord	‘dwaande’	iets	van	‘dromen/dwalen’	en	‘wanen’	in	zich	
hebben.	Noordoost	Fryslân	als	de	plek	waar	men	weg	kan	dromen	en	zich	in	een	
andere	wereld	kan	wanen.	Wat	feitelijk	ook	zo	is.	De	richting	is	ook	erg	geschikt	
om	arrangementen	over	het	voetlicht	te	brengen.	‘Dwaande	met	onthaasten’,	
‘Dwaande	met	fietsen’,	Dwaande	met	cultuur’.	Mensen	zijn	in	Noordoost	Fryslân	
in	ieder	geval	altijd	dwaande.	Zelfs	met	nietsdoen.	Niks	hoeft,	maar	alles	kan.	

Noordoost Fryslân

Dwaande
Odo diam iure dolorem il il dolobore enim duipit, suscidui blaor ipit 
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Dwaande
Odo diam iure dolorem il il dolobore enim duipit, suscidui blaor ipit 

am diam vel ea commy nibh eugiatum del utat et, vulluptat iuscili 

quismolore facing eugait non ut luptat, se vel ilis nullaortis am 

voloborem quam ipissi tat augue del dolore tat dolenim volorercipit 

praesequat num ex estrud ea faci tionsequisit lor irit, quipit at

Noordoost Fryslân

Overstroming heeft deel dorp 
verzwolgen (1824)

Grootste haringvangst (1923)

Bouw kerktoren (1266)

Huwelijksaanzoek
Frits en Joke (1984)

Pffff, ben helemaal...

Startpunt wadlopen
BV Erasmus (2003)

Dijk aangelegd door 
Cisterciënzer monniken (1074)

Riet gebruikt voor de molen 
van Birdaad(1994)

Eindelijk, we zijn ...

Achterland ingepolderd (1897)

Romantisch ten huwelijk 
gevraagd in roeibootje (2003)

Boerderij de Vinstering (1769)

Snoek gevangen van 123 cm (1967)

Noordoost Fryslân
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Conceptrichting 4: ‘Kleine wereld’
De	conceptrichting	‘Kleine	wereld’	laat	zien	dat	Noordoost	Fryslân	de	diversiteit	
van	een	wereld	op	zich	heeft,	maar	dat	de	regio	zo	compact	is	dat	alles	binnen	
handbereik	ligt.	In	dit	concept	staan	pictogrammen	centraal.	Bijvoorbeeld	een		
bos	met	tussen	de	bomen	een	pictogram,	in	3D,	van	een	zeilboot.	Wad	en	woud	
dichtbij	elkaar.	Er	zijn	veel	combinaties	te	bedenken	om	op	deze	manier	de	
	diversiteit	en	de	kleinschaligheid	van	Noordoost	Fryslân	naar	voren	te	brengen.	

Noordoost Fryslân is dwaande
Uiteindelijk	is	het	campagneconcept	een	combinatie	geworden	van	het	Dwaande-
gevoel,	de	unplugged-variant	van	‘Verhalen	uit	de	regio’	en	het	herinneringen	
maken	van	‘Sporen	in	het	landschap’.	Geen	slap	compromis,	maar	juist	de	sterke	
punten	uit	de	meest	passende	concepten	gecombineerd.	Zo	is	een	rijke	campagne	
ontstaan	die	breed	toepasbaar	is	en	recht	doet	aan	de	authenticiteit	van	de	regio.	

Odo diam iure dolorem il il dolobore enim duipit, suscidui blaor ipit am diam vel ea commy 

nibh eugiatum del utat et, vulluptat iuscili quismolore facing eugait non ut luptat, se vel ilis 

nullaortis am voloborem quam ipissi tat augue del dolore tat dolenim volorercipit praesequat 

num ex estrud ea faci tionsequisit lor irit, quipit at. Tat amcommo lutat, si. Nisl dion ulputat, 

volore magna conse magnit dionulla feugait nostrud ex eugait lobor ad tatissequis augait ipit 

adiam vel ip eraesequatio ea core veratue ming ex eugue feugiat volum quam zzrilisisim vel 

utat autat. Ut lumsandiatet do consed ming eu feu feui tatet nostrud ea faccum nostrud min 

ea feugue mod magnim el eu faci bla feu feugait num am et velit iuscip ea aut venibh etummy 

nisi tet, corpercipisl iurem digna ad molesse magna feuis am, sequat. Duisi tisl ulput doluptatue 

facinciduis do exerostisit wis aliquis del
Noordoost Fryslân

Noordoost Fryslân, 
een kleine wereld 

Odo diam iure dolorem il il dolobore enim duipit, suscidui blaor ipit am diam vel ea commy 

nibh eugiatum del utat et, vulluptat iuscili quismolore facing eugait non ut luptat, se vel ilis 

nullaortis am voloborem quam ipissi tat augue del dolore tat dolenim volorercipit praesequat 

num ex estrud ea faci tionsequisit lor irit, quipit at. Tat amcommo lutat, si. Nisl dion ulputat, 

volore magna conse magnit dionulla feugait nostrud ex eugait lobor ad tatissequis augait ipit 

adiam vel ip eraesequatio ea core veratue ming ex eugue feugiat volum quam zzrilisisim vel 

utat autat. Ut lumsandiatet do consed ming eu feu feui tatet nostrud ea faccum nostrud min ea 

feugue mod magnim el eu faci bla feu feugait num am et velit iuscip ea aut venibh etummy nisi 

tet, corpercipisl iurem digna ad molesse magna feuis am, sequat. Duisi tisl ulput doluptatue 

facinciduis do exerostisit wis aliquis del
Noordoost Fryslân

Noordoost Fryslân, 
een kleine wereld 

Kijk voor alle 
fiets-, wadloop- en 
wandelroutes op dwaande.nl 

Dwaande. Fries voor bezig zijn. Lichamelijk of in gedachten. Noordoost Fryslân is 

de plek waar het kan. Hier droomt u heerlijk weg of waant u zich tijdens het vogelspotten 

in een compleet andere wereld. Bijvoorbeeld in Nationaal Park Lauwersmeer. In 1969 

werd er uit angst voor overstromingen een dam gebouwd en veranderde de Lauwerszee 

in het Lauwersmeer. De garnalenvissers van Zoutkamp maakten plaats voor schitterende 

natuur en prachtige vogels. Als u uitkijkt over het gebied en uw fantasie gebruikt,  

dan kunt u de garnalenkotters nog over het meer zien varen. Dat is dwaande.

Vandaag lepelaars gezien bij het Lauwersmeer! 
Bianca zag zelfs een zeearend. Morgen kanoën 
in Earnewâld. Heerlijk.
http://lyt.sr/qgd4v
from Lauwersmeer, Friesland

Kijk voor alle 
fiets-, wadloop- en 
wandelroutes op dwaande.nl 

Sabine zat net vast in de modder. Met twee man los 
moeten trekken. Snap nu waarom ‘t hier Moddergat heet.
http://lyt.sr/zfbmu
about 2 hours ago via TweetDeck

Dwaande. Fries voor bezig zijn. Lichamelijk of in gedachten. Noordoost Fryslân 

is de plek waar het kan. Hier droomt u heerlijk weg of waant u zich al wadlopend in een 

compleet andere wereld. Bijvoorbeeld die van schelpenvisser Feye Willems Engelsman 

die in 1708 vastliep op de later naar hem vernoemde Engelsmanplaat. Er worden 

tegenwoordig veel wadlooptochten georganiseerd die langs die plek komen, zodat u 

ook daar kunt genieten van de overweldigende natuur en de rijke flora en fauna. En als  

u dan uw fantasie gebruikt, kunt u het schip van Feye nog zien stranden. Dat is dwaande.
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Het Drentheconcept: het effect van een plek

Het	campagneconcept	voor	de	provincie	Drenthe	kent	vier	belangrijke	pijlers:

1	 de	mooiste	plekken	in	Drenthe	in	beeld	
2	 van	Drenthe-gevoel	naar	Drenthe-effect	in	tekst
3	 een	rode	kei	als	rode	draad
4	 de	persoonlijke	aftiteling

In	de	campagne	zien	we	mensen	op	de	allermooiste	plekken	in	Drenthe:	heidevelden,	
uitgestrekte	veengebieden,	een	stroomdallandschap,	een	typische	Drentse	brink,	
een	havezate,	et	cetera.	Op	de	voorgrond	zien	we	één	of	meerdere	mensen;	zij	
vertellen	wat	er	op	deze	plek	met	hen	gebeurde	of	waarom	de	plek	hen	inspireerde	
om	iets	te	doen.	De	gedachte	daarbij:	de	kracht	van	Drenthe	is	dat	mensen	er	tot	
rust	komen	en	zich	dingen	gaan	realiseren.	Drenthe	biedt	de	rust	en	ruimte	om	je	
gedachten	te	ordenen,	om	kwartjes	te	laten	vallen.	Om	te	verhuizen	bijvoorbeeld,		
of	van	baan	te	veranderen	of	voor	kinderen	te	gaan.	Dit	fenomeen	wordt	aangeduid	
met	het	‘Drenthe-effect’:	de	kernwaarden	van	Drenthe	doen	wat	met	de	bezoekers	
en	bewoners.	Zo	kan	er	ook	op	het	gebied	van	bedrijvigheid	in	Drenthe	veel	
bedacht	worden:	een	nieuw	bedrijf,	product	of	zelfs	uitvinding.	Het	is	dé	provincie	
die	de	randvoorwaarden	biedt	om	creativiteit	op	te	wekken.	De	plek	waar	de	
mensen	staan	die	hun	persoonlijke	verhaal	vertellen,	wordt	gemarkeerd	door	een	
rode	zwerfkei.	Zwerfkeien	zijn	een	typisch	Drents	verschijnsel	-	ze	zijn	verwerkt	tot	
hunebedden	-	en	door	de	kei	de	rode	campagnekleur	mee	te	geven	valt	hij	extra	op.	
De	uitingen	worden	‘ondertekend’	en	afgesloten	met	een	handgeschreven	Drenthe-
logo.	Dit	is	het	handschrift	van	Vincent	van	Gogh,	de	eerste	echte	ambassadeur	en	
promotor	van	Drenthe.	In	de	brieven	aan	zijn	broer	Theo	beschreef	hij	al	de	
schoonheid	van	het	Drentse	landschap	en	wat	dat	deed	met	zijn	gemoedstoestand.	

De eerste ruwe campagneconcepten: plek en 
gevoel verbonden door een rode kei.

Rode kei als rode draad
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Consistentie
De kracht van kleur en andere signalen
De	kracht	van	een	goede	marketingcampagne	zit	hem	voor	een	deel	in	de	consistentie	
van	de	uitingen.	Door	altijd	volgens	dezelfde	opzet	en	hetzelfde	(grafische)	stramien	
te	communiceren,	ontstaat	herkenbaarheid	bij	het	grote	publiek	en	voorkom	je	dat	
de	stad	of	regio	als	diffuus	wordt	ervaren	met	verschillende	boodschappen,	uitingen	
of	signalen.	De	kleur	doet	er	daarbij	wel	toe.	In	ieder	geval	onbewust.	Het	vormt	een	
signaalkleur	en	geeft	daarnaast	het	gevoel	rond	de	stad	of	streek	weer.	Dit	kan	
voortkomen	uit	het	communicatieconcept,	maar	ook	uit	iets	intrinsieks	van	de	stad	
of	streek	zelf.	Iedere	kleur	kent	een	eigen	associatie	en	volgens	de	kleurenleer	heeft	
iedere	kleur	zelfs	een	eigen	betekenis.	Het	oranje	in	de	marketingcampagne	van	
Groningen	staat	voor	vrolijkheid	en	feest,	maar	ook	voor	lef.	Het	eerste	refereert	
aan	de	stad	die	altijd	leeft	en	beweging	is,	mede	dankzij	de	grote	studentenpopulatie.	
Het	tweede	aspect	verwijst	naar	de	eigenzinnigheid	van	Groningen	en	dan	met	
name	op	cultureel	gebied,	met	als	belangrijkste	exponent	het	Groninger	Museum.	
De	rode	kleur	in	de	Drenthe-campagne	is	niet	alleen	een	sterke	signaalkleur	die	de	
aandacht	trekt;	het	staat	ook	voor	de	warmte	en	geborgenheid,	die	de	campagne		
wil	overbrengen	en	wat	ook	is	samengevat	in	de	pay-off	‘Drenthe	doet	wat	met	je’.	
En	bovendien	komt	de	kleur	voor	in	het	wapen	van	de	provincie.

Een	ander	belangrijk	aspect	dat	voor	consistentie	zorgt	is	het	campagnestramien.	
Door	alle	uitingen	volgens	een	vaste	opzet	te	ontwerpen	en	op	te	maken,	ontstaat	
eenheid	en	herkenbaarheid.	Een	stramien	zorgt	er	voor	dat	het	campagnegevoel		
op	elk	niveau	doordringt	en	zichtbaar	is;	van	kleine	online	banners	of	buttons	tot	
megagrote	outdoor	printuitingen.	Vaak	is	er	sprake	van	een	campagnehuisstijl	
waarin	zaken	als	gebruik	van	typografie	en	het	opmaakformat	zijn	gedefinieerd.	
Dat	geldt	ook	voor	de	fotografie;	die	vaak	vastomlijnd	en	volgens	een	bepaalde	
gedachtegang	of	specifiek	format	is	ingevuld.	Soms	is	die	zo	prominent	aanwezig	
dat	het	bijna	het	enige	signaalelement	in	de	campagne	is.	En	is	een	campagne	te	
herkennen	aan	louter	de	fotografie.	In	de	fotografie	voor	de	campagne	van	Noord-
oost	Fryslân	is	het	perspectief	allesbepalend	en	ook	hét	herkenbare	element	van	de	
uiting.	Je	kijkt	als	kijker	mee	over	de	schouder	van	de	hoofdpersoon	waardoor	je	ín	
het	beeld	en	de	omgeving	wordt	getrokken.	En	waardoor	je	in	feite	onderdeel	wordt	
van	de	beleving	van	de	hoofdpersoon	en	zijn	ervaring	deelt.	Tot	slot	is	er	dan	nog	de	
component	tekst	en	de	manier	waarop	die	wordt	ingezet;	de	tone	of	voice.	Ook	die	
kan	zorgen	voor	een	onderscheidend	element.	In	de	campagne	‘Dit	is	de	plek…’		
van	de	provincie	Drenthe	vertellen	echte	ervarings	deskundigen	hun	persoonlijke	
verhaal.	Via	een	testimonialaanpak	komt	hun	echte	gevoel	voor	Drenthe	en	wat	de	
plek	of	provincie	met	hen	doet	naar	boven.	Altijd	voorafgegaan	door	een	samenvat-
tende	kopregel:	‘Dit	is	de	plek	waar	ik….’.	Het	levert	een	tekst	op	met	veel	gevoel	en	
emotie,	die	een	belangrijke	component	van	de	campagne-uiting	is.	En	die	ook	weer	
voor	herkenning	zorgt	en	nieuwsgierig	maakt	naar	een	volgende	uiting.
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‘De	campagne	is	van	iedereen’.	Menig	wethouder	of	gedeputeerde	heeft	deze	zin	al	
eens	uitgesproken	ten	overstaan	van	publiek	of	pers.	Aan	de	ene	kant	een	uitnodi-
ging	naar	een	grote	groep	om	de	campagne	te	omarmen	en	de	olievlekwerking	op	
gang	te	brengen.	En	tegelijkertijd	ook	een	pas	op	de	plaats	om	de	rol	van	de	over-
heid	te	duiden	en	te	markeren:	wel	aanjager,	maar	niet	tot	in	lengte	van	dagen	
‘beheerder’	van	de	campagne.	Het	is	dus	de	bedoeling	dat	meerdere	partijen	en	
stakeholders	bij	de	campagne	betrokken	raken	en	de	campagneboodschap	uitdragen.	
En	daar	zit	hem	tegelijk	ook	de	crux;	want	weet	iedereen	wat	er	van	hem	verwacht	
wordt,	waar	de	campagne	uit	bestaat	en	hoe	die	kan	worden	ingezet?	Helderheid	en	
eenduidigheid	staan	daarbij	voorop	en	dus	is	het	zaak	te	zorgen	voor	een	consistent	
gebruik	van	teksten,	slogans,	visuals	en	vormgeving/logo’s.	Niets	vervelender	dan	
dat	er	kort	na	de	introductie	van	de	campagne	al	diverse	varianten	en	adapties	van	
het	oorspronkelijke	campagneconcept	of	de	campagneboodschap	in	omloop	zijn.	
Een	toolkit	met	communicatiegereedschap	om	te	communiceren	biedt	uitkomst.	
Hierin	staan	naast	achtergrond	en	uitleg	van	de	campagne,	ook	richtlijnen	voor	het	
gebruik	van	de	campagne-uitingen.	Zowel	voor	wat	betreft	alle	technische	specifi-
caties	als	typografie,	lettercorpsgroottes,	kleurnummers,	formaten,	afstanden,	et	
cetera,	als	de	motivatie	voor	de	manier	waarop	de	middelen	worden	ingezet.	Het	
helpt	dan	enorm	dat	de	belangrijkste	elementen	of	dragers	als	logo’s	en	formats	
voor	bijvoorbeeld	advertenties	en	online	banners,	digitaal	zijn	bijgeleverd.	Zodat	er	
geen	twijfel	mogelijk	is	over	het	gebruik	van	de	juiste	bestanden	en	je	zeker	weet	
dat	het	juiste	bestand	in	het	juiste	formaat	gebruikt	en	geplaatst	wordt.	

Het	wil	in	regiomarketingcampagnes	nog	wel	eens	gebeuren	dat	er	binnen	een	
campagne	moet	worden	gewerkt	met	subonderdelen.	De	stad	staat	dan	vaak	als	
kern	van	het	gebied	centraal,	maar	de	omliggende	plaatsen	in	de	regio	krijgen	ook	
een	plek	in	de	campagne	en	kunnen	het	campagne-stramien	doorvertalen	naar	hun	
eigen	communicatie	of	promotie.	Vaak	is	dat	aan	de	orde	wanneer	de	plaatsnaam	
van	de	stad	dezelfde	is	als	die	van	de	gemeente,	zoals	in	het	geval	van	Dronten,	
Hoogeveen	of	Hardenberg.	Ook	Groningen	stad	en	provincie	loopt	hier	tegenaan.	
Voor	de	eenduidigheid	een	kans;	alles	heeft	immers	dezelfde	naam.	Voor	het	
commitment	soms	wat	lastig;	het	Calimero-effect	ligt	al	snel	op	de	loer	en	de	
omgeving	kan	zich	wat	achtergesteld	voelen	bij	de	stad.	Om	nu	te	voorkomen	dat	
ieder	dorp	zijn	eigen	campagne	binnen	de	campagne	gaat	voeren,	is	het	gewenst	om	
er	één	en	ander	in	te	bouwen.	Bijvoorbeeld	op	het	niveau	van	naamgeving	en	duiding	
(‘Regio	Hardenberg’	in	plaats	van	‘Hardenberg’)	of	in	het	campagnestramien	zelf.		
Zo	werd	de	campagne	‘Kansen	in	Oost-Groningen’	gevoerd	binnen	het	vertrouwde	
stramien	van	‘Er	gaat	niets	boven	Groningen’,	maar	kon	de	regio	wel	haar	eigen	
boodschap	kwijt.	Waardoor	de	consistente	campagnelijn	werd	doorgezet	en	de	
doelgroep	de	campagne	ook	direct	herkende.	



De	vraag	is	natuurlijk	of	er	ook	een	grens	aan	het	gebruik	zit.	Wat	is	toelaatbaar	en	
zijn	er	ook	beperkende	factoren?	Toen	de	oranje	Groningen-G	als	een	soort	kwali-
teitsstempel	of	keurmerk	werd	gelanceerd,	riep	de	commissaris	van	de	Koningin	
destijds	iedereen	op	om	het	logo	te	gaan	gebruiken.	Het	leverde	veel	verzoeknum-
mers	op,	waaronder	die	van	het	WK	Snertkoken.	Niet	echt	een	hoogstaand	cultu-
reel	evenement,	maar	wel	een	WK.	Dus	wat	is	dan	wijsheid?	Niet	al	te	rigide	
omgaan	met	verboden	en	verplichtingen	in	ieder	geval,	want	dat	staat	een	breed	
gebruik	in	de	weg.	Maar	juist	mogelijkheden	en	kaders	bieden	waarbinnen	derden	
de	campagnestijl	of	onderdelen	ervan	mogen	gebruiken.	En	daarbij	vooral	regie	
houden	door	een	goede	toolkit	en	de	afspraak	dat	marketingorganisatie	of	-verant-
woordelijke	altijd	een	proefdruk	of	voorbeeld	te	zien	krijgt	van	datgene	wat	door	
derden	is	ontworpen	en	gepubliceerd	wordt.

CASE Marketing Drenthe

Drentherood;  
van theedoos tot reclamemast 

De	kracht	en	daarbij	ook	een	voordeel	van	Drenthe	is	dat	het	een	entiteit	is	met	
duidelijke	kernwaarden	en	een	sterke	merknaam.	Voor	Overijssel	ligt	dat	bijvoor-
beeld	anders.	Qua	positionering	niet	gemakkelijk	te	duiden,	omdat	het	over	regio’s	
beschikt	met	uiteenlopende	kernwaarden	en	sterke	merknamen,	zoals	Twente.	Dat	
maakt	ook	dat	het	voor	Drenthe	vanuit	de	kernwaarden	en	geformuleerde	missie	
en	visie	voor	wat	betreft	positionering	eenvoudiger	is	om	een	onderscheidend	
communicatieconcept	te	ontwikkelen	met	een	duidelijk	stramien,	logo	en	bood-
schap.	Daarbij	werd	in	de	briefing	naar	de	bureaus	in	2007	aangegeven	dat	de	kleur	
rood	hierin	een	belangrijke	rol	moest	spelen.	Een	kleur	die	reeds	voor	de	toeristische	
brochures	over	Drenthe	werd	gehanteerd.	Een	keuze	die	in	2005	is	gemaakt	
vanwege	het	feit	dat	rood	een	sterke	signaalkleur	is	(een	brochure	met	een	rode	
kleur	valt	op	in	de	folderkast	bij	de	VVV	met	toeristische	brochures).	Tevens	geeft	
de	rode	kleur	een	mooi	contrast	met	het	landschappelijk	beeldmateriaal.	Daarnaast	
staat	de	rode	kleur	voor	warmte	en	geborgenheid	en	bevat	de	vlag	van	Drenthe	
eveneens	deze	kleur.	Kortom:	de	rode	kleur	vormt	een	zeer	belangrijk	onderdeel	
van	de	campagne	en	is	een	herkenbaar	element	geworden	in	de	zichtbaarheid	en	
propositie	van	het	merk	Drenthe.	Van	tafelvlaggetje	tot	reclamemast	langs	de	A1,	
van	een	theedoos	tot	de	inrichting	van	het	Ondernemersplein	Drenthe.	De	rode	
kleur	is	op	diverse	fronten	doorgevoerd	ter	versterking	van	het	imago	van	Drenthe.	
Voor	Marketing	Drenthe	een	enorme	klus	en	uitdaging	om	dit	te	realiseren	en	te	
regisseren,	maar	uiteindelijk	wordt	het	merk	Drenthe	er	sterker	van.
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Dit is de plek waar je altijd 
gastvrij wordt ontvangen

In de week van 23 t/m 29 november opent Drenthe haar deuren. Voor slechts € 50,- per nacht 

kunt u met twee personen bij ons verblijven. Op deze manier willen we u kennis laten maken  

met onze geweldige provincie. En of u dan kiest voor een Bed & Breakfast, een vier sterren hotel,  

een bungalowpark of een hooischuur... dat is helemaal aan u. Overal zullen de deuren open  

staan en zullen wij u gastvrij ontvangen. Zo kunt u onbekommerd genieten van de rust en de 

ruimte, de schitterende bossen, de weidse heidevelden en al het moois dat onze provincie te  

bieden heeft. Kom ervaren dat Drenthe echt wat met u doet! Voor het geld hoeft u het in ieder 

geval niet te laten. Op onderstaande website vindt u alle informatie over deze actie.

www.drenthe.nl/50euro

Erik Dekker, ploegleider Rabobank Wielerploeg:

Dit is de plek waar het
peloton van la Vuelta
het straks lastig krijgt

“Op 30 augustus komt hier het internationale wielerpeloton van la Vuelta 2009 langs.  

Ook dit jaar zullen er weer veel toppers aan de start staan van deze ronde van Spanje.  

Is de proloog een dag eerder nog op het asfalt van het TT-circuit in Assen, de eerste 

etappe voert dwars door onze mooie provincie. En daar komen de renners een aantal 

typisch Drentse keienstroken tegen, waar het lastig sturen en schakelen is. Zoals hier, 

tussen Exloo en Valthe. Het zal de wielrenners, toeschouwers en miljoenen televisie-

kijkers herinneren aan de heroïsche beelden uit Parijs-Roubaix! En het zou mij niet 

verbazen als hier de beslissing valt. Hopelijk gaat er een renner uit onze ploeg als 

eerste over de finish in Emmen. Maar wie er ook wint, het zal in ieder geval een flink 

spektakel worden dat geen enkele wielerliefhebber mag missen. Het is bovendien een 

mooie gelegenheid om eens kennis te maken met mijn provincie Drenthe, waar het 

fantastisch recreëren, wonen, werken én fietsen is!”

www.drenthe.nl

Dit is de plek waar het 
‘China Festival of Lights’ 
Drenthe verlicht

Tijdens de gezellige wintermaanden heeft Drenthe veel te bieden. Wat dacht u van een sfeervol 

hotel of vakantiehuisje met een brandende open haard? Goed ingepakt wandelen en eindigen in 

een sfeervol restaurant? En dan is er ook nog het ‘China Festival of Lights’ in Dierenpark Emmen. 

Een traditioneel lichtspektakel zoals nog nooit vertoond in Europa! In de mooiste dierentuin van 

Nederland wordt u betoverd door ruim 30 reuzenlampionnen en adembenemende licht sculpturen. 

Een gigantische draak van circa 100 meter lang en levensechte tijgers bijvoorbeeld. Maar ook 

weelderige pauwen, reuzenpanda’s en kleurige olifanten van wel acht meter hoog, zorgen vanaf 

10 november 2009 voor mystieke avonden in Emmen. Laat uw licht dus eens schijnen over een 

kort verblijf in onze provincie. En ontdek dat Drenthe ook in de winter wat met u doet!

www.drenthe.nl

Dit is de plek waar we  
voor het eerst verliefd
werden op een huis

“Tijdens onze vakantie in Drenthe genoten we niet alleen van de weidse natuurlandschappen. 

Ook de vele brinkdorpjes die we bezochten waren van een enorme schoonheid. Wandelend  

over een brink stonden we ineens oog in oog met een schitterende boerderij met een  

Te Koop-bord in de grote voortuin. We keken elkaar aan en waren in één klap verliefd.  

Natuurlijk, ook onze vorige twee koophuizen hadden ons een goed gevoel opgeleverd bij  

de bezichtiging. Maar dit gevoel was nauwelijks te beschrijven. Wandelend rond het dorpje  

waren we er snel uit: hier willen we gaan wonen. Inmiddels zijn we een jaar verder, heeft  

Johan een leuke baan in de buurt en werk ik freelance vanuit huis. De kinderen gaan naar  

school in het dorp en spelen meer buiten dan ze ooit hebben gedaan!”

www.drenthe.nl

Dit is de plek 
waar we besloten voor 
kinderen te gaan

“Het afgelopen jaar hebben we het er vaak over gehad: willen we kinderen? Eigenlijk hadden  

we weinig ruimte om er eens goed over na te denken. Om alle voors en tegens tegen elkaar  

af te wegen. Dat krijg je wanneer je allebei een drukke baan hebt! Maar toen we een weekje  

door Drenthe zwierven tijdens een korte vakantie, werd alles ons duidelijk. Wandelend in de 

prachtige natuur praatten we heel wat af. We hadden tijd voor elkaar. De rust en ruimte  

maakten onze hoofden leeg. En het werd ons ineens heel duidelijk: we gaan voor kinderen!  

En mochten ze er komen, dan nemen we ze zeker mee naar deze schitterende provincie. 

Want de landschappen en dorpjes hier, die doen wat met je.”

www.drenthe.nl

Dit is de plek waar we  
de knoop doorhakten
om te verhuizen

“In mei waren we een paar dagen in Drenthe. Even de drukte ontvluchten en tot rust komen.  

We maakten lange fiets- en wandeltochten door het schitterende Drentse landschap. En we sliepen in 

een romantisch hotelletje in een gezellig brinkdorp. Alle tijd om het afgelopen jaar te evalueren en 

vooruit te kijken. En hier, op het Balloërveld, hakten we de knoop door: we gaan verhuizen.  

We verlaten Rotterdam en gaan naar Leiden. Een stuk dichterbij onze kinderen en ons kleinkind. 

Natuurlijk hadden we het er al wel over gehad, maar in deze overweldigende natuur viel alles op 

z’n plek. Wie weet verhuizen we op den duur nog wel eens naar Drenthe. We gaan er dit voorjaar 

in ieder geval weer een paar dagen heen, genieten van de kwaliteit van het leven die hier volop 

aanwezig is!”

www.drenthe.nl

Een consequent doorgevoerde campagnekleur zorgt voor 
eenduidigheid en herkenbaarheid.

Rood, rood, rood
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Continuïteit
Het feestje van de gemeente
Het	schrikbeeld	van	iedere	marketeer	is	dat	er	met	veel	bombarie	een	campagne	
wordt	opgezet,	iedereen	wordt	opgeroepen	en	gemobiliseerd	om	mee	te	doen	en	dat	
de	stekker	er	vervolgens	na	een	jaar	of	enkele	jaren	alweer	uit	wordt	getrokken	
omdat	het	budget	of	de	subsidie	op	is.	En	dan	komen	we	gelijk	bij	de	rol	van	de	
overheid	en	daaraan	gekoppeld	de	financiering	van	regiomarketing.	Als	initiator,	
aanjager,	regisseur	en	mogelijk	nog	wat	andere	rollen	heeft	een	gemeente	of	
provincie	een	cruciale	plek	in	de	ontwikkeling	van	regiomarketing.	Maar	als	het	
eenmaal	zover	is	dat	er	daadwerkelijk	naar	buiten	kan	worden	getreden	met	een	
campagne,	zijn	er	eigenlijk	twee	opties	om	de	uitvoering	te	realiseren	en	de	
continuïteit	voor	langere	tijd	te	waarborgen.	Ofwel	de	gemeente	of	provincie	richt	
haar	eigen	organisatie	erop	in,	maakt	mensen	en	budget	vrij	en	zorgt	zo	voor	de	
uitvoering.	Ofwel	de	uitvoering	wordt	buiten	de	deur	geplaatst	en	komt	in	handen	
van	een	zelfstandige	marketingstichting	die	verantwoordelijk	wordt	voor	de	
regiomarketing	van	een	stad	of	regio.	Met	eigen	mensen	en	een	eigen	budget,	
geheel	of	deels	geleverd	door	gemeente	of	provincie.	Elke	invulling	heeft	zo	zijn	
voor-	en	nadelen,	hoewel	de	stip	op	de	horizon	moet	zijn	om	het	professioneel	en	
zelfstandig	neer	te	zetten	en	uit	te	voeren;	en	dat	betekent	idealiter	en	uiteindelijk	
toch	buiten	de	gemeente	of	provincie.	Het	mag	hun	feestje	zijn	bij	de	lancering,	
maar	moet	niet	hun	feestje	blijven	in	het	verdere	vervolg.	Samen	optrekken	met	de	
diverse	stakeholders,	ze	deelgenoot	of	zelfs	verantwoordelijk	maken,	is	een	belang-
rijke	succesfactor	voor	regiomarketing.	

Het	organiseren	van	de	uitvoering	van	regiomarketing	binnen	een	gemeente	of	
provincie	heeft	als	voordeel	dat	de	projectorganisatie	die	betrokken	was	bij	de	
ontwikkeling,	in	feite	omgezet	kan	worden	naar	een	uitvoeringsorganisatie.	En	het	
proces	dus	niet	verstoord	of	geremd	wordt	door	politiek-organisatorische	vraag-
stukken	zoals	het	oprichten	van	een	externe	stichting,	de	rol	van	overheid	daarbij,	
de	manier	waarop	de	financiering	tot	stand	moet	komen,	de	verantwoordelijkheden	
van	de	diverse	partijen	daarbij,	et	cetera.	Met	eigen	mensen	en	middelen	kan	de	
marketinguitvoering	worden	opgetuigd	tot	een	werkend	geheel.	Maar	de	structuur	
en	procesgang	binnen	een	overheidsorganisatie	kan	ook	remmend	en	frustrerend	
werken.	Zeker	als	zaken	of	acties	even	snel	geregeld	moeten	worden.	En	dan	merk	
je	dat	onderdeel	zijn	van	een	groter	geheel	ook	de	nodige	afhankelijkheid	met	zich	
meebrengt.	Bovendien	hebben	de	betrokken	ambtelijk	verantwoordelijken	in	
praktijk	vaak	nog	meer	taken	in	hun	functiepakket	en	hangt	het	van	de	drukte	af	
wat	prioriteit	heeft.	Waardoor	de	continuïteit	soms	onder	druk	staat.	Ook	de	vraag	
waar	binnen	de	organisatie	je	dergelijke	taken	belegt,	wil	nog	wel	eens	tot	onduide-
lijkheid	of	zelfs	kinnesinne	tussen	afdelingen	leiden.	Want	nagenoeg	altijd	heeft	
regiomarketing	wel	een	economische	component,	dus	is	het	logisch	dat	er	bij	de	
Economische	afdeling	een	stuk	coördinatie	of	in	ieder	geval	betrokkenheid	komt	te	



81

liggen.	Maar	een	groot	deel	van	de	uitvoerende	werkzaamheden	heeft	ook	te	maken	
met	communicatie	en	in	dat	opzicht	is	die	afdeling	de	meest	aangewezen	partij.	
Alleen	heeft	die	vaak	weer	niet	de	marketingkennis	en	moet	die	wellicht	ingevlogen	
worden	van	buiten.	

De	oprichting	van	een	stichting	regiomarketing	buiten	de	gemeente	of	provincie		
is	een	optie	die	dat	soort	problemen	voorkomt,	maar	gaat	wel	een	stap	verder.	
Juridisch	en	financieel	gezien	althans.	Het	is	voor	de	gemeente	of	provincie	
enerzijds	de	kunst	van	het	loslaten	en	erop	vertrouwen	dat	ervaren	professionals	de	
kar	goed	zullen	trekken.	En	anders	toch	ook	betrokken	blijven	en	de	vinger	aan	de	
pols	houden	omdat	het	met	overheidsgeld	gefinancierd	is.	En	omdat	er	mogelijk	
ook	doelstellingen	voortkomen	uit	het	gemeentelijk	of	provinciaal	beleid	die	
gerealiseerd	moeten	worden.	Maar	dat	kan	natuurlijk	vastgelegd	worden	in	een	
overeenkomst	met	duidelijke	targets	die	jaarlijks	wordt	geëvalueerd.	Naar	de	markt	
toe	is	een	zelfstandige	stichting	een	duidelijk	signaal	dat	het	niet	alleen	de	overheid	
is	die	de	regiomarketing-kar	trekt.	En	vormt	het	een	onafhankelijke	brug	tussen	
overheid,	ondernemers	en	burgers.	Een	zelfstandige	stichting	is	laagdrempelig	voor	
ondernemers;	de	meeste	overheden	vormen	toch	nog	steeds	een	drempel	voor	
ondernemers	of	burgers	om	te	overleggen	of	ideeën	uit	te	wisselen.	Bovendien	kan	
een	dergelijke	club	veel	onafhankelijker	ideeën	en	initiatieven	beoordelen	van	
derden	om	aan	te	haken	bij	de	campagne,	zonder	dat	de	schijn	van	eigen	belang	of	
een	zekere	gekleurdheid	in	het	geding	is.

In	de	praktijk	wordt	bij	veel	gemeenten	vooral	gekozen	voor	een	overgangsmodel	
waarbij	de	gemeente	het	eerste	jaar	of	de	eerste	jaren	optreedt	als	verantwoordelijke	
en	uitvoerende	partij.	Vervolgens	wordt	het	overgeheveld	naar	een	stichting	
Marketing	Stad	of	Regio.	Hoe	je	het	ook	wendt	of	keert,	het	is	noodzakelijk	om	de	
eerste	jaren	te	zorgen	voor	een	basis,	ook	qua	budget.	Om	zo	de	continuïteit	te	
garanderen.	In	het	startjaar	zijn	er	veel	initiële	kosten	te	maken.	Als	de	organisatie	
eenmaal	staat	en	de	campagne	eenmaal	loopt	is	het	een	kwestie	van	onderhoud	en	
ondertussen	werken	aan	de	olievlek	in	de	samenleving.	En	zorgen	voor	een	jaarlijkse	
continue	stroom	van	promotie	en	publiciteit	en	het	opzetten	van	periodieke	
marketingacties.	Ook	daar	moet	budget	voor	worden	vrijgemaakt.	Of	het	nu	komt	
van	de	overheid	of	door	cofinanciering	van	het	bedrijfsleven.	Regiomarketing	is	
breed	communiceren	met	een	vaak	brede	doelgroep.	En	dat	kost	nu	eenmaal	geld…

Samen optrekken met stakeholders, zoals bij  
de lancering van de campagne in Hardenberg,  
is belangrijk voor het succes.

Samen vieren
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CASE Marketing Drenthe

Marketing Drenthe en consistentie: 
een aantal tips

Neem	vroegtijdig	de	tijd	om	voor	een	nieuwe	subsidieperiode	de	juiste	stakeholders	
te	betrekken	bij	je	toekomstige	plannen.	Houd	daarbij	rekening	met	de	verschillende	
posities	van	je	stakeholders.	

In	het	geval	van	Marketing	Drenthe	is	de	provincie	Drenthe	een	belangrijke	
subsidiegever.	Van	belang	is	om	drie	doelgroepen	binnen	de	provincie	goed	en	
tactisch	te	informeren,	namelijk	de	Statenleden,	de	verantwoordelijke	Gedeputeerde	
en	de	betrokken	ambtenaren.	Houd	daarbij	rekening	met	de	onderlinge	verhoudingen,	
idealen	van	politieke	partijen	en	persoonlijke	ambities.

Behoed	je	voor	SMART-doelstellingen	vastgelegd	in	de	opdracht	door	je	opdracht-
gever	die	niet	door	jou	als	organisatie	SMART	te	realiseren	zijn.	Bijvoorbeeld	een	
SMART-doelstelling	als	het	verhogen	van	het	aantal	toeristische	overnachtingen	
met	5%	de	komende	5	jaar	kan	niet	geheel	de	verantwoordelijkheid	zijn	van	de	
inzet	van	jou	als	marketingorganisatie	en	van	je	campagnestrategie.	Invloeden	van	
buitenaf,	zoals	een	aantal	slechte	zomers	en	neergaande	economische	tijden	
kunnen	de	realisatie	van	doelstelling	danig	beïnvloeden.

Belangenorganisaties	als	RECRON,	MKB,	VNO/NCW	en	de	Kamer	van	Koophandel	
kunnen	een	positieve	druk	uitoefenen	naar	de	subsidieverlener.	Het	is	goed	om	
deze	partijen	goed	te	informeren	en	te	betrekken	bij	het	belang	van	een	marketing-
organisatie	voor	een	regio.	

Inspringen op actualiteit levert soms landelijke 
publiciteit op zoals vlak voor de formatie van 
het kabinet Rutte 1.

Inhaken op actualiteit



Maak	een	goede	stakeholderanalyse	van	je	regio.	Wat	zijn	belangrijke	sleutel-
personen,	hoe	liggen	de	verbindingen,	waar	liggen	kansen	en	waar	zitten	de	risico’s?	
Een	goed	inzicht	geeft	je	meer	positie	om	de	juiste	wegen	te	bewandelen	en	
draagvlak	voor	je	marketingorganisatie	te	realiseren.

Zorg	dat	de	kartrekker	(directeur/bestuurder)	van	je	organisatie	een	binder	en	
verbinder	is	en	als	het	gaat	om	regiomarketing,	buiten	naar	binnen	kan	vertalen.	
Professionals	in	de	organisatie	kunnen	het	vervolgens	conceptmatig	ontwikkelen.	

Vorm	een	team	van	mensen	die	met	passie	en	bevlogenheid	achter	het	product	staan.

Betrek	de	juiste	stakeholders	door	middel	van	denktanksessies	in	het	voortraject	
met	betrekking	tot	visie-	en	campagneontwikkeling,	maar	maak	als	professional	
vervolgens	je	eigen	keuze.

Informeer	altijd	je	stakeholders	over	deze	keuzes	met	een	sterke	onderbouwing.

Bouw	een	sterke	relatie	met	je	reclamebureau	op;	zij	is	in	principe	het	verlengstuk	
van	je	marketingorganisatie	als	het	gaat	om	creatie.	Dit	is	ook	wel	een	lastig	punt,	
vanwege	het	feit	dat	dit	soort	trajecten	vaak	aanbesteed	moeten	worden.	

Zet	eerst	je	campagne	sterk	in	de	markt	via	massa-mediale	uitingen.	Dit	zorgt	voor	
herkenbaarheid	en	trots	in	de	regio.	Vanwege	de	trots	en	herkenbaarheid	is	het	dan	
eenvoudiger	om	samen	met	initiatieven	en	partijen	in	je	regio	verdere	verdieping	te	
geven	aan	de	inhoud	van	de	campagne.

Bouw	een	goede	relatie	op	met	de	regionale	pers,	hoewel	dat	niet	altijd	eenvoudig	
is.	Journalisten	kunnen	bijdragen	aan	het	versterken	van	de	bekendheid	van	de	
activiteiten	van	je	marketingorganisatie	bij	je	eigen	inwoners.

Blijf	onderscheidend	met	je	campagne-activiteiten	en	wees	alert	op	actualiteiten	in	
je	regio.	Juist	het	campagnematig	inspringen	op	actualiteiten	kan	nog	wel	eens	
landelijke	spin-off	genereren	door	bijvoorbeeld	de	landelijke	pers	te	halen;	dit	geeft	
je	eigen	inwoners	een	trots	gevoel.

Maar	vooral,	blijf	uitgaan	van	je	missie	en	visie	en	zorg	ervoor	dat	je	regio	meegaat	
in	de	flow.	Behoed	je	voor	de	kikkers	die	er	uit	springen,	soms	laat	je	ze	springen,	
soms	vang	je	ze	weer.	Afhankelijk	van	het	risico	wat	je	loopt	met	betrekking	tot	
imagoschade.
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Hoofdstuk 5

Uitvoeren op alle niveaus
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Als	achter	de	schermen	alles	is	uitontwikkeld	en	voorbereid,	kan	het	doek	open	en	
het	podium	worden	betreden.	Met	een	geregisseerde	lancering	als	aftrap	in	aanwe-
zigheid	van	alle	betrokkenen.	En	met	de	nodige	regionale	pers	om	zo	free	publicity	
te	genereren	en	het	grote	publiek	deelgenoot	te	maken	van	de	campagne.	Waarbij	
het	de	grote	en	spannende	vraag	is	of	de	campagne	daadwerkelijk	aanslaat	en	de	
olievlekwerking	haar	werk	gaat	doen.

Elvis en de hoofdletter H
Een	succesvolle	introductie	van	een	campagne	heeft	voor	een	groot	deel	te	maken	
met	timing.	Met	name	in	de	laatste	fase	van	campagneontwikkeling	zijn	er	diverse	
stakeholders	betrokken	bij	de	ontwikkeling.	Ze	hebben	zich	achter	de	inhoud	van	
de	boodschap	geschaard,	zijn	enthousiast	geraakt	door	het	campagneconcept	en	
hun	verwachtingen	voor	de	introductie	zijn	hoog	gespannen.	In	praktijk	is	vaak	al	
de	achterban	ingelicht,	weet	de	pers	dat	er	iets	aan	zit	te	komen	en	ontstaat	steeds	
meer	nieuwsgierigheid	in	de	samenleving.	Soms	moet	het	enthousiasme	zelfs	
getemperd	worden	omdat	ondernemers	sneller	dan	snel	willen	en	het	liefst	nog	
voor	de	officiële	lancering	al	aan	de	slag	willen	met	de	campagne.	Kortom,	de	
kracht	van	een	campagne	begint	bij	de	juiste	mensen	die	in	de	juiste	flow	zitten.		
En	waarbij	je	juist	dat	momentum	niet	moet	verliezen.	Door	een	te	lange	radiostilte	
tussen	de	‘interne’	presentatie	van	de	campagneopzet	en	de	daadwerkelijke	
introductie	richting	de	buitenwereld,	zal	het	enthousiasme	en	ook	het	draagvlak	
voor	de	campagne	bij	de	direct	betrokkenen	afnemen.

Het	is	zaak	om	vooral	in	het	begin	van	de	campagnestart	concrete	resultaten	te	
laten	zien.	Door	direct	al	een	aantal	campagne-uitingen	te	tonen	inclusief	de	
(aanhaak)mogelijkheden	van	de	campagne,	krijgt	het	grote	publiek	letterlijk	een	
beeld	van	de	campagne.	Zowel	qua	vormgeving,	boodschap	als	campagnebeelden.	
En	gaat	het	gelijk	leven.	Bovendien	breng	je	mensen	op	ideeën	en	geef	je	voorbeel-
den	van	wat	ze	er	zelf	mee	zouden	kunnen	en	hoe	
ze	eventueel	zouden	kunnen	aanhaken.	Dit	kan	
versterkt	worden	door	hen	ook	echt	een	rol	te	
geven	in	de	campagne.	Dit	geldt	niet	alleen	voor	
de	stakeholders	die	via	een	klankbordgroep	of	
anderszins	betrokken	zijn	bij	de	campagneontwik-
keling.	En	waarvan	je	hoopt	en	verwacht	dat	ze	de	
boodschap	verder	overdragen	naar	hun	achterban.	

Het Snekerwaterpoort-effect: een autosticker als 
ultieme uiting van trots.

G-sticker
Hij is er, op veler verzoek: de transparante G-sticker! Stijlvol en wasstraat-

proof, geschikt voor elke auto. Plak ‘m op en word ambassadeur van Groningen.

Maak er een originele foto van in binnen- of buitenland en maak kans op

prachtige prijzen in de speciale fotowedstrijd. U kunt uw foto’s sturen naar

Marketing Groningen, Antwoordnummer 600, 9700 WB Groningen

of mailen naar foto@marketinggroningen.nl. Kijk voor meer

informatie op www.groningen.nl (De sticker is gratis af te

halen bij de VVV-kantoren in de stad en provincie Groningen)

AUTOMOBILISTEN OPGELET!AUTOMOBILISTEN OPGELET!
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Ook	het	grote	publiek	kan	verleid	worden	met	concrete	acties	om	uiting	te	geven	
aan	de	campagne.	Dit	is	ook	een	kwestie	van	budget;	er	is	niet	altijd	de	financiële	
ruimte	om	breed	uit	te	pakken	en	een	uitgebreide	introductiecampagne	te	voeren	
via	advertenties	en	billboards.	Dan	is	het	actief	betrekken	van	de	bevolking	een	
effectieve	en	goedkope	manier	om	de	campagneboodschap	te	verspreiden.	In	de	
provincie	Groningen	werd	het	campagnelogo,	de	oranje	G,	als	sticker	in	tweehonderd-
duizendvoud	bijgesloten	bij	het	Dagblad	van	het	Noorden.	Waarbij	de	Groningers	
werden	aangespoord	om	de	sticker	op	hun	auto	of	ander	vervoermiddel	te	plakken	
als	teken	van	trots.	En	waarbij	ze	werden	opgeroepen	om	mee	te	doen	aan	een	
wedstrijd	waarin	de	meest	treffende	foto	met	G-sticker	werd	beloond.	Een	soortge-
lijke	actie	organiseerde	de	gemeente	Hoogeveen	in	samenwerking	met	de	lokale	
krant.	Hierin	werd	een	paginagrote	advertentie	geplaatst	met	een	afbeelding	van		
de	hoofdletter	H,	het	campagnethema	van	Hoogeveen	(‘Met	een	hoofdletter	H’).		
De	opdracht	was	om	de	poster	mee	te	nemen	op	vakantie	en	zo	een	mooie	vakantie-
foto	te	maken.	De	meest	originele	foto’s	werden	tentoongesteld	en	afgedrukt	in	de	
krant.	Met	als	resultaat	een	enorme	hoeveelheid	foto’s	geschoten	over	de	hele	
wereld.	Van	een	look-a-like	Elvis	Presley	in	Las	Vegas	tot	een	inboorling	uit	Azië.	
Allemaal	met	de	hoofdletter	H	in	hun	hand.	Het	leverde	bijzondere	plaatjes	op	die	
duidelijk	maakten	dat	de	trots	en	het	enthousiasme	van	de	Hoogeveners	door	deze	
actie	helemaal	aangewakkerd	was	en	letterlijk	geen	grenzen	kende!

Aanwakkeren van trots, 
bijvoorbeeld door een 
wedstrijd.

H-posters
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La Vuelta in Drenthe

2008,	de	campagne	van	Drenthe	is	net	actief	in	de	media	en	werpt	zijn	vruchten	af.	
Landelijke	commercials	van	Drenthe	op	tv	en	advertenties	in	diverse	landelijke	
magazines.	Marketing	Drenthe	krijgt	bekendheid	en	door	een	proactieve	houding	
en	goede	contacten	met	de	stakeholders	wordt	Marketing	Drenthe	betrokken	bij	de	
komst	en	de	organisatie	van	de	Spaanse	wielerronde	in	de	nazomer	van	2009.		
En	met	succes.	De	komst	van	de	Vuelta	heeft	namelijk	bijgedragen	aan	het	imago	
van	Drenthe.	Immers,	het	innovatieve,	ondernemende	en	sportieve	karakter	van	
Drenthe	werd	benadrukt.	Door	een	uitgekiende	marketingstrategie	en	de	samen-
werking	met	de	stichting	La	Vuelta	en	diverse	stakeholders	heeft	Drenthe	zich	zeer	
sterk	geprofileerd.	Niet	alleen	bij	haar	eigen	bewoners	(trots	en	saamhorigheid),	maar	
ook	naar	de	buitenwereld	via	de	landelijke	media	en	de	ingezette	communicatie-
middelen.	Een	fantastisch	evenement	dat	de	imago-ontwikkeling	van	onze	provincie	
een	enorme	boost	heeft	gegeven.	Mooi	verwoord	door	Mart	Smeets	tijdens	de	
live-uitzending	van	de	NOS:

‘Hoe	een	provincie	door	een	Spaans	wielerfeestje	ineens	op	kan	veren!	Het	swingt!	
Het	is	leuk!	Het	is	gezellig!’

Erik Dekker, ploegleider Rabobank Wielerploeg: 

Dit is de plek waar het peloton van
de Vuelta het knap lastig krijgt

www.drenthe.nl/vuelta

Dit is de plek waar we 
samen geschiedenis schreven. 
Drenthe bedankt!

Het was uniek. De ronde van Spanje startte dit jaar in Drenthe. Waar normaal gesproken de  

rust overheerst, was het nu gedurende drie dagen een drukte van belang. Het internationale 

wielerpeloton van La Vuelta 2009 vloog eerst over het TT circuit en een dag later gingen ze  

dwars door onze mooie provincie van Assen naar Emmen. Echt genieten. Al die toppers die voorbij 

kwamen. Het is een beeld dat het publiek en de miljoenen televisiekijkers nog lang bij zal blijven. 

Wij willen dan ook iedereen bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt. De organisatie,  

de vele vrijwilligers, de wielrenners en natuurlijk alle enthousiaste toeschouwers die rijendik 

langs de route stonden. Inmiddels is de rust wedergekeerd en is Drenthe weer de provincie zoals 

we die kennen. U wist het natuurlijk al lang... en de wielrenners, die zijn er inmiddels ook achter: 

Drenthe doet wat met je.

Nuchtere Drenten volop in de ban van de Spaanse 
wielerkoorts.

Spaans temperament
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Het kaartenhuis en het spelen van de troefkaart 
Wanneer	er	wel	budget	is	om	een	mediacampagne	te	voeren	dan	is	de	vraag	op	
welke	wijze	het	budget	het	best	besteed	kan	worden.	Dit	is	vanzelfsprekend	
afhankelijk	van	de	campagnedoelstellingen	en	van	de	manier	waarop	de	campagne	
is	opgebouwd	in	relatie	met	de	doelgroepen	die	je	wilt	bereiken.	In	de	eerste	jaren	
van	de	Drenthe-campagne	is	veel	mediabudget	geïnvesteerd	in	de	imagovorming	
en	had	de	component	Toerisme	een	groter	aandeel	dan	de	componenten	Wonen	en	
Werken.	Immers,	een	doelgroep	die	niet	zo	bekend	is	met	een	provincie	meteen	
proberen	verleiden	om	er	te	gaan	wonen,	is	wat	kort	door	de	bocht.	Verleiden	tot	
een	toeristisch	bezoek	is	een	goede	tussenstap	en	kan	de	ogen	wellicht	openen.		
Het	beeld	van	Drenthe	was	destijds	diffuus	en	moest	bijgedraaid	worden.	Oubollig,	
ouderwets,	saai,	niet	veel	te	beleven;	het	waren	enkele	kwalificaties	die	boven	water	
kwamen	na	onderzoek.	Vooral	bij	de	nieuwe	doelgroep	jonge	gezinnen.	Dus	is	in	de	
eerste	campagnejaren	sterk	ingezet	op	het	ombuigen	van	het	imago	(‘Wat	is	
Drenthe	anno	nu?’).	En	is	er	vervolgens	gaandeweg	steeds	meer	‘bewijslast’	aan	
toegevoegd	(‘Wat	maakt	Drenthe	interessant?’)	en	kreeg	de	campagne	meer	en	
meer	een	actiematiger	karakter	(‘Wat	heeft	Drenthe	concreet	te	bieden	voor	jou?’).	
En	verplaatsten	de	marketingcommunicatie-inspanningen	steeds	meer	van	
above-the-line,	waarin	het	corporate	Drenthe-gevoel	voor	een	brede	doelgroep	
letterlijk	werd	uitgezonden	via	onder	andere	een	tv-commercial,	naar	below-the-
line-activiteiten	met	gerichte	acties	voor	gerichte	doelgroepen.	Waarbij	de	drie	
deelgebieden	Toerisme,	Wonen	en	Werken	hun	eigen	deelcampagnes	kregen	met	
elk	een	overkoepelende	corporate	image-component	waarin	de	hoge	quality	of	life	
die	Drenthe	kenmerkt,	steeds	centraal	stond.

Het	bereiken	van	de	juiste	doelgroep	met	de	juiste	middelen	is	een	ware	puzzel	en	
vooral	als	het	gaat	om	een	landelijke	imagocampagne,	een	zeer	kostbare	aangele-
genheid.	De	doelstelling	is	weliswaar	leading,	maar	het	budget	kan	daarbij	een	
beperkende	factor	zijn.	Een	landelijke	imagocampagne	willen	voeren	voor	100.000	
euro	gaat	niet	werken.	In	praktijk	zal	dat	hooguit	een	week	lang	tv-zendtijd	
opleveren	en	na	een	aantal	maanden	is	het	opgebouwde	imago-effect	alweer	als	
sneeuw	voor	de	zon	verdwenen.	De	kracht	van	reclame	is	de	herhaling	en	dat	
betekent	meerdere	malen	per	jaar	bij	de	doelgroep	tussen	de	oren	proberen	te	
komen.	En	dat	jarenlang.	De	mediastrategie	voor	een	landelijke	imagocampagne	
waarvoor	geen	miljoenenbudget	is,	is	dan	ook	precisiewerk.	Er	moet	niet	alleen	
goed	worden	nagedacht	over	het	bereiken	van	de	doelgroepen,	maar	ook	over	de	
combinatie	van	middelen,	zoals	de	aansluiting	van	radio-	of	printcampagnes	op	
tv-uitzendingen.	Waarbij	ieder	middel	zijn	eigen	dynamiek	en	werking	kent.	Eén	of	
twee	keer	een	tv-commercial	voorbij	zien	komen	heeft	geen	effect,	terwijl	twintig	
keer	in	korte	tijd	wellicht	gaat	irriteren.	De	wet	van	de	afnemende	meeropbrengst.	
En	dan	zijn	er	mogelijk	nog	de	diverse	thema’s	(wonen,	werken	en	toerisme)	met	
elk	hun	eigen	deelcampagnes	die	op	elkaar	aan	moeten	sluiten.	Dus	dat	betekent	
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duidelijk	afgebakende	campagneperiodes	met	concrete	communicatieflights	op	
tijdstippen	of	momenten	dat	de	doelgroep	vatbaar	is	en	openstaat	staat	voor	de	
boodschap.	Kortom,	een	zorgvuldig	opgebouwd	kaartenhuis	dat	gemakkelijk	in	
elkaar	stort	als	er	één	kaart	tussenuit	wordt	getrokken.	De	bereikdoelstellingen	
kunnen	dan	ineens	onder	druk	komen	te	staan.	

En	op	zo’n	moment	komt	het	mediabureau	dan	ook	nog	eens	met	an	offer	you	can’t	
refuse	die	uitstekend	past	binnen	de	mediastrategie.	Een	aanbieding	van	de	uitgever	
of	de	billboardboer	om	een	advertentie	of	outdoor-uiting	extra	goedkoop	in	te	
kopen	en	de	actie	extra	kracht	bij	te	zetten.	Maar	waarvan	je	weet	dat	het	gevolgen	
heeft	voor	de	samenstelling	van	je	campagne	en	de	inzet	van	je	budget.	Dus	is	het	
slim	om	hoe	dan	ook	in	de	campagnebegroting	een	vrij	gedeelte	te	reserveren	voor	
acties.	80%	voor	de	reguliere	communicatie	en	20%	vrij	te	besteden	voor	als	er	zich	
opportunities	aandienen	zoals	aanbiedingen	en	uitingen	die	gerelateerd	zijn	aan	de	
actualiteit	(de	zogenaamde	inhakers).	

Drenthe voor het eerst op tv
Op	1	juli	2008	was	de	officiële	lancering	van	de	regiomarketingcampagne	voor	
Drenthe	een	feit.	Door	een	uitgekiende	mediastrategie	bleek	het	mogelijk	om	
binnen	het	budget	een	televisiecampagne	te	voeren.	Voor	het	eerst	in	haar	geschie-
denis	was	de	provincie	op	tv	en	kon	Nederland	kennismaken	met	‘Drenthe	Nieuwe	
Stijl’.	De	oorspronkelijkheid	en	ongereptheid	was	mooi	in	beeld	gebracht;	de	kijker	
voelde	dat	je	daar	echt	tot	rust	zou	kunnen	komen.	En	dat	je	daar	in	ieder	geval	één	
keer	in	je	leven	geweest	moest	zijn.	Door	dynamische	montagetechnieken	en	soms	
wat	vervreemde	beelden	werd	nieuwsgierig	opgewekt.	Waar	is	dit?	Is	dit	Drenthe?	
Daar	wil	ik	ook	eens	heen!
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Beleving creëren: the proof of the pudding
Met	een	campagne	kunnen	we	heel	goed	de	sfeer	en	het	gevoel	van	een	regio	
overbrengen.	En	een	imago	kantelen.	Maar	het	ultieme	doel	is	natuurlijk	om	
mensen	te	verleiden	naar	de	regio	te	komen	en	de	veranderde	houding	om	te	zetten	
in	gedragsverandering.	Zodat	ze	zelf	de	sfeer	van	een	stad	of	regio	komen	ervaren	en	
met	eigen	ogen	zien	wat	voor	moois	het	gebied	te	bieden	heeft.	Pas	dan	wordt	ook	
duidelijk	of	datgene	wat	in	de	campagne	wordt	verteld	en	is	beloofd,	ook	zo	wordt	
ervaren	door	de	doelgroep.	De	proef	op	de	som	dus.	En	daarbij	kun	je	de	campagne	
zelf	zijn	werk	laten	doen	en	de	doelgroep	verleiden	met	mooie	beelden.	Maar	ook	
actief	en	concreet	een	aanbod	doen.	Beleving	is	daarbij	het	toverwoord.	Wat	is	het	
echte	gevoel	van	een	plek	en	hoe	kom	je	daar	achter	als	geïnteresseerde	bezoeker?	
In	de	campagne	van	de	provincie	Drenthe	wordt	de	doelgroep	actief	en	op	bijna	
persoonlijke	manier	uitgenodigd	om	de	regio	te	ervaren	en	te	proeven.		
Via	deelcampagnes	als	Proefwonen,	Proefleven,	Proefwerken,	Proefondernemen	en	
	Proefkamperen	krijgen	de	doelgroepen	de	mogelijkheid	om	een	programma	op	
maat	te	volgen	om	zo	Drenthe	‘te	proberen’.	Vaak	via	een	tweedaags	arrangement	
met	één-op-één-aandacht,	zodat	de	authenticiteit	en	gastvrijheid	het	beste	tot	hun	
recht	komen.	Het	geeft	de	aanbieder	de	mogelijkheid	om	het	gevoel	erin	te	leggen	
en	mensen	echt	te	laten	ervaren	hoe	warm	en	hartelijk	Drenthe	is	of	hoe	interessant	
de	provincie	is	op	het	gebied	van	wonen	en	werken.

Maar	omgekeerd	worden	de	mogelijkheden	ook	steeds	groter.	En	is	het	steeds	
gemakkelijker	om	het	gevoel	van	een	stad	of	streek	letterlijk	bij	iemand	thuis	te	
brengen.	De	huidige	techniek	biedt	veel	mogelijkheden	om	mensen	al	zoveel	
	mogelijk	thuis	in	hun	eigen	omgeving	het	gevoel	van	een	stad	of	streek	op	afstand	te	
laten	ervaren.	Met	behulp	van	Layar-techniek	bijvoorbeeld	kwamen	de	hoofdpersonen	
uit	de	printuitingen	van	de	Drentse	Werkencampagne	tot	leven	en	vertelden	hun	
gevoel	en	ervaring	met	het	ondernemen	in	Drenthe.	Het	leverde	Marketing	Drenthe	
een	nominatie	voor	een	Lovie-award	op;	een	prestigieuze	internationale	prijs	voor	
de	inzet	van	nieuwe	media.	Zowel	de	keuze	voor	het	middel	als	de	nominatie	
zorgden	voor	de	nodige	aandacht	en	uitstraling.	De	keuze	voor	het	medium	en	de	
techniek	paste	dan	ook	goed	in	de	doelstelling	om	Drenthe	een	wat	toekomst-
gerichter	imago	mee	te	geven.

De tweede commercial: echte doelgroep personen verbeelden het Drenthe-gevoel.

Beleving
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Proef het leven in Drenthe

De kwaliteit van leven op maat ervaren: Proefleven, 
Proefwonen, Proefwerken, Proefondernemen, 
 Proefkamperen en Proefslapen. 

Proeven

Proefleven in Drenthe? 
Wilt u ervaren hoe het is om te 
leven in Drenthe? Kijk dan op 
www.drenthe.nl/proefleven

Dat u schitterend kunt wonen in Drenthe hoeven we u eigenlijk niet meer te vertellen. 

Maar weet u ook dat er leuke banen zijn in Drenthe? Dat het ook goed ondernemen is 

in deze provincie? En dat Drenthe voor kinderen alle voorzieningen biedt voor een 

heerlijke en veilige jeugd? In Drenthe ervaar je de kwaliteit van het leven! Geniet van 

de overweldigende natuur. Maak kennis met de vriendelijke mensen. En oriënteer u op 

de speciaal voor u georganiseerde banenmarkt! Het zal ons niks verbazen als uw beeld 

van Drenthe na een weekend Proefleven er nog positiever uitziet. Meld u nu aan voor 

Proefleven en maak als één van de dertig gezinnen kans om Drenthe te ervaren. 

www.drenthe.nl/proefleven

Ervaar al het goede van 
Drenthe tijdens een 
weekend Proefleven!

Dit project wordt mede gefinancierd door samenwerkingsverband 

Noord-Nederland EZ/Kompas en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

Visjes vangen, vuurtje stoken, over de boomtoppen lopen, spelen met kabouters, 

kijken naar de pinguïns, racen in je eigen auto en je rijbewijs halen. Of lekker  

een pannenkoek eten in het bos.

Wij willen jou en je ouders graag laten ervaren hoe het is om puur te kamperen 

in Drenthe. Kom 4, 5 en 6 mei naar onze mooie provincie en wellicht is het 

kamperen voor jullie dan wel gratis! Laat je ouders voor deze unieke actie snel 

kijken op www.drenthe.nl/puurkamperen.

www.drenthe.nl/puurkamperen

Dit project wordt mede gefinancierd door samenwerkingsverband 

Noord-Nederland EZ/Kompas en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

Kom kamperen van  
4 t/m 6 mei 2012

Wil jij ook visjes vangen?
Kom gratis proefkamperen  
van 4 t/m 6 mei!

‘Drenthe is een prachtige provincie om te wonen. Na omzwervingen via Utrecht, 

Amsterdam, diverse kleine dorpen en zelfs woonplaatsen in Tanzania en Duitsland, 

woon ik nu in Zeijen. Dichtbij mijn bedrijf Rugkliniek Iprenburg in Veenhuizen.  

De kliniek bevindt zich heel toepasselijk aan de Hospitaallaan, in het voormalige 

ziekenhuis van de Paupers, beschreven in het Pauperparadijs van Suzanna Jansen. 

Een prachtig pand in een cultuurhistorisch heel bijzondere omgeving. Zowel van  

de gemeente als van de Rijksgebouwendienst hebben we alle medewerking 

gekregen om onze kliniek op te zetten zoals wij dat voor ogen hadden. Ik hoop 

hier dan ook heel lang te blijven, want naast wonen bevalt ondernemen in 

Drenthe ook prima!’

Geïnspireerd? Kom Proefondernemen op 11 en 12 mei en meld je aan op  

www.drenthe.nl/proefondernemen

Drenthe doet wat met je

‘ Vanuit de hele 
wereld weten ze 
ons te vinden in 
Veenhuizen.’

‘ Vanuit de hele 
wereld weten ze 
ons te vinden in 
Veenhuizen.’
Menno Iprenburg eigenaar Rugkliniek Iprenburg

Dit project wordt mede gefinancierd door samenwerkingsverband Noord-Nederland EZ/Kompas en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

Scan deze adver tentie met  

en hoor van Menno zelf wat onder   - 

nemen in Drenthe met hem doet.

stap 1  Download of update 

stap 2  Scan de advertentie

stap 3  Laat je inspireren door 

ervaringen van 

ondernemers uit Drenthe.

Scan deze pagina 
en laat je inspireren

‘ De rust en  historie 
die je hier elke  
dag ervaart,  
maakt Veenhuizen 
 perfect voor ons.’

‘ De rust en  historie 
die je hier elke  
dag ervaart,  
maakt Veenhuizen 
 perfect voor ons.’

Drenthe doet wat met je

‘De Burton Academie noem ik ook wel de school voor ontdekkings reizigers.  

We zijn gevestigd in ‘Klein Soestdijk’ in het historische Veenhuizen en bieden  

een boeiend leerjaar voor een kleine groep studenten. Ze ontdekken én worden 

wie ze zijn. Zowel de historie van de wereld als die van henzelf speelt daarbij  

een belangrijke rol. Veenhuizen past dan ook perfect bij ons. Het prachtige pand,  

de bossen en het uitgestrekte Fochteloërveen zijn ideaal voor onze studenten.  

Ze ervaren er letterlijk en figuurlijk rust. Een wandeling door de natuur is ideaal  

om weer in contact met jezelf te komen na enkele intensieve leeruren. We hadden 

dan ook geen betere plek voor ons instituut kunnen vinden dan Veenhuizen!’

Geïnspireerd? Kom Proefondernemen op 11 en 12 mei en meld je aan op  

www.drenthe.nl/proefondernemen

Ellen van Campenhout mede-oprichter Burton Academie

Dit project wordt mede gefinancierd door samenwerkingsverband Noord-Nederland EZ/Kompas en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

Scan deze adver tentie met  

en hoor van Ellen zelf wat onder   - 

nemen in Drenthe met haar doet.

stap 1  Download of update 

stap 2  Scan de advertentie

stap 3  Laat je inspireren door 

ervaringen van 

ondernemers uit Drenthe.

Scan deze pagina 
en laat je inspireren

Drenthe doet wat met je

‘Veenhuizen heeft een geweldige sfeer. Ons Glasmuseum past perfect in deze 

historische omgeving. Zeker omdat wij ook veel aandacht besteden aan de 

geschiedenis van glas maken. We krijgen veel mensen uit het westen van het land 

op bezoek en die zijn altijd erg enthousiast over dit dorp. Ons museum past niet 

alleen goed bij Veenhuizen, maar ook bij Drenthe. De provincie is aantrekkelijk  

voor toeristen en dat betekent voor ons veel bezoekers. Bovendien gebeurt er veel 

op het gebied van kunst en cultuur. Ook daar past onze onderneming goed bij.  

De rust en ruimte van Drenthe maken het dagelijkse leven van wonen en werken 

heel bijzonder. Na vestiging in Diever en Hoogeveen is ons museum eindelijk thuis.  

Zo voelt dat tenminste.’

Geïnspireerd? Kom Proefondernemen op 11 en 12 mei en meld je aan op  

www.drenthe.nl/proefondernemen

Cees van Olst oprichter en directeur 
Glasmuseum Veenhuizen

‘ Veenhuizen 
 voelde voor  
ons Glasmuseum 
als thuiskomen.’

‘ Veenhuizen 
 voelde voor  
ons Glasmuseum 
als thuiskomen.’

Dit project wordt mede gefinancierd door samenwerkingsverband Noord-Nederland EZ/Kompas en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

Scan deze adver tentie met  

en hoor van Cees zelf wat onder   - 

nemen in Drenthe met hem doet.

stap 1  Download of update 

stap 2  Scan de advertentie

stap 3  Laat je inspireren door 

ervaringen van 

ondernemers uit Drenthe.

Scan deze pagina 
en laat je inspireren
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Proefleven in Drenthe? 
Wilt u ervaren hoe het is om te 
leven in Drenthe? Kijk dan op 
www.drenthe.nl/proefleven

Dat u schitterend kunt wonen in Drenthe hoeven we u eigenlijk niet meer te vertellen. 

Maar weet u ook dat er leuke banen zijn in Drenthe? Dat het ook goed ondernemen is 

in deze provincie? En dat Drenthe voor kinderen alle voorzieningen biedt voor een 

heerlijke en veilige jeugd? In Drenthe ervaar je de kwaliteit van het leven! Geniet van 

de overweldigende natuur. Maak kennis met de vriendelijke mensen. En oriënteer u op 

de speciaal voor u georganiseerde banenmarkt! Het zal ons niks verbazen als uw beeld 

van Drenthe na een weekend Proefleven er nog positiever uitziet. Meld u nu aan voor 

Proefleven en maak als één van de dertig gezinnen kans om Drenthe te ervaren. 

www.drenthe.nl/proefleven

Ervaar al het goede van 
Drenthe tijdens een 
weekend Proefleven!

Dit project wordt mede gefinancierd door samenwerkingsverband 

Noord-Nederland EZ/Kompas en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.
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Hoofdstuk 6

Meten, bijsturen en inzenden
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Eenmaal	van	start	en	op	stoom	is	het	geen	kwestie	van	achterover	leunen	en	de	
media	en	middelen	hun	werk	laten	doen.	Natuurlijk	moet	de	aangeboden	campagne-
content	voortdurend	worden	gemonitord	en	up-to-date	zijn.	En	natuurlijk	moeten	
alle	online	media	(technisch)	goed	werken	zodat	de	doelgroepen	vlekkeloos	worden	
geloodst	door	het	woud	aan	informatie.	Maar	ook	het	campagneverloop	moet	actief	
worden	gevolgd.	Om	te	checken	of	de	doelstellingen	worden	gehaald	met	de	
gekozen	strategie	en	om	te	meten	of	de	middelen	ook	daadwerkelijk	effect	hebben	
en	de	doelgroepen	bereiken.	Zodat	eventueel	tussentijds	bijgestuurd	kan	worden.	
Meten	is	weten	immers.	Maar	ook	kun	je	de	campagne	actief	benutten	om	free	
publicity	te	genereren,	bijvoorbeeld	door	het	inzenden	van	campagnes	voor	
vakprijzen	op	het	gebied	van	marketing	en	communicatie.	Vanzelfsprekend	moet	
daar	wel	een	duidelijke	aanleiding	voor	zijn.	

Over GRP, OTS, TOM, etc.
De	vraag	van	onderzoek	en	metingen	is	er	eentje	van	budget	en	reikwijdte.	Een	
gedegen	onderzoek	kost	geld	en	tijd,	maar	is	niet	altijd	nodig	als	het	focusgebied	
zich	direct	rondom	een	stad	of	regio	bevindt.	Dan	kan	met	behulp	van	eigen	netwerk	
en/of	stagiaires	een	hoop	relevante	informatie	worden	verkregen.	Is	de	scope	groter	
en	opereer	je	met	een	campagne	op	landelijk	niveau,	dan	is	professioneel	onderzoek	
toch	wel	een	voorwaarde.	Zeker	als	het	om	imago-onderzoek	gaat	dat	meerdere	
jaren	op	consistente	wijze	moet	worden	uitgevoerd.	

Foto 	Apdency
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In	praktijk	kun	je,	als	het	gaat	om	regiomarketing,	globaal	drie	soorten	onderzoe-
ken	onderscheiden.	Het	imago-onderzoek,	het	effect-onderzoek	en	het	mediabereik-
onderzoek.	Om	iets	als	een	imago	te	meten,	is	een	ijkpunt	een	voorwaarde.	Het	
liefst	in	de	vorm	van	een	nulmeting	vóór	de	campagne	gelanceerd	is.	Dan	is	voor	
een	groot	deel	vast	te	stellen	in	hoeverre	de	campagne	een	imago	beïnvloedt.	
Waarbij	de	perceptie	ten	aanzien	van	een	stad	of	regio	gevormd	wordt	door	een	
complex	aan	factoren,	die	met	een	campagne	niet	allemaal	te	beheersen	of	onder-
vangen	zijn.	Politieke	kwesties,	industriële	ongelukken,	natuurrampen,	financiële	
debacles;	ze	bepalen	de	media	en	beïnvloeden	de	perceptie	van	de	ontvanger.	En	
dus	het	beeld	van	een	stad	of	regio.	Een	campagne	kan	dan	nog	zo	goed	zijn…	
Omdat	het	ombuigen	van	een	imago	een	kwestie	van	lange	adem	is,	zal	er	over	
meerdere	jaren	gemeten	moeten	worden.	Met	enerzijds	eenzelfde	onderzoeksde-
sign	zodat	steeds	in	de	loop	der	jaren	dezelfde	zaken	worden	gemeten	en	vergele-
ken.	Maar	ook	met	de	mogelijkheid	om	nieuwe	inzichten	op	te	nemen	in	het	
onderzoek	en	daarover	mensen	te	bevragen.	

Waar	imagometingen	zich	over	meerdere	jaren	uitstrekken	en	soms	per	onderzoek	
procentuele	verschillen	laten	zien,	richt	het	effect-onderzoek	zich	op	harde	
resultaten.	Wat	levert	de	campagne	concreet	op?	Dat	kan	gaan	om	het	aantal	
aanmeldingen	voor	of	na	een	actie,	het	aantal	bezoekers	van	een	regio,	het	aantal	
gestegen	hotelovernachtingen	in	een	stad,	het	aantal	nieuwe	bedrijven	of	nieuwe	
inwoners,	de	toeristische	uitgaven	per	jaar,	et	cetera.	Feiten	en	cijfers	die	direct	te	
meten	zijn	en	die	vaak	ook	beschikbaar	zijn	bij	de	diverse	brancheorganisaties.	Een	
kwestie	van	verzamelen	en	vooral	ook	relateren	en	interpreteren;	want	geen	cijfer	
staat	op	zichzelf.	Hoe	verhouden	zich	de	getallen	met	voorgaande	jaren,	met	de	
algemene	landelijke	tendens,	met	de	concurrerende	regio’s,	tussen	stad	en	regio?		
En	ook	dan	is	het	zaak	om	het	Umfeld	te	bekijken;	zijn	er	bijzonderheden	geweest	
in	de	campagneperiode?	De	campagne	voor	de	provincie	Drenthe	scoorde	in	2009	
bovenmatig	goed;	het	aantal	hotelovernachtingen	was	hoger	dan	normaal,	evenals	
het	aantal	bestedingen	in	de	toeristische	sector.	Vanzelfsprekend	droeg	de	campag-
ne	haar	steentje	hieraan	bij,	maar	het	was	ook	het	jaar	dat	de	Vuelta,	de	Spaanse	
wielerkoers,	haar	start	had	in	Drenthe	en	wat	heel	veel	mensen	op	de	been	bracht.	
Natuurlijk	was	er	een	mooie	wisselwerking	tussen	evenement	en	campagne	en	
versterkten	deze	elkaar.	Maar	de	goede	resultaten	toerekenen	aan	alleen	de	cam-
pagne	zou	iets	te	veel	eer	zijn.
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Zeker	als	het	om	landelijke	campagnes	gaat	waarmee	veel	budget	gemoeid	is,	is	
media-onderzoek	bijna	onontbeerlijk.	Het	maakt	inzichtelijk	of	en	hoe	de	doelgroepen	
bereikt	worden	en	wat	het	effect	ervan	is.	Met	name	voor	tv-of	radiocampagnes	is	
inkopen	van	zendtijd	een	nauwkeurig	verhaal.	Waar	kijkt	of	luistert	de	doelgroep	
naar,	op	welke	momenten	van	de	dag,	hoe	vaak	kan	men	de	boodschap	horen	zonder	
dat	het	tegen	gaat	staan?	Via	de	zogenaamde	GRP-systematiek	(Gross	Rating	Point)	
wordt	de	mediadruk	gemeten	en	kijkdichtheid	bepaald.	En	koopt	het	mediabureaus	
mediaruimte	in	waarbij	het	bereiken	van	de	doelgroep	gekoppeld	is	aan	de	zender	
en	het	programma.	Vervolgens	wordt	bekeken	hoe	vaak	de	kijker	of	luisteraar	de	
spot	zou	moeten	kunnen	zien	of	horen,	de	opportunity	to	see	(OTS),	om	het	
maximale	effect	te	genereren.	Met	andere	woorden:	hoe	vaak	per	week	of	dag	moet	
je	de	spot	uitzenden,	om	top	of	mind	(TOM)	te	komen	bij	de	doelgroep	zonder	dat	
deze	zich	er	aan	gaat	ergeren.		
De	media-effectmetingen	geven	aan	welk	bereikpercentage	binnen	de	doelgroep	
wordt	gerealiseerd	en	zo	kun	je	bepalen	of	je	nog	zwaarder	of	anders	moet	inzetten.	
De	eerste	tv-commercial	voor	Drenthe	scoorde	in	de	eerste	flight	een	bereik	van	
ruim	80%	in	de	doelgroep,	wat	neerkwam	op	zo’n	6	miljoen	Nederlanders	die	de	
televisiespot	meerdere	malen	hebben	gezien.	Een	bevestiging	van	de	goede	weg	en	
de	juiste	strategie.

Foto 	McSmit

De Vuelta in Drenthe bracht veel mensen op de been.



Top 10 Algeheel beeld	

Associaties 2013 2011 2009 2007

1 Rustig / ruimte 51% 46% (1) 45% (1) 40% (1)

2 Mooie natuur / omgeving / landschap 33% 38% (2) 42% (2) 22% (3)

3 Hunebedden 16% 23% (3) 35% (3) 26% (2)

4 Gezellig / goed / leuk / gemoedelijk 11% 10% (4) 9% (5) 6% (9)

5 Vriendelijk / gastvrij 10% 9% (5) 10% (4) 8% (8)

6 Geen 9% 9% (6) 7% (8) 8% (7)

7 Bos 8% 7% (7) 9% (7) 13% (5)

8 Groen 8% 6% (10) 8% (10) **

9 Boeren / boerderijen / agrarisch / landbouw 6% 5% (11) 7% (11) **

10 Landelijk 6% 4% (13) 5% (13) **

*	De	getallen	tussen	haakjes	geven	de	posities	weer	in	de	betreffende	metingen

**	=	onbekend

CASE Marketing Drenthe

Het imago van Drenthe

Het	algemene	beeld	dat	Nederlanders	van	Drenthe	hebben,	wordt	in	de	afgelopen		
6	jaar	gedomineerd	door	rust/ruimte,	mooie	natuur	en	hunebedden.	Deze	drie	
associaties	vormen	sinds	2007	de	top-3	als	men	denkt	aan	Drenthe.	Toch	zien	we	in	
de	loop	der	tijd	wel	een	verschuiving	ontstaan.	De	associatie	met	rust	en	ruimte	
wordt	namelijk	steeds	sterker,	terwijl	de	associatie	met	de	mooie	natuur	juist	wat	
minder	sterk	is	geworden.	De	hunebedden	verliezen	steeds	meer	terrein	als	beeld-
bepalende	factor.	Dit	stereotype	beeld	van	Drenthe	staat	nog	wel	op	de	3de	plek,	
maar	is	sinds	2009	sterk	gedaald;	zelfs	meer	dan	gehalveerd.	De	campagne	doet	zijn	
werk,	maar	het	geeft	tegelijkertijd	aan	dat	het	ombuigen	van	een	imago	een	kwestie	
van	lange	adem	is.
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Goed, beter en best
Ook	een	promotiecampagne	op	zich	kan	reden	zijn	voor	media-aandacht.	Mits	er	
iets	bijzonders	te	melden	valt	natuurlijk.	Vaak	heeft	dat	laatste	te	maken	met	
opmerkelijke	prestaties	of	resultaten	die	dankzij	de	campagne	zijn	behaald.	Of	met	
opvallende	gebeurtenissen	rondom	de	campagne	zoals	de	nominatie	voor	of	het	
winnen	van	een	award.	Hier	geldt	de	overtreffende	trap	van	regiopromotie.		
Een	stad	of	regio	is	in	essentie	goed:	de	stad	of	regio	deugt	en	biedt	voldoende	
aanknopingspunten	voor	marketing	en	promotie.	De	stad	of	regio	wordt	door	de	
campagne	beter:	door	het	verbinden	van	partijen,	het	scherper	stellen	van	de	
propositie	en	het	initiëren	van	acties	en	arrangementen.	En	wordt	mogelijk	
uiteindelijk	best:	toeristische	ranglijst,	beste	binnenstad,	gelukkigste	bewoners,	et	
cetera.	Een	belangrijk	deel	van	de	verkiezing	van	Hoogeveen	tot	‘Beste	binnenstad	
van	Nederland’	ligt	in	het	feit	dat	er	vanuit	het	door	de	gemeente	geïnitieerde	
citymarketingbeleid	een	stevige	samenwerking	met	de	binnenstadondernemers	
lag.	Van	daaruit	is	veel	gezamenlijk	ontwikkeld	met	betrekking	tot	het	centrum;	
het	betrof	met	name	ook	aspecten	die	belangrijke	beoordelingscriteria	vormden	
voor	de	Beste	Binnenstad.	Met	als	resultaat	dus	de	titel	voor	Hoogeveen.	Zo	kan	
citymarketing	leiden	tot	een	nominatie	of	predicaat,	wat	vervolgens	weer	leidt	tot	
een	landelijk	uithangbord	dat	mensen	nieuwsgierig	maakt	en	waar	ze	op	af	komen.

Maar	het	meedoen	aan	vakprijzen	is	ook	goed	voor	de	trots	in	de	regio.	Een	
	onafhankelijke	vakjury	die	bepaalt	dat	jouw	regio	of	campagne	moet	worden	
onderscheiden,	zorgt	voor	glimmende	bewoners	en	glunderende	bestuurders.		
En	maakt	het	bovendien	voor	de	regiomarketeers	zelf	wat	comfortabeler	in	
eventuele	discussies	met	bestuurders	of	politici	over	geld	of	de	te	varen	koers.		
De	winnende	coach	heeft	immers	altijd	gelijk.

Hebbes!
Hoogeveen is de komende twee jaar de beste binnenstad van Nederland. We zijn ontzettend trots dat de stappen 
die ondernemers en gemeente de laatste paar jaar samen hebben gezet om de binnenstad aantrekkelijk te maken,  
doorslaggevend zijn geweest voor het winnen van deze prestigieuze titel. Het gevarieerde winkelaanbod, de unieke  
samenwerkingsstructuur tussen ondernemers en gemeente, de bereikbaarheid, de verlichting, maar ook aansprekende 
evenementen als Hoogeveen culinair en de Noorderlichtjesparade hebben allemaal bijgedragen tot het winnen van  
de prijs. ‘Modern zijn is een kwaliteit’, aldus een enthousiaste jury.
 
De titel ‘Beste binnenstad van Nederland 2011-2013’ gaat de ondernemers een drukke tijd bezorgen. Ervaring in andere 
gemeenten leert dat het winnen van deze titel zorgt voor een flinke (economische) impuls in het centrum. De komende 
jaren werken we verder aan een ‘aangenaam anders’ centrum in de beste binnenstad van Nederland!

Dwars door het centrum loopt een winkelgebied 

van maar liefst anderhalve kilometer! Met daarin 

het overdekt, sfeervol en modern winkelcentrum: 

De Tamboerpassage. Goede parkeermogelijkheden in 

het stadscentrum maken het winkelen extra aangenaam.

Door de regionale functie van de gemeente Hoogeveen 

is het winkelaanbod er ruim en divers. U vindt hier veel 

leuke, kleine winkeltjes. Maar ook de landelijke en 

 internationale winkelketens hebben hier een vestiging.

WWW.HOOGeVeeN.NL

WINKeLeN.
MeT eeN HOOFDLeTTeR H

Een titel als uithangbord voor nieuwe,  
nieuwsgierige bezoekers. 

Beste Binnenstad
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Hoofdstuk 7

De eindafrekening
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Wat	levert	het	op,	meneer	de	marketingdirecteur?	De	jaarlijkse	vraag	die	veel	
marketeers	te	horen	krijgen	van	de	verantwoordelijke	bestuurder.	Of	de	uitvoering	
van	regiomarketing	nu	belegd	is	binnen	of	buiten	de	gemeentelijke	of	provinciale	
organisatie;	in	beide	gevallen	zal	er	verantwoording	moeten	worden	afgelegd	over	
het	bestede	budget,	het	gevoerde	beleid	en	de	behaalde	resultaten.	Vaak	aan	het	
eind	van	het	jaar	in	de	vorm	van	voortgangsrapportages.	En	vaak	ook	aan	het		
eind	van	de	campagneperiode	waarin	de	politiek	breder	wordt	geïnformeerd	en	
waarbij	er	budget	voor	de	volgende	periode	veilig	moet	worden	gesteld.	Daarbij	is	
het	niet	alleen	terugkijken,	maar	ook	vooruitkijken	en	een	visie	neerleggen	voor		
de	verdere	toekomst.	En	de	vernieuwing	niet	schuwen,	ook	al	loopt	alles	volgens	
plan	en	planning.

Sterke campagnes versus slechte zomers
Het	kwam	al	een	paar	keer	eerder	aan	de	orde;	wanneer	is	een	campagne	geslaagd?	
Of	anders	gesteld,	wat	mag	je	van	een	campagne	verwachten?	Een	simpele	vraag	
waarop	het	antwoord	niet	altijd	even	eenvoudig	is.	Duidelijke	afspraken	en	
doelstellingen	aan	het	begin	van	het	traject	helpen	daarbij,	maar	ook	het	managen	
van	de	verwachtingen	over	en	weer.	De	relatieve	betrekkelijkheid	en	het	effect	van	
een	regiomarketingcampagne	moet	onder	ogen	worden	gezien,	juist	bij	bestuurders;	
het	is	geen	tovermiddel.	Want	het	effect	is	er	niet	altijd	op	de	korte	termijn.	Zeker	
in	regiomarketing	is	er	een	complex	aan	factoren	dat	gezamenlijk	bepaalt	of	er	een	
gewenst	effect	optreedt.	Een	doordachte	en	doelgroepgerichte	campagne	om	
toeristen	te	verleiden	naar	Drenthe	te	komen,	kan	nog	zo	aansprekend	zijn;	de	twee	
bekende	natte	zomers	en	het	toeristenbezoek	blijft	achter.	En	of	er	dan	sprake	is	
van	een	slechte	campagne?	Maar	vaak	zijn	er	voldoende	aanknopingspunten	om	
het	effect	van	een	campagne	te	duiden.	Immers,	ook	iets	als	de	effectieve	samen-
werking	tussen	partijen	of	de	aantoonbare	trots	van	de	bevolking	is	een	effect	of	
resultaat	dat	door	een	campagne	teweeg	kan	zijn	gebracht.	Het	is	vooral	een	zaak	
van	goed	motiveren	en	interpreteren.	En	dat	vergt	soms	het	nodige	gepuzzel.	Zeker	
wanneer	er	onderzoekcijfers	in	het	spel	zijn,	is	het	van	groot	belang	om	die	in	hun	
context	te	presenteren	en	nooit	op	zichzelf	staand.	De	macht	van	het	getal,	en	
vooral	het	multi-interpretabele	ervan,	kan	al	snel	leiden	tot	onnodige	discussies.

De	balans	na	de	eerste	campagneperiode	voor	de	provincie	Drenthe	toonde	een	aan-
tal	duidelijke	harde	feiten,	maar	liet	ook	de	wat	‘zachtere’	effecten	zien.	Zo	stond	de	
provincie	weer	in	de	top-3	op	de	nationale	toeristische	ranglijst	waar	ze	in	het	
verleden	ook	had	gestaan,	maar	in	de	loop	der	jaren	uit	was	weggezakt.	En	werd	ze	
genoemd	als	vierde	favoriete	woonbestemming	van	de	Nederlander,	terwijl	ze	
voorheen	ergens	bungelde	in	de	middenmoot.	Beide	lijsten	werden	onderzocht	en	
opgesteld	door	onafhankelijke	brancheorganisaties;	daarover	is	dan	ook	geen	



100

discussie.	Eigen	imago-onderzoek	wees	verder	uit	dat	Drenthe	in	de	beleving	van	de	
doelgroep	veel	dynamischer,	veelzijdiger	en	innovatiever	was	geworden.	En	op	
meerdere	fronten	veel	aantrekkelijker	voor	met	name	jonge	gezinnen.	Het	oubollige	
beeld	van	schapen,	hunebedden	en	fietsende	ouderen	had	plaats	gemaakt	voor	een	
sterk	quality	of	life-gevoel	waarbij	het	moderne	jonge	gezin	een	mooie	balans	vindt	
tussen	werk	en	privé.	Daarbij	zorgde	de	campagne	ook	voor	een	duidelijker	beeld	
van	het	wonen	en	werken	in	Drenthe,	terwijl	met	name	de	koppeling	‘Drenthe	en	
Werken’	vroeger	niet	werd	gemaakt	door	de	doelgroep.	De	campagne	zorgde	ook	
voor	zichtbare	samenwerking	binnen	Drenthe.	Gemeenten	die	samen	met	grote	
broer	Marketing	Drenthe	optrokken	om	hun	eigen	citymarketing	af	te	stemmen	op	
het	corporate	communicatiebeleid	van	de	gehele	provincie	en	om	zo	het	‘Drenthe-
gevoel’	ook	lokaal	te	verankeren.	Steden	die	voorheen	solistisch	optraden	maar	met	
evenementen	en	promotie	elkaar	beter	weten	te	vinden	dankzij	de	kapstok	die	de	
campagne	en	de	marketingorganisatie	biedt.	Ondernemers,	de	Drenthepreneurs,	
die	aan	elkaar	gekoppeld	werden	en	gezamenlijk	optrekken,	onder	andere	door	hun	
ideeën	in	de	campagne	te	verwerken.	Inwoners	die	trotser	zijn	geworden	op	hun	
eigen	provincie	en	de	schroom	van	zich	af	hebben	geworpen	als	het	gaat	om	het	
enthousiast	zijn	over	je	eigen	regio.	Bovendien	kreeg	de	campagne	de	nodige	
awards	en	nominaties,	zoals	de	SAN-accent,	de	NIMA-award	voor	beste	campagne	
van	Noordoost-Nederland,	de	Citymarketing	Innovation	Award	en	de	Lovie-award.	
Niet	primair	ondersteunend	aan	een	positief	imago	wellicht,	maar	wel	goed	voor	de	
trots	en	waardering	van	bewoners,	ondernemers	en	bestuurders.	

Budget van buiten
Voor	de	meeste	regiomarketingcampagnes	ligt	er	per	jaar	of	campagneperiode	een	
vastomlijnd	budget.	Idealiter	is	dit	voor	meerdere	jaren	gereserveerd	op	de	balans	van	
een	gemeente	of	provincie.	Op	die	manier	kunnen	de	marketingverantwoordelijken	
er	beleid	op	maken	en	worden	ze	niet	ineens	geconfronteerd	met	een	substantiële	
verlaging	van	hun	budget.	Hierdoor	blijft	de	continuïteit	van	de	campagne	gewaar-
borgd.	In	praktijk	is	dit	bedrag	natuurlijk	altijd	te	laag	en	zal	iedere	marketeer	voor	
de	navolgende	campagneperiode	aan	zijn	bestuurder	om	meer	vragen.	Maar	het	is	
te	gemakkelijk	om	alleen	maar	de	hand	op	te	houden.	Zelf	op	zoek	gaan	naar	
andere	financiële	mogelijkheden	toont	ondernemerschap.	Iets	wat	door	een	
bestuurder	gewaardeerd	of	zelfs	verwacht	zal	worden.
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drenthe.nl/vikingen

Vikingen!
t/m 28 oktober Drents Museum

Dit project wordt mede gefinancierd door 
samenwerkingsverband Noord-Nederland EZ/Kompas  

en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

tot 18 jaargratis toegang

Intensivering Promotie Drenthe is medegefinancierd  

door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en  

Samenwerkingsverband Noord Nederland, Koers Noord.

drenthe.nl/nic

NIC Assen 2013 
Paardensport en gezelligheid op topniveau 

10 t/m 13 oktober, TT Hall Assen 

www.kcgroningen.nl

drenthe.nl/meppeldagen

11, 18, 25 juli en 1, 8, 15 augustus

Gratis toegang

Donderdag Meppeldag

Op corporate én lokaal niveau samen gebruik maken 
van subsidies levert meerdere voordelen op. 

Mede mogelijk gemaakt door
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Er	zijn	meerdere	manieren	om	extra	financiering	binnen	te	halen	en	het	vaste	
campagnebudget	uit	te	breiden	met	financiën	van	derden.	De	eerder	genoemde	
contributiebijdragen	van	ambassadeurs	uit	het	bedrijfsleven	is	een	mooi	voorbeeld.	
Maar	ook	het	samenvoegen	van	promotiebudget,	de	som-der-delen-strategie.	In	een	
stad	of	regio	wordt	er	door	verschillende	partijen	of	belangengroepen	aan	promotie	
gedaan	met	vaak	hetzelfde	doel:	meer	traffic	genereren.	Dat	kan	variëren	van	het	
promoten	van	toeristische	trekpleisters	of	evenementen	tot	het	organiseren	van	
ondernemersbeurzen.	Door	deze	potjes	te	bundelen	met	het	basisbudget	voor	de	
campagne,	ontstaat	nog	meer	slagkracht.	Voor	zowel	de	corporate	campagne	als	
voor	het	betreffende	evenement.	Er	is	soms	alleen	wel	wat	overtuigingskracht	voor	
nodig	richting	de	afzonderlijke	budgethouders.	

In	het	verlengde	hiervan	en	op	wat	grotere	schaal	kunnen	ook	subsidies	interessante	
financieringsbronnen	zijn.	Een	belangrijk	deel	van	de	actiematige	campagnes	voor	
Drenthe	is	gefinancierd	met	zogenaamd	geoormerkt	geld.	Het	gaat	vaak	om	
(Europese)	subsidies	om	de	regio	of	regionale	activiteiten	te	stimuleren.	In	het	
geval	van	Drenthe	worden	zogenaamde	OP/EFRO-gelden	aangewend	voor	de	
promotie	van	bijvoorbeeld	de	Drentse	Fietsvierdaagse	of	tentoonstellingen	in	het	
Drents	Museum.	De	eisen	daarbij	zijn	streng;	het	geld	mag	worden	ingezet	voor	
corporate	communicatiecampagnes	als	het	betreffende	evenement	zelf	ook	een	
substantieel	deel	aan	promotiebudget	inbrengt.	Hierdoor	treedt	een	soort	multi-
pliereffect	op.	De	corporate	regiomarketingcampagne	van	Drenthe	kan	nog	vaker	
en	actiever	worden	ingezet.	Wat	in	ieder	geval	leidt	tot	meer	zichtbaarheid	en	meer	
bewijslast	in	de	vorm	van	evenementen,	waarmee	je	de	dynamiek	in	een	regio	tot	
uiting	brengt.	Voor	het	‘lokale’	evenement	betekent	het	ineens	een	grotere	reik-
wijdte	qua	communicatie	en	dus	een	groter	bereik	van	de	doelgroep.	De	mogelijk-
heid	ontstaat	zo	om	groter	uit	te	pakken	en	veel	breder	te	promoten	dan	voorheen.	
Voorwaarde	is	wel	dat	men	meelift	binnen	het	campagnestramien	van	Drenthe.

Hoe	meer	partijen	betrokken	worden	bij	de	campagne,	des	te	groter	wordt	de	
slagkracht	en	het	effect.	Kortom,	maak	het	partijen	aantrekkelijk	om	te	participe-
ren	en	probeer	hun	bijdragen	te	stimuleren.	Zo	hebben	gemeente	en	provincie	
Groningen	jarenlang	een	deel	van	het	campagnebudget	van	‘Er	gaat	niets	boven	
Groningen’	ingezet	om	een	landelijke	onderwijscampagne	te	voeren	samen	met	de	
Rijksuniversiteit	Groningen	en	de	Hanzehogeschool.	Dat	deden	beide	onderwijsin-
stellingen	daarvoor	ook	al,	maar	op	veel	kleinere	schaal.	Het	budget	dat	ze	voor-
heen	ter	beschikking	stond,	werd	opgehoogd.	En	dat	voor	een	aantal	jaren	lang,	
zodat	er	substantieel	en	duurzaam	campagne	gevoerd	kon	worden.	Weliswaar	ook	
weer	onder	de	voorwaarde	van	het	gebruik	van	het	campagnestramien	en	onder	de	
vlag	van	‘Er	gaat	niets	boven	Groningen’	.



103

Maar	participatie	zit	hem	niet	alleen	in	het	beschikbaar	stellen	of	ontvangen	van	
geld.	Het	is	ook	een	kwestie	van	een	platform	bieden	en	partijen	laten	meeprofiteren	
van	de	kracht	die	je	met	je	campagne	hebt.	En	dit	brengt	individuele	partijen	soms	
op	plekken	waar	ze	op	voorhand	niet	van	hadden	durven	dromen.	Voor	de	lande-
lijke	tv-commercial	van	Drenthe	was	voor	het	hele	jaar	zendtijd	ingekocht;		
in	drie	flights	van	twee	weken	werd	de	spot	uitgezonden.	25	seconden	voor	de	
corporate	commercial	zelf	en	5	seconden	voor	de	tag-on	(een	kort	extra	stukje	na		
de	hoofdcommercial)	met	een	actiematige	boodschap.	Het	aanbod	dat	Marketing	
Drenthe	vervolgens	deed	aan	toeristische	marktpartijen	was	zeer	aantrekkelijk:		
de	marktpartij	zorgt	voor	een	professionele	tag-on	en	betaalt	deze	ook,	terwijl	de	
(hoge)	mediakosten	worden	betaald	door	Marketing	Drenthe.	Omdat	de	tag-ons	bij	
één	en	dezelfde	productiemaatschappij	werden	gemaakt,	was	er	tussen	de	verschil-
lende	spots	onderling	een	constante	kwaliteit	en	uniformiteit.	Bovendien	waren	
het	op	deze	manier	goedkope	producties	en	bestonden	de	beelden	ook	nog	eens	uit	
bewegende	stockfoto’s	en	niet	uit	film.	Het	resultaat	was	dat	individuele	markt-
partijen	met	hun	attractie	of	evenement	voor	een	schijntje	op	de	landelijke	televisie	
konden	adverteren	met	een	bereik	van	miljoenen	Nederlanders.	En	voor	de	
Drenthe-campagne	was	het	weer	concrete	bewijslast	met	een	duidelijk	aanbod	en	
een	call-to-action	na	het	uitzenden	van	de	corporate	commercial.	

Omgekeerd	mag	je	als	overheid	best	voorwaarden	stellen	aan	subsidieverschaffing:	
veel	gemeenten	en	provincies	treden	op	als	geldverstrekkers	of	sponsors	van	grote	
evenementen,	exposities	of	festivals.	En	dan	zou	heel	goed	het	gebruik	van	het	
campagnelogo	of	-vignet	als	voorwaarde	kunnen	worden	gesteld.	Geen	zichtbaar	
gebruik	van	campagne-elementen	of	-vignet?	Dan	geen	subsidie.	En	dan	niet	in	de	
sponsorbalk	achterop	het	programmablad	tussen	alle	commerciële	partijen,	wat	je	
helaas	nog	te	vaak	tegenkomt.	Maar	juist	prominent	op	de	voorkant	als	label	en	
afzender	van	een	gedachtengoed	of	merk.	Iets	wat	heel	goed	past	in	een	integrale	
regiomarketinggedachte	waarin	je	iedereen	van	binnen	en	buiten	wilt	confronte-
ren	met	hetzelfde	merkgevoel.	

De Drenthe-campagne biedt allerlei aanhaak-
mogelijk heden, zoals een tag-on op de landelijke tv. 

Aanhaken



CASE Marketing Drenthe

De grillen van de politiek zijn 
niet voorspelbaar

Het	veranderen	van	het	imago	van	Drenthe	is	een	kwestie	van	lange	adem	waar	
Marketing	Drenthe	door	middel	van	een	uitgekiende	marketingstrategie	mede	aan	
kan	bijdragen.	In	feite	ondersteunt	Marketing	Drenthe,	als	een	afdeling	Marketing	en	
Communicatie,	de	BV	Drenthe.	Daarom	is	het	wenselijk	om	in	ieder	geval	verzekerd	
te	zijn	van	structurele	financiering	om	de	imago-ontwikkelingen	op	peil	te	houden	
en	verder	door	te	laten	groeien	met	behulp	van	de	ingezette	campagne	strategie.	
Daarvoor	maakt	zij	gebruik	van	de	structurele	subsidie	van	de	Provincie	Drenthe.	
Vanwege	de	grote	politieke	afhankelijkheid	schuilt	hierin	ook	een	enorm	risico.	Het	
is	van	cruciaal	belang	dat	Marketing	Drenthe	zich	als	organisatie	blijft	positioneren	
bij	politiek	en	besturend	Drenthe	als	de	club	die	door	te	binden	en	verbinden	en	
met	inzet	van	professionals,	Drenthe	aantoonbaar	positief	op	de	kaart	zet.

Daarnaast	blijft	Marketing	Drenthe	creatief	zoeken	naar	subsidiemogelijkheden	
vanuit	andere	invalshoeken,	door	bijvoorbeeld	mee	te	liften	op	provinciale/regionale	
programma’s	en	Europese	subsidies.	Tevens	blijft	het	de	uitdaging	om	samen	te	
werken	met	stakeholders	in	Drenthe.	Door	gezamenlijk	in	de	huisstijl	van	Drenthe	
de	marketingcommunicatieactiviteiten	te	ontwikkelen	kunnen	synergievoordelen	
worden	behaald.	

Helaas	is	de	toekomst	niet	geheel	voorspelbaar.	Het	kan	gebeuren	dat	door	de	
politieke	grillen	de	koers	van	Marketing	Drenthe	veranderd	moet	worden.	Het	is	
dan	ook	goed	om	met	dergelijke	scenario’s	rekening	te	houden	en	diverse	toekomst-
strategieën	uit	te	denken.	
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Regiomarketing is vooruitzien
Aan	tafel	tegenover	de	bestuurder,	het	college	of	de	raad	is	het	niet	alleen	een	
kwestie	van	verantwoorden	en	terugkijken,	maar	ook	van	een	doorkijkje	geven	
naar	de	toekomst.	Het	beleid	voor	de	komende	jaren	vaststellen	en	motiveren,	
concrete	doelen	stellen	en	de	verantwoordelijkheden	en	acties	benoemen	en	
beleggen.	En	duidelijk	proberen	te	maken	dat	regiomarketing	altijd	een	lange-
termijnbeleid	is	dat	los	moet	worden	gezien	van	de	‘regeerperiode’	van	het	zittende	
bestuur.	Enthousiasme	en	geloof	in	de	kracht	van	de	regio	én	van	marketing	zijn	
daarbij	belangrijke	drijfveren.	Vooruitzien	dus	en	je	visie	(durven)	geven.	De	positie	
van	een	marketingorganisatie	of	marketingdirecteur	is	dan	een	interessante.	Hoe	
onafhankelijk	ben	je	en	wil	je	zijn?	En	hoe	sterk	is	je	mening	en	durf	je	deze	te	
ventileren?	Enerzijds	ben	je	als	uitvoeringsorgaan	natuurlijk	een	verlengstuk	van	
het	gemeentelijk	of	provinciaal	beleid.	Maar	dat	wil	niet	zeggen	dat	je	geen	mening	
of	visie	hebt.	Sterker,	een	marketingorganisatie	of	marketeer	heeft	ook	een	duide-
lijke	gidsfunctie.	De	marketingorganisatie	is	een	boegbeeld	voor	de	stad	of	regio	en	
komt	ook	op	voor	de	(marketing)belangen	hiervan.	Door	keuzes	te	maken,	een	
mening	of	visie	te	geven	en	soms	ook	openbaar	stelling	te	nemen.	Ook	al	weet	je	
dat	je	tegen	heilige	huisjes	schopt.	‘Windmolens	verjagen	toeristen’	kopte	het	
Dagblad	van	het	Noorden	vorig	voorjaar	op	de	voorpagina	bij	aanvang	van	het	
toeristenseizoen.	De	directeur	van	Marketing	Groningen	hield	een	betoog	tegen	
kolencentrales	en	windmolens	en	vóór	toerisme.	Dit	leidde	tot	de	nodige	discussie,	
gezien	de	energiebelangen	van	de	provincie.	Marketing	Groningen	was	toch	
immers	een	verlengstuk	van	de	provincie?	Maar	soms	is	het	goed	om	de	zaak	weer	
even	op	scherp	te	zetten	en	verantwoordelijkheden	duidelijk	te	maken.	Wie	was	
ook	alweer	waarom	en	waarvoor	op	aard?	In	ieder	geval	een	mooi	voorbeeld	van	
een	boegbeeld	en	belangenvertegenwoordiger	die	voor	zijn	zaak	staat!

Maar	ook	ten	aanzien	van	de	eigen	campagne	kan	het	geen	kwaad	om	je	op	gezette	
tijden	kritisch	en	dapper	op	te	stellen.	En	om	te	(durven)	veranderen.	Door	verversing	
van	de	inhoud	of	het	introduceren	van	een	nieuw	campagneconcept.	Ook	al	is	de	
campagne	succesvol.	Vroeg	of	laat	komt	er	een	moment	dat	er	wear	out	optreedt.	
Doordat	het	campagneconcept	is	ingehaald	door	de	tijd,	omdat	de	boodschap	wat	
bijgesteld	moet	worden	vanwege	nieuwe	inzichten	of	ontwikkelingen	of	heel	simpel	
doordat	de	doelgroep	er	te	veel	aan	gewend	is.	En	te	veel	gewenning	kan	doorslaan	
in	passiviteit	waardoor	men	niet	meer	in	beweging	komt.	Mensen	zoeken	weliswaar	
naar	houvast	aan	vertrouwde	waarden	en	elementen,	maar	willen	ook	verrast	
worden.	Een	nieuwe	campagne	kan	dan	zorgen	voor	nieuwe	impulsen;	verandering	
van	spijs	doet	eten.	Bovendien	geeft	het	aan	dat	je	als	stad	of	regio	ook	in	beweging	
bent	en	niet	stilstaat	of	blijft	hangen	in	het	oude	en	vertrouwde.	Zonder	dat	daarbij	
de	positioneringsuitgangspunten	of	communicatieproposities	van	de	regio	over	
boord	gaan.	Dit	blijven	de	ankerpunten	van	regiomarketing;	tenzij	de	regio	zelf	zich	
in	een	hele	andere	richting	heeft	ontwikkeld	natuurlijk.
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Na	jarenlang	campagnevoeren	nam	Drenthe	afscheid	van	het	eerste	succesvolle	
campagneconcept	met	de	rode	kei.	Het	gedachtengoed	en	het	Drenthe-effect	bleven	
vanzelfsprekend	overeind.	De	provincie	kent	nog	steeds	volop	plekken	die	iets	met	
je	doen	en	die	voor	inspiratie	zorgen.	In	dat	opzicht	heeft	Drenthe	diverse	doelgroe-
pen	een	hele	hoop	te	bieden.	Het	kan	samengevat	worden	onder	de	noemer	‘quality	
of	life’.	Ingegeven	door	de	succesvolle	‘Proef-campagnes’	(Proefwonen,	Proefwerken,	
Proefondernemen	en	Proefkamperen)	en	door	het	feit	dat	Drenthe	het	recept	of	
menu	biedt	voor	het	goede	leven,	is	eind	vorig	jaar	gekozen	voor	een	nieuwe	
advertising	property:	het	menu-bord.	Gekoppeld	aan	het	thema	‘Proef	het	leven	in	
Drenthe’	met	afgeleide	en	doelgroepgerichte	thema’s	als	Proef	het	gezonde	leven,	
Proef	het	sportieve	leven,	Proef	het	ambitieuze	leven,	et	cetera.	Deze	conceptgedachte	
is	vervolgens	doorvertaald	naar	een	maandmenu	waarbij	er	iedere	maand	activiteiten	
en	evenementen	worden	aangeboden	rondom	een	thema.	Ook	kan	de	doelgroep	
zijn	eigen	menu	samenstellen	voor	een	bezoek	aan	Drenthe.	Het	biedt	ondernemers	
de	mogelijkheid	om	hun	eigen	producten	aan	het	menu	te	hangen	of	promotioneel	
in	te	haken	op	het	maand-thema.	Het	menu-bord	vormt	letterlijk	het	affiche	en	
uithangbord	van	Drenthe	en	biedt	veel	meer	dan	de	rode	kei	mogelijkheden	tot	
actiematige	boodschappen	en	invulling.	Iets	wat	goed	past	in	het	stadium	waarin	
de	regio	marketing	van	Drenthe	zich	nu	bevindt:	begonnen	op	het	niveau	van	het	
bijstellen	van	het	corporate	imago	naar	steeds	meer	actiematige	marketing	om	
mensen	in	beweging	te	krijgen	en	concrete	aanbiedingen	te	doen.	Maar	nog	steeds	
met	de	plek	als	uitgangspunt	en	vanuit	het	gevoel	dat	dit	losmaakt	bij	de	doelgroep.	
Want	uiteindelijk	gaat	goede	regiomarketing	over	de	essentie	van	een	plek.
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drenthe.nl/maandmenu

Elke maand serveren wij een nieuw maandmenu met de mooiste activiteiten en evenementen van Drenthe.  

De beste  ingrediënten voor een ontspannen of actief dagje weg, een heerlijk (verwen)arrangement of een uitstapje 

met het gezin. Meld u aan voor het maandmenu en proef het leven van Drenthe zelf. Elke 25e nieuwe inschrijver 

ontvangt het prachtige rode ‘Proef Drenthe’ kookschort. Aanmelden kan via drenthe.nl/maandmenu.

Meld je aan voor het Maandmenu  
en maak kans op een Drenthe schort

DREN580_ADV_Seasons_230x300.indd   1 24-09-13(week39)   11:35

Huis
arts 
worden in 
Drenthe?

schrijf je in!

drenthe.nl/proefwerken

Wij zijn op zoek naar HBO en WO werknemers in de zorg en huisartsen. Ervaar zelf op 1 en 2 november hoe het is om te werken 

en te leven in Drenthe en kom proefwerken.

Nicolette van de Ven, huisarts
‘Nog steeds als ik visites rijd in Sleen, heb ik het gevoel op vakantie te zijn, zo mooi is het hier. En achterom de boerderij binnenlopen 

bij visites rijden, dat blijft ook prachtig. Wil je weten hoe het is om te werken en te leven in Drenthe, bekijk dan mijn filmpje.’

Intensivering Promotie Drenthe is medegefinancierd  
door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en  

Samenwerkingsverband Noord Nederland, Koers Noord.

Proef het werken in de zorg op 1 en 2 november

drenthe.nl/proefl even

Jet Luiken

Wij ervaren nu de kwaliteit van leven 
“Nog geen dag hebben we spijt gehad van onze stap naar Drenthe. De stress van de laatste jaren was de aanleiding om de 

stap naar Drenthe te maken. Vertragingen in het verkeer, lawaai van de buren in de krappe achtertuin en de voelbare stress 

van andere stedelingen bracht ons op het besluit om op zoek te gaan naar kwaliteit van leven. Onze keuze viel op Drenthe! 

Ik parkeer nu de auto naast het huis, de kinderen spelen heerlijk in de natuur en wij genieten van de vriendelijke mensen!”

Wilt u ook de kwaliteit van leven ervaren? Proef dan het leven van Drenthe en kom Proefl even. 

Intensivering Promotie Drenthe is medegefi nancierd 
door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 

Samenwerkingsverband Noord Nederland, Koers Noord.

28 en 29 sept.

Kom ook

OPFR167_ADV_Proefleven_230x297_Drenthe Magazine.indd   1 25-06-13(week26)   16:34

drenthe.nl/proefkamperen

Boogschieten, paardrijden, draken kijken, kanovaren, broodjes bakken bij het kampvuur. Of natuurlijk gewoon lekker buiten 

spelen. Het kan allemaal in Drenthe! Wij willen jou en je ouders graag laten ervaren hoe het is om te kamperen in Drenthe. 

Daarom hebben we arrangementen samengesteld inclusief leuke activiteiten. Kom naar Drenthe met het hele gezin voor 

maar € 30,-. Laat je ouders voor deze unieke actie kijken op drenthe.nl/proefkamperen of download de Drenthe app.  

Drenthe doet wat met je.

Kom je ook kamperen?

Intensivering Promotie Drenthe is medegefinancierd  
door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en  

Samenwerkingsverband Noord Nederland, Koers Noord.

OPFR135_ADV_DrentheMagazine_230x297.indd   1 09-04-13   10:23

Op zijn tijd de campagne een nieuwe invulling geven: verandering van spijs doet eten.

Het menu van Drenthe
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Dankwoord

Een	regiomarketingcampagne	maak	je	samen.	Door	als	opdrachtgever	en	opdracht-
nemer	nauw	samen	te	werken,	intensief	te	sparren	en	elkaar	soms	uit	te	dagen.		
Om	zo	het	beste	uit	elkaar	te	halen	en	de	campagne	zo	sterk	mogelijk	te	ontwikkelen	
en	uit	te	voeren.	Dat	geldt	ook	voor	het	schrijven	van	een	boek	over	regiomarketing.	

Een	woord	van	dank	gaat	dan	ook	uit	naar	de	mensen	van	Marketing	Drenthe.	
Zij	stelden	ons	in	staat	dit	boek	te	schrijven.	Vanzelfsprekend	door	de	jarenlange	
samenwerking	en	opgedane	ervaring	met	de	campagne	‘Drenthe	doet	wat	met	je’.	
Maar	ook	door	het	vertrouwen	ten	aanzien	van	het	schrijven	van	dit	boek.	Een	
kwestie	van	lef	en	durf;	want	een	kijkje	in	de	keuken	geven	betekent	je	kwetsbaar	
durven	opstellen.	Het	kenmerkt	de	professionaliteit	en	autoriteit	van	Marketing	
Drenthe.	

Daarnaast	bedanken	we	ook	oud-gedeputeerde	Henk	Weggemans	en	Ronald	
Stoffelsma,	toenmalig	hoofd	Economische	Zaken	van	de	Provincie	Drenthe.		
Zij	gaven	inzicht	in	het	proces	rondom	de	oprichting	van	Marketing	Drenthe		
in	de	beginperiode	(2005/2006),	waarin	ze	beiden	een	belangrijke	rol	speelden.

Het	resultaat	vormt	hopelijk	een	inspiratiebron	voor	vele	anderen.

Perry	ten	Hoor	en	Geeke	Snijders

Drenthe doet wat met je





Geeke Snijders	werkte	vanaf	de	oprichting	als	senior	
communicatieadviseur	bij	Marketing	Drenthe	en	
heeft	nu	haar	eigen	adviesbureau	in	strategische	
(marketing)	communicatietrajecten,	waaronder	
regiomarketing.	Ze	begeleidde	jarenlang	de	campagne	
‘Drenthe	doet	wat	met	je’.	Enerzijds	als	contactpersoon	
en	adviseur	van	de	bestuurders	en	stakeholders	van	
de	provincie	Drenthe	en	anderzijds	als	campagne-
strateeg	en	aanspreekpunt	voor	het	bureau.	In	een	
aantal	casebeschrijvingen	geeft	ze	de	lezer	een	kijkje	
achter	de	schermen	van	Marketing	Drenthe	en	in	het	
proces	dat	deze	marketingorganisatie	doorlopen	heeft.

Over de auteurs

Perry ten Hoor	is	managing	director	van	Open	
communicatiebureau,	gespecialiseerd	in	city-	en	
regiomarketing.	Het	bureau	maakte	begin	jaren	2000	
naam	met	de	hernieuwde	campagne	‘Er	gaat	niets	
boven	Groningen’	en	deed	vervolgens	city-	en	
regiomarketingtrajecten	voor	onder	andere	Zwolle,	
Hoogeveen,	de	regio	Noordoost	Fryslân,	Kampen,	
Oldenburg	(Dld.),	Dronten	en	Hardenberg.	Open	is	
tevens	het	bureau	achter	de	landelijke	imagocam-
pagne	‘Drenthe	doet	wat	met	je’.	Het	ontwikkelde	in	
de	loop	der	jaren	een	eigen	projectaanpak.	Waarbij	
er	niet	alleen	een	sterke	koppeling	is	tussen	strategie	
en	creatie,	maar	vooral	ook	veel	aandacht	voor	het	
meenemen	en	binden	van	diverse	belangengroepen	
in	het	ontwikkelingstraject.
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Regiomarketing	is	een	niet	meer	weg	te	denken	fenomeen	binnen	Nederlandse	gemeenten	
en	provincies.	Steeds	meer	steden	en	regio’s	ontwikkelen	een	duurzaam	en	integraal	
regiomarketingbeleid	en	proberen	met	campagnes	betekenis	te	geven	aan	plekken.		
Voor	bewoners,	voor	ondernemers,	voor	bezoekers,	voor	bollebozen,	voor	bestuurders.	
Om	zo	mensen	te	verleiden,	te	bewegen,	te	motiveren	of	gewoon	trots	te	laten	zijn.	

Het ABC van regiomarketing	laat	zien	hoe	een	dergelijk	traject	in	zijn	werk	gaat	en	geeft	
inzicht	in	de	do’s	&	don’ts	van	regiomarketing	in	praktijk.	Niet	zozeer	voorschrijvend,	
alswel	inspirerend.	Met	veel	voorbeelden	en	cases	waarin	de	campagne	van	Drenthe,		
een	van	de	meest	integrale	regiomarketingcampagnes	van	Nederland,	centraal	staat.		
Een	boek	over	binden	en	verbinden,	herkennen	en	erkennen,	kikkers	en	kruiwagens	en	
hopen	op	het	Snekerwaterpoort-effect.	Met	steeds	de	plek	en	het	gevoel	als	uitgangspunt.

‘Een lezenswaardig boek met nuttige tips, dat boeiend en van binnenuit vertelt  
over de praktijk van regiomarketing’

Prof. dr. Gert-Jan Hospers, bijzonder hoogleraar city- en regiomarketing


