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Het jaar 2018 was het eerste volle jaar dat we werkten vanuit onze nieuwe strategie. Met de 
aangescherpte positionering ‘Oerprovincie van Nederland’ en het themajaar ‘Wereld(s) erfgoed’ 
brachten we meer focus aan op de binnenlandse markt. We lanceerden de nieuwe positionering 
met een succesvolle Oerbnb campagne. 
 
Samen met partners concretiseerden we de oerpositionering in een merkhuis voor Drenthe. Dit 

beschrijft de merkwaarden van Drenthe en moet gaan werken als een richtinggevend kompas. 

Met handvatten en richtlijnen voor onder andere communicatie-uitingen, productontwikkeling 

en beleid. Deze verwerken we 2019 in een handige online merkgids, die door iedereen te 

gebruiken is. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We versterkten de relaties met het werkveld. Gezamenlijk gaven we invulling aan het themajaar 
‘Wereld(s) Erfgoed’, onder meer via de campagne “Ben jij een pauper?”. De ondernemers 
waardeerden de aanhaakmogelijkheden bij onze campagnes en activiteiten, zoals de specials in 
de landelijke dagbladen. Dit zorgde voor concrete boekingen. Dit gebeurde ook bij de campagne 
rondom het tv programma Boomhut XXL. 
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Vanuit de gedachte dat de marketing van Drenthe een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, 
faciliteerden we ondernemers om mee te werken aan de zichtbaarheid van Drenthe. Dit deden 
we door een online beeldbank en toolkit voor de Drenthe huisstijl en zichtbaarheid in het gebied 
middels vlaggen. Hiervan wapperen er nu bijna 2.300 in Drenthe. Voor het eerst organiseerden 
we ook samen met ondernemers diverse persreizen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 was ook het eerste jaar dat we volop inzetten op de Vlaamse en Duitse markt. Middels 
diverse bijeenkomsten werden de ondernemers klaargestoomd voor de Duitse markt. Dit bleef 
niet onopgemerkt bij de Duitse media, zelfs het tv programma Guten Morgen Deutschland 
besteedde hier aandacht aan. Verder participeerden we in de fietscampagne van het NBTC met 
print, Duitse radio, Vlaamse tv en online campagnes. 
 

 
 
 

De betrokkenheid van ondernemers bij (de) Marketing (van) Drenthe blijkt ook uit ons eerste 
klanttevredenheidsonderzoek; 88% van de respondenten is bereid om met andere partijen 
samen te werken aan de marketing van Drenthe. Marketing Drenthe scoorde op 
klanttevredenheid een 7.1 en bijna 6 op de 10 ondernemers bevelen Marketing Drenthe aan. Een 
mooie eerste stap, maar ook nog met ruimte voor doorontwikkeling. Daar gaan we in 2019 aan 
werken.  
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In 2018 konden we minder aandacht aan onderzoek besteden dan gewenst, omdat we pas later 
in het jaar een marktonderzoeker aan konden stellen.  Naast de gebruikelijke onderzoeken en 
monitoringsactiviteiten werkten we wel mee aan twee relevante nieuwe onderzoeken. Samen 
met zeven andere provincies werkten we aan een update van de leisure leefstijlen, die nu zeer 
laagdrempelig te gebruiken zijn via leefstijlvinder.nl. Daarnaast deden we een groot kwalitatief 
gastreisonderzoek in ZW Drenthe, dat we verrijkten met kwantitatief onderzoek in de rest van 
Drenthe. Bij het formuleren van onze doelstellingen voor 2019 keken we zeer nadrukkelijk naar 
de uitkomsten van dit onderzoek. 

 
 
 
Voor het team was het aanpoten in 2018. We trokken er zelf meer op uit. Daarnaast zorgde de 

grotere zichtbaarheid en betrokkenheid van Marketing Drenthe ervoor dat we meer gevraagd 

werden om advies te geven, mee te denken en mee te doen met ondernemers, organisaties en 

(gemeentelijke) overheden. Een mooie ontwikkeling. We werkten ook aan een verdere 

professionalisering van de organisatie, onder meer door het aantrekken van een 

marktonderzoeker en een specialist in pers en pr.  

 
Terugkijkend gaven we aan alle, in het jaarplan 2018 genoemde speerpunten aandacht. 
We werken met een mooi team, ik ben trots op alles wat ze presteerde. En kijk er naar uit om in 
2019 de volgende stap te zetten, want stil zitten, daar houden we niet van. 
 
 
Astrid Crum 
Directeur-bestuurder 
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In 2018 besteedde de Raad van Toezicht tijd en aandacht aan de werving en selectie van twee 
nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Daarnaast zette zij in op de samenwerking met het 
Recreatieschap en de Provincie en in de relaties met de ondernemers uit de vrijetijdsindustrie 
in de provincie Drenthe. De Raad van Toezicht vergaderde in 2018 acht keer. 
 

Interne organisatie 
 
Samenstelling directie 
De directie bestond in 2018 uit:  

• mevrouw A. Crum, directeur.  
 
Samenstelling Raad van Toezicht   
Op 1 januari 2018 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:  

• de heer R.E.J. Berting (19-02-1955), voorzitter en wonende te Haren en werkzaam als 
zelfstandig adviseur en interimmanager te Haren.  

• mevrouw J. Arends (19-04-1966), lid en wonende te Assen en werkzaam als controller.   

• de heer A.W.M. Selten (07-10-1953), lid en wonende te Emmen.   

• de heer A.R. Timmermans(18-02-1962), lid vanaf 1 januari 2018 en wonende te 
Heerenveen en werkzaam als directeur/eigenaar van TTMA Management en Advies.   

• de heer E.J. Gels (09-07-1984), lid vanaf 1 januari 2018 en wonende te Klazienaveen en 
werkzaam als algemeen directeur/mede-eigenaar Spothost b.v. 

 
De Raad van Toezicht nam, vanwege het aflopen van de zittingstermijnen, onder dankzegging 
voor hun inzet, afscheid van mevrouw De Rijke en de heer Groot. 
 
Het rooster van aftreden is nu als volgt:  

naam  2018 2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   
De heer A.R. Timmermans 1 1  1    2 2    2    3 3      3 
De heer R.E.J. Berting   1  1 2   2   2 3   3  3      

De heer E. Gels  1   1   1   2 2   2   3 3 3   

Mevrouw J. Arends 2 2 2 3 3 3    

De heer A.W.M. Selten  2   3   3   3                
1 = 1e termijn, 2 = 1e herbenoeming (optioneel), 3 = 2e herbenoeming (optioneel)   

 
Samenstelling portefeuilles 
Binnen de Raad van Toezicht hebben de leden ieder een eigen aandachtsgebied, gebaseerd op de 
aanwezige deskundigheid. Dit betekent overigens niet dat de aandacht voor overige gebieden 
daardoor is beperkt. De heer Timmermans heeft als aandachtsgebied marketing en 
vrijetijdsindustrie; de heer Gels richt zich vooral op IT en data; mevrouw Arends heeft de focus 
op financiën; de heer Selten behartigt het HR- en organisatiebelang en de heer Berting richt 
zich op het algemene management. 
 
Besluiten 
In 2018 heeft de Raad, conform het gestelde in de statuten, besluiten genomen op de navolgende 
terreinen. 

• vaststelling jaarplan en begroting 2019 
• vaststelling jaarrekening 2017 
• benoeming twee nieuwe leden  ter vervanging van twee aftredende leden  
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Kwaliteitsborging  
   
Zelfevaluatie 
De Raad van Toezicht evalueerde in januari 2019 het eigen functioneren en van de individuele 
leden. Hiervan is verslag gemaakt en met de uitkomsten van deze evaluatie is de koers voor het 
komende jaar uitgezet. De Raad zal jaarlijks het eigen functioneren en van de individuele leden 
evalueren.    

   
Onafhankelijk en geen tegenstrijdig belang 
Over 2018 voldeden de leden van de Raad van Toezicht aan het onafhankelijkheidscriterium als 
opgenomen in het profiel van de Raad van Toezicht. Er zijn door leden geen melding gedaan van 
(potentieel) tegenstrijdige belang van materiële betekenis.   
 
Verkrijgen van informatie anders dan van de directie 
De voorzitter van de Raad van Toezicht is aanwezig bij de periodieke  (overleg)bijeenkomsten 
met de Provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe. De leden van de Raad van Toezicht 
waren verder  aanwezig bij de bijeenkomsten met ondernemers uit de vrijetijdsindustrie. 
Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gedeeld over wat er onder de relaties en partners 
leeft met betrekking tot de dienstverlening van Marketing Drenthe.  
Voorts was er een zogenaamde Benen op Tafel sessie met de medewerkers van Marketing 
Drenthe. 
 
Structuren 
In het jaar 2018 stelde de Raad van Toezicht een Directiereglement en een Reglement voor de 
Raad van Toezicht op. 
 
 
Robert E.J. Berting 
Voorzitter 
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Marketing Drenthe kent drie kernactiviteiten:  verkennen, verbinden en verleiden. Om meer 
bezoekers te trekken verkennen we de behoeften van de gast middels onderzoek, analyses en 
monitoring van onze activiteiten. Met deze kennis in onze achterzak zoeken we verbinding met 
partners uit de vrijetijdsbranche om voor én met hen via effectieve campagnes de gast te 
verleiden een bezoek aan Drenthe te brengen. Alle acties en werkzaamheden die we vanuit deze 
kernactiviteiten verrichtten in 2018 zijn te vinden in de bijlage. 
 
 

Het financieel jaarverslag is opgemaakt door Finovion en gecontroleerd door KroeseWevers 
Accountants.  
 
Korte toelichting 
Naast de gebruikelijke Provinciale subsidie van € 1.434.200,- ontvingen we in 2018 wederom 
een additionele subsidie € 350.000,- voor de doorontwikkeling van de marketing van Drenthe. 
Deze laatste bijdrage gebruikten we met name voor de bewerking van de buitenlandse markt en 
pers en pr activiteiten. Daarnaast realiseerden we € 264.641,- overige opbrengsten van 
partners. In 2018 investeerden we extra in personeel, o.a. via scholing en het aannemen van 
enkele specialisten, waaronder een marktonderzoeker. Daarnaast besteedden we aandacht aan 
ons personeelsbeleid door het opstellen van een goed functiehuis en het maken van een 
arbeidsreglement. Ook voerden we aanpassingen door in onze ICT-infrastructuur, zodat er nu 
veilig en efficiënt gewerkt kan worden. 
 
De solvabiliteit bedraagt ultimo 2018 23,7% (2017: 14,6%). De current ratio (vlottende activa/kort 
vreemd vermogen bedraagt ultimo 2018 0,40 (2017: 0,41). Uit de jaarrekening blijkt een positief 
resultaat van € 34.371,-. Dit voegen we toe aan onze algemene reserve. Op deze manier willen 
we alvast budget reserveren voor een mogelijke verhuizing eind 2020. De intentie is om dan 
samen met het Recreatieschap Drenthe een zogenaamd toeristisch huis op te richten. Dit 
vanuit de gedachte dat door te werken vanaf één locatie we de sector efficiënter en effectiever 
kunnen bedienen. Een bedrag van € 83.600,- aan niet besteed campagnebudget schuiven we 
door naar 2019. Omdat we in het derde kwartaal van 2018 al voorzagen dat we niet alle 
projecten konden realiseren, maakten we toen al de afspraak met de Provincie om deze 
projecten in 2019 te realiseren. Per 31 december 2018 betreft het vrij besteedbaar vermogen € 
139.331,-. 
 
Begroting 2019 
Voor 2019 vroegen we wederom naast de basis subsidie van € 1.434.200,- een extra subsidie van 
€ 350.000,- aan voor met name de bewerking van de buitenlandse markt en het versterken van 
onze kennisactiviteiten. Voor de prestatiesubsidie ontvingen we reeds een beschikking van de 
Provincie. De aanvraag voor de additionele bijdrage wordt in februari 2019 door Provinciale 
Staten behandeld. Eind 2018 liep onze vierjarige financieringstermijn af. GS en PS besloten 
eenmalig een tranche van twee jaar toe te passen (2019-2020). Hiermee lopen de 
financieringstermijnen voor Marketing Drenthe meer in de pas met de collegeperiodes en met 
de meerjarige plannen van Marketing Drenthe. De verdeling van de kosten is in grote lijnen 
gelijk aan 2018. Voor 2019 verwachten we een netto resultaat van rond nihil.
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Omschrijving activiteit  Resultaat 
Kennisketen  Op Drentse schaal spraken we met Recreatieschap, Rabobank, Provincie, Gastvrij Drenthe en 

Stenden over het optimaliseren van de kennisketen. Begin 2019 moet concreet actieplan klaar zijn. 
Op landelijk niveau keken we samen met CELTH, Stenden, Kenniscentrum Kusttoerisme en 
Marketing Oost of we elkaar kunnen versterken. We gaven gezamenlijk input aan NBTC voor de 
verbetering van het nationaal onderzoeksprogramma. 

Praktische kennisdeling Om de groeimogelijkheden op de Duitse markt te benutten informeerden we ondernemers en 
organisaties met kennisbijeenkomsten over de kansen op de Duitse markt. Tevens gaven we 
praktische tips over het aantrekken en ontvangen van Duitse gasten. In kennisbijeenkomsten 
namen we ondernemers en organisaties mee in de leefstijlprofielen van onze Nederlandse gasten. 
We ontsluiten de informatie op een praktische manier; voor de Duitse markt zijn er handleidingen 
en de leefstijlen zijn te vinden op leefstijlvinder.nl. Voor verdere kennisdeling richtten we een e-
learningomgeving in met modules over aantrekken en ontvangst van de Duitse gast en een 
module met basiskennis over Drenthe. Deze e-learningomgeving is bedoeld voor met name 
frontofficemedewerkers en gaat begin 2019 live. Evaluatie over deze manier van kennisdelen vindt 
in maart 2019 plaats met de Marketingadviesraad. 

Feiten en cijfers 
vrijetijdseconomie 

We maakten factsheets met de belangrijkste feiten en cijfers over de vrijetijdseconomie van 
Drenthe. Deze zijn ook online vindbaar via marketingdrenthe.nl. Sinds dit jaar gebruiken we CBS 
als bron voor de overnachtingscijfers (methodiek binnenlandse en inkomende gasten is gelijk, 
gegevens komen rechtstreeks van ondernemers, ook zakelijk toerisme wordt meegenomen). De 
gewijzigde methodiek zorgde voor een trendbreuk. Voor vakantievoorkeuren en –gedrag maken 
we blijvend gebruik van CVO.  
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Bezoekersonderzoek nationaal We deden een groot onderzoek voor het project Rural Growth. Een kwalitatief gastreisonderzoek 
in ZW Drenthe en een kwantitatief onderzoek in de rest van Drenthe. Het kwalitatieve onderzoek 
gaf rijke en diepgaande informatie met nieuwe inzichten, met het kwantitatieve onderzoek 
konden we de benchmark maken met de rest van Drenthe en gefundeerde conclusies trekken. Dit 
gaf ons goede inzichten in de ervaring van de gast van het moment van oriëntatie op een verblijf 
in Drenthe tot het moment van vertrek naar huis. O.a. aan de hand van deze uitkomsten stelden 
we ons jaarplan en doelstellingen voor 2019 op. We zetten ons consumentenpanel in om 
aanvullende data te verzamelen over thema’s als fietsgedrag, de groepenmarkt, het testen van 
campagnes, gebruik van communicatiemateriaal zoals gidsen en apps en het inzetten van 
influencer marketing. 

Bezoekersonderzoek 
internationaal 

In het najaar wilden we deelnemen aan het onderzoek inkomend toerisme van NBTC. Deze is 
echter uitgesteld. We zijn in overleg met andere provincies en NBTC-Nipo voor onderzoek in 
2019. 

Verdiepend onderzoek We waren actief betrokken bij een update van de leisure leefstijlen. Hiervoor is kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek uitgevoerd en een online platform ingericht (leefstijlvinder.nl). Kennis 
over de nieuwe leefstijlen deelden we o.a. via het Recreatiecongres en via diverse bijeenkomsten 
met ondernemers (Drenthecampings, Drenthe hotels, Boomhut-ondernemers, ondernemers regio 
Zuid-West, recreatieambtenaren). In 2019 geven we hier een vervolg aan en willen we de 
leefstijlvinder nog verder ontwikkelen. 

Effecten marketing Boomhut XXL en campagne themajaar is gemeten. Ons doel was eveneens om meer inzicht te 
krijgen in optimale mix online en offline middelen. Door verscherpte privacy wetgeving hebben 
we online gebruikers niet kunnen bevragen over hun bevindingen van onze online video’s.  

Big data  
 

Vanuit google is de (big) search-data opgehaald hoe Nederlanders en Duitsers zich oriënteren op 
vakantie/uitje naar Drenthe. Eerste inzichten geven informatie over zoekvolume online en hoe er 
wordt gezocht (Holland wordt aanzienlijk meer gebruikt dan die Niederlande). Vervolgstap is data 
analyseren en interpreteren en Drenthe zichtbaar maken op relevante online plekken op de juiste 
momenten met de juiste boodschap. Dit gebeurt in 2019. 
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Omschrijving activiteit  Resultaat 
Accountmanagement In 2018 zetten we volop in op zichtbaar zijn bij ondernemers en overheden en ze betrekken bij de 

marketing van Drenthe. Dit middels het themajaar, maar ook andere campagneactiviteiten en 
bijvoorbeeld kennisdeling. De betrokkenheid van ondernemers is vergroot. We hadden zeer 
regelmatig contact in de vorm van overleg, advies geven, meedenken, participeren in acties. 
Marketing Drenthe kreeg van ondernemers een 7,1 in het klanttevredenheidsonderzoek. Twee op 
de drie ondervraagde ondernemers heeft in 2018 contact gehad met MD. Ruim 90% weet dat MD 
zich bezighoudt met de landelijke promotie van Drenthe, ook is  meer dan  80% op de hoogte dat 
we de website en social media kanalen van Drenthe beheren, promotiemateriaal verspreiden en 
netwerkbijeenkomsten organiseren. Meerderheid vindt dit ook belangrijke taken van Marketing 
Drenthe 

Klantvolgsysteem In 2018 maakten we aan de hand van onze wensen en doelen een blauwdruk voor de 
systeembouwer. We werkten aan een up to date adressenbestand om te importeren. Realisatie 1e 
helft 2019. 

Nieuwsbrief, magazine en 
stakeholderbijeenkomsten 

We verstuurden iedere maand een Oerkreet naar 1375 adressen (openrate gemiddeld 56,5%). We 
besloten één Marketing Drenthe Magazine uit te geven. Deze presenteerden we op de 
najaarsbijeenkomst eind oktober aan 170 aanwezigen. 
In het voor-en najaar organiseerden we een bijeenkomst waarin we onze plannen presenteerden 
voor 2018 en 2019. Daarnaast organiseerden we een aantal kleinere bijeenkomsten, o.a. over de 
invulling van het themajaar en het jaarplan. 

Inzet social media (b2b)  LinkedIn 5104 connecties en Twitter 5209 volgers 
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Destination Branding Samen met partners werkten we de oerpositionering van Drenthe uit in een merkverhaal en 
merkhuis. Dit moet gaan werken als een richtinggevend kompas dat handvatten en richtlijnen 
gaat geven voor communicatie-uitingen, proposities, productontwikkeling en beleid. Het 
merkhuis presenteerden we tijdens onze najaarsbijeenkomst. Het werd goed ontvangen.  
Om de positionering echt goed door te kunnen voeren, gaan we in 2019 ook een vertaalslag maken 
naar de verschillende regio’s en steden in Drenthe. Hierin is de huidige positionering van Drenthe 
het verbindende overkoepelende verhaal, maar daarin is ruimte voor de diversiteit van de regio’s 
en steden met ieder hun eigen ‘oerverhaal’ en karakter. Op deze manier kunnen de regio’s en 
steden de positionering van Drenthe versterken en andersom, kan Drenthe dat ook voor regio’s  
en steden doen. Ook verschijnt begin 2019 een toolkit/online merkgids. 

Gezamenlijk toeristisch 
programma internationaal 

We organiseerden een aantal bijeenkomsten om ondernemers bewust te maken over de kansen op 
de Duitse markt en hen tips te geven hoe Duitse gasten te ontvangen. We maakten hiervoor ook 
praktische handleidingen met als thema’s gastvrijheid, taal en (online) marketing. Deze informatie 
gebruiken we ook voor de trainingen op het e-learning platform. We werkten hiervoor samen met 
Emsland Tourismus Gmbh, Recreatieschap Drenthe en de regio’s. 

Zichtbaarheid Drenthe We breidden het assortiment van Drentse merchandise artikelen uit. Deze zijn nu eenvoudig te 
bestellen via een bestelformulier op marketingdrenthe.nl. In 2018 werden meer dan 1.000 Drenthe 
vlaggen besteld. In totaal wapperen er nu bijna 2300 in Drenthe. 

Participatieprogramma 2019 We maakten voor 2019 een participatiebrochure, waarin concreet staat op welke wijze 
ondernemers aan kunnen haken bij onze activiteiten en campagnes. De brochure deelden 
verspreidden we onder 500 ondernemers, o.a. via de najaarsbijeenkomst.  

Verankering De Marketingadviesraad kwam 3x bij elkaar en gaf waardevolle input, o.a. over het jaarplan 2019 
Het marketingoverleg vond 1x per 6 weken plaats. Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a.: 
gezamenlijke strategie, participatie mogelijkheden voor regio’s en ondernemers en onderlinge 
uitwisseling van informatie. Er was regelmatig overleg met provincie (gemiddeld 1x per maand) 
en ieder kwartaal overleg over de kwartaalrapportages. 
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Tevredenheidsonderzoek We verstuurden aan 1045 ondernemers een tevredenheidsonderzoek over de marketing van 
Drenthe en Marketing Drenthe. De open rate was 44,2%. Uiteindelijk respons op het onderzoek 
was 15%. Marketing Drenthe kreeg van ondernemers in het klanttevredenheidsonderzoek een 7,1. 
Marketing Drenthe wordt door ondernemers het meest geassocieerd met zichtbaar, actueel, 
inspirerend, relevant en creatief. Het draagvlak onder ondernemers om met alle partijen samen te 
werken aan de marketing van Drenthe bleek groot, 88% is hiertoe bereid. Bijna 6 op de 10 
ondernemers bevelen Marketing Drenthe aan. 

Gezamenlijke activiteiten regio’s  Samen met de gemeenten Midden-Drenthe, De Wolden, Hoogeveen, Westerveld en Meppel deden 
we een aanvraag voor een LEADER project; gezamenlijke meerjaren marketingagenda voor 
Zuidwest Drenthe. Beschikking volgt uiterlijk maart 2019. Door themabeurzen te bezoeken kozen 
we voor meer focus. Dit jaar bezochten we samen met de regio’s de fiets- en wandelbeurzen in 
Gent, Essen en Utrecht. Op basis van onderzoek en gezamenlijk overleg met de regio’s werken we 
aan een alternatief plan voor het gezamenlijke beursbezoek van de afgelopen jaren. 

Ontwikkeling en implementatie 
toolkit 

In augustus lanceerden we de nieuwe beeldbank van Drenthe met actueel fotomateriaal passende 
bij de oer positionering. Op de beeldbank zijn tot nu toe 2803 foto’s gedownload door externe 
users en 797 downloads vanuit de huisstijltoolkit. 121 personen vroegen inloggegevens op voor de 
beeldbank. 

Relatiedag Vrijdag 6 juli gingen we met 20 relaties naar de voorstelling Pauperparadijs in Carre. Voorafgaand 
hadden we een werkbezoek aan twee hotels (Conscious) in Amsterdam en kregen we een 
presentatie van Olivier Ponti, verantwoordelijk voor research & analytics bij Amsterdam 
Marketing.  
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Marketing Basis  
Omschrijving activiteit  Realisatie  
Contentontwikkeling We realiseerden een contentstrategie passend bij de Oer-positionering i.s.m. The Post, Bureau 

voor content marketing . 
 
Fotografie en filmopnames; de verhaallijnen werelds erfgoed, oer natuur, Op Fietse en stoerste 
speeltuin brachten we in beeld. Vier opnamedagen met onder andere gezin met gezinnen, stel 
35+, MTb-ers, stel 40+.  
 
Influencermarketing i.c.m. contentontwikkeling met Instagrammer Eelco Roos @Croyable 
(423.000 volgers). In 2018 twee keer een weekend Drenthe bezocht om foto’s/stories te maken 
voor Marketing Drenthe en zijn eigen kanaal.  
 
Realisatie van acht Oerbnb vlogs in samenwerking met de desbetreffende partners. Opnames 
door de winnaars, gecombineerd met professioneel beeldmateriaal. Partners: TT-Circuit, Het 
Drentse Landschap, Drents Museum, Hunebedcentrum, De Koloniehof, Gevangenismuseum, 
WILDLANDS Adventure Zoo en Stichting Schaapskudde Holtingerveld. 

Technische internet 
doorontwikkeling 

We realiseerden besuchdrenthe.de en visitdrenthe.com. We zorgden voor SEO-optimalisatie 
door o.a. canonical tags toe te voegen aan drenthe.nl.  

Jaarrond online marketing: 
 

In het 2e kwartaal startten we met remarketing via social media, display en SEA. Deze koers 
zetten we in 2019 voort. 
 
Resultaat 2018:  
Google Adwords: 1.1 miljoen vertoningen, 220.000 klikken  
Facebook advertenties: 3 miljoen vertoningen, 42.000 klikken  
Displayadvertenties: 2.1 miljoen vertoningen. Klikratio: 1,9% (Marktgemiddeld: 0,12%) 
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Gebruikers website:  
2017: 587.290 gebruikers  
2018: 912.944 gebruikers 
Resultaat: +55.45 % 
 
Time on site: 
2017: 2:15 minuten 
2018: 2:20 minuten 
Resultaat: +4,06% 
 
Terugkerende bezoekers: 
2017: 70,60% nieuwe bezoekers en 29,4% terugkerende bezoekers 
2018: 68,2% nieuwe bezoekers en 31,8% terugkerende bezoekers 
Resultaat: +8.16 % 
 
E-mailmarketing: 
Gemiddelde CTR 2017: 3,56% 
Gemiddelde CTR 2018: 3,76% 
Resultaat: +5.62% 
 
Openratio 2017: 29,5%, 
Openratio 2018: 33,7% 
Resultaat: +14.24% 
 
Facebook engagementrate hebben we niet kunnen meten. In 219 willen we hier een social 
listening tool voor aanschaffen 
 
Instagram:  
Behaald 2.400 volgers. 
Gebruik #oerdrenthe 3.831 x 
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Jaarrond offline marketing Uitgave van de Recreatiekrant (2 edities- voorjaar & zomer). Oplage 40.000 exemplaren per 
editie, verspreid onder 800 toeristisch/recreatieve ondernemers in Drenthe.  
Realisatie Vakantie Doeboek. Oplage 20.000 exemplaren.  

Merkbinding Heel Drenthe was trots op de promotie van FC Emmen. Om deze trots te helpen uitdragen 
realiseerden we een doek voor op de middenstip met daarop het Drenthe logo en 
#hierkomikweg (de hashtag die iedereen massaal gebruikt). Samen met “Emmen.Maak het 
mee!” produceerden we vlaggen voor bij de kids line-up. Met de prijsvraag #hierkomikterug 
(een knipoog naar #hierkomikweg) hebben we 2 personen blij gemaakt met een VIP-
arrangement bij FC Emmen incl. een overnachting. Om deze prijs te kunnen winnen moest 
men een dierbare herinnering aan Drenthe mailen. 

Pers- en PR beleid We organiseerden drie persreizen binnen het thema Werelds Erfgoed: Koloniën van 
Weldadigheid, Kamp Westerbork en Oernatuur. Daarnaast samen met WeldadigOord een 
tweede persreis rondom de Koloniën gefaciliteerd.  
Organisatie diverse individuele persreizen (o.a. Linda. en Consumentenbond) rondom diverse 
thema’s. Daarnaast namen we doorlopend diverse persaanvragen in behandeling.  
Persactie tijdens TT; nationale en internationale pers voorzien van powerbanks met kaartje 
waarop een speciaal ingerichte landingspagina vermeld stond.  
Deelname aan de Travel Pressentation i.v.m. uitbouwen netwerk journalisten en influencers.  
Resultaat:  

- Offline totaal bereik: 4.841.000, waarvan nog niet gepubliceerd: 1.896.000 
- Online bereik: 5.144.150 (waarvan 5.000.000 afkomstig van publicatie op nu.nl) 
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Marketing campagnes  
Omschrijving activiteit  Realisatie 
Boomhut XXL De Boomhut XXL campagne verliep succesvol. Via het programma, tv commercials en een 

online campagne was er de eerste twee maanden van 2018 veel aandacht voor de boomhutten 
in Drenthe. In september maakten we opnames voor de Boomhut Battle die in 2019 wordt 
uitgezonden. Deze beelden gebruiken we voor de campagne van 2019. De opnames zijn 
gemaakt bij de boomhutten uit Boomhut XXL. Budget dat over is wordt meegenomen naar 
campagne 2019. 
 
Resultaat: 
Bereik tv programma: 2.4 miljoen 
Bereik promo’s vooraf en tijdens programma: 3.4 miljoen 
Bereik online campagne: 30.000 
Website bezoek: Ruim 40.000 bezoekers  

Themajaar Werelds Erfgoed 
 

In 2018 zetten we het Werelds Erfgoed van Drenthe in de spotlights. De ‘Ben jij een pauper’-
campagne was de kick off en liet de consument kennis maken met de Koloniën van 
Weldadigheid. Een goede start, de webpagina is meer dan 45.000 keer bezocht. De opnames 
van de commercial zijn i.v.m. het slechte weer in april uitgesteld naar mei. Dit zorgde ervoor 
dat de campagne pas in juni is gaan lopen en het grote bereik dus later in het jaar is bereikt. 
De afsluiter van het themajaar was de hunebedcampagne. Deze presteerde weer boven 
verwachting. 
 
Resultaat: 
Werelds Erfgoed-campagne Fase 1: 
Ben jij een pauper-campagne: 
Drenthe.nl/pauper is ruim 45.000 x bezocht. 
Bereik dagbladen (Volkskrant, Trouw, NRC: 1 miljoen 
Online bereik: 1,5 miljoen 
 
Minicampagne Gevangenismuseum: online bereik: 367.000 impressies 
Minicampagne Westerbork: online bereik: 620.000 impressies 
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Werelds Erfgoed-campagne Fase 2: 
Commercial op NPO 1, 2 en 3 + online campagne: 
 
Commercial: 6.151.392 absolute kijkers. 
Mini movie Hondsrug Youtube: 84.607 views 
Mini movie KvW Youtube: 21.544 views 
Mini movie Westerbork Youtube: 16.000 views 
Online campagne: 3.821.164 impressies 
 
De verschillende cultuurpagina’s op drenthe.nl zijn in de periode van 6 juni tot 6 juli bij elkaar 
meer dan 45.00 x bezocht. 
 
Minicampagne Into Nature: 
- Display Impressies: 288.921 
- Facebook Impressies: 75.655 
 
Minicampagne Welstaat: 
- Facebook Impressies: 485.280 
 
Werelds Erfgoedcampagne Fase 3: 
Hunebedcampagne: 
Online campagne Impressies: 3.054.225 
Bezoek drenthe.nl/hunebed 41.113 
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Onvoorzien Fietsen: 
In april verscheen een 2/1 pagina advertentie in de Fietsspecial van de Telegraaf. Acht 
ondernemers/evenementen hebben in deze advertentie ruimte afgekocht om hun 
arrangement/evenement onder de aandacht te brengen. Via Facebook startten we in die 
zelfde periode een online campagne. Verschillende advertenties rondom fietsevenementen, 
fietsroutes en fietsarrangementen werden bij een relevante doelgroep onder de aandacht 
gebracht.  
 
Resultaat:  
Fietsspecial Telegraaf: 1.6 miljoen  
Online campagne: 240.000 bereik  
Website: Er zijn 11.000 clicks naar de site gemeten 
 
TT – Jumping Jack: 
In de TT special die jaarlijks in de Telegraaf plaatsten we een advertentie over de voorstelling 
Jumping Jack. Vijf ondernemers uit Assen namen in de advertentie ruimte af voor een 
vermelding/arrangement rondom Jumping Jack. 
 
Resultaat: TT Special Telegraaf: 1,6 miljoen 
 
Gamma Racing Day: 
Samen met de Gamma Racing Day bedachten we een leuke winactie. Men kon een VIP-dag bij 
de Gamma Racing Day winnen incl. overnachting in een pitbox én rijden van en naar huis in 
een Ford Mustang. Deze actie zetten we op Facebook in en middels een advertentie in de 
Telegraaf. 
 
Resultaat:  
Bereik advertentie Telegraaf: 1,6 miljoen  
Bereik Facebook advertentie: 22.400 bereik 
Website bezoek: 2.700 bezoekers 
Deelnemers actie: 589 
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Internationaal   
Omschrijving activiteit  Realisatie 

Positionering internationaal Samen met Overijsel en Gelderland namen we deel aan de Global Travel Trade Show. Hiervoor 
ontwikkelden we gezamenlijk diverse promotiemiddelen. Tijdens de GTTS deden we contacten 
op met touroperators uit Duitsland, China en Engeland. Diverse Chinese touroperators 
bezochten in het voorjaar Drenthe. In het najaar werd een tegenbezoek aan China gebracht 
door een delegatie. Hiervoor maakten we een quick scan van de Chinese markt en 
ontwikkelden we een salesmap en promotiefilm. Marketing Oost, Merk Fryslan, Marketing 
Groningen en Marketing Drenthe verkenden gezamenlijk de kansen voor China. Ook namen we 
deel aan bijeenkomsten van het China Lab van het NBTC. Er zijn nog geen concrete acties uit 
voortgekomen, omdat we niet de focus hebben op de Chinese markt. 2018 was met name het 
jaar van kennis vergaren over deze markt.  

Contentontwikkeling We ontwikkelden Duitse en Chinese moodclips, o.a. voor deelname aan de Global Travel Trade 
Show en het bezoek aan China. Daarnaast ontwikkelden we Duitse en Engelse teksten voor 
besuchdrenthe.de en visitdrenthe.com en diverse artikelen.  

Persbenadering We behandelden doorlopend diverse persaanvragen en organiseerden een aantal individuele 
thematische persreizen (Vlaanderen en Duitsland). In samenwerking met een Duits PR bureau 
lieten we de Duitse Media kennis maken met Drenthe. De persberichten verschenen in aantal 
Duitse dagbladen. Ook bereidden we persreizen voor voor 2019. In het voorjaar 2019 komen 
drie journalisten van o.a. Ruhr Nachrichten en de westfälische Anzeige naar Drenthe. We 
namen deel aan de Travel Pressentation Vlaanderen voor het uitbouwen van een netwerk aan 
journalisten en influencers. Persactie tijdens TT. Hier voorzagen we internationale pers van 
powerbanks met kaartje waarop een speciaal ingerichte landingspagina vermeld stond.  
 
Resultaat:  
Totaal bereik: 5.666.871, waarvan 5.666.871 in 2019 gepubliceerd wordt.  
Nb: KPI is niet PR waarde uitgedrukt, maar in bereik. Is beter meetbaar en relevanter. 
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Jaarrond offline marketing: 
Promotiemateriaal/ Erleb krant 

Uitgave van Erleb Drenthe (3 edities) i.s.m. partners Op Fietse, Hondsrug en Zuid-West 
Drenthe. Oplage 50.000 exemplaren per editie huis aan huis verspreid in de grensstreek 
omgeving Duitse Haren, Meppen, Twist. 

Jaarrond online marketing: 
 

Realisatie Duitse website (www.besuchdrenthe.de) en Engelse website (www.visitdrenthe.com) 
.  
 
Van maart t/m december doorlopend Duitse SEA campagne. Resultaten:  

- 167.653 impressies  
- 9.701 klikken naar website  
- 5,8% CTR  

SEA campagne rondom Duitse schoolvakanties aangevuld met displaycampagne. Resultaten:  
- 600.000 impressies 
- 6000 klikken naar website  
- 0.09% CTR  

 
In december 2018 startten we met een vroegboekcampagne voor Duitsland. Een online 
displaycampagne wordt ingezet om zoveel mogelijk traffic te genereren naar landingspagina’s. 
Op de landingspagina’s staan aanbiedingen van 13 ondernemers vermeld.  
 
Resultaat: 
Aantal bezoekers www.besuchdrenthe.de 2018: 53.570 
Aantal paginaweergaven: 166.101, waarvan uniek: 122.858  

Campagne Participatie in NBTC Fietscampagne Duitsland: 
 
- Vermelding campagnewebsite holland.com/zweiteheimat: 100.000 bezoekers.  
- Advertorial in Aktiv Radfahren: 48.000 exemplaren.  
- Fietsflyer in aantal special interest bladen: 146.100 exemplaren.  
- Advertorial WAZ: 630.000 exemplaren.  
- Advertentie Rheinische Post: 330.700 exemplaren.  
- Twee online newsletters: 200.000 nieuwsbrieven.  
- Drentse fietsroutes in de App Komoot: 90.000 gebruikers.  

http://www.besuchdrenthe.de/
http://www.besuchdrenthe.de/
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- Lesereise aktie: 441.861 ex. , 1.1 miljoen lezers.  
- Radiospot : 3,4 miljoen luisteraars.  
- Online bannering: specifiek voor Drenthe 3,8 miljoen pageimpressions.  
 
Participatie NBTC Fietscampagne Vlaanderen:  
 
- Campagne website holland.com/thuisinnederland: 42.287 bezoeken  
- Special fietsen met alle partners in nieuwsblad oplage : 251.290, bereik : 1.013.900  
- Fietsspecial Gazet van Antwerpen: oplage: 107.533, bereik : 419.600  
- Fietsvideo regionale televisie: 1.159.000 kijkers  
- Nieuwsbrief :100.000 contacten  
- Online wedstrijd : 8.215 deelnemers (online campagne op fietsen Nederland))  
- Fietskaart: 80.000 exemplaren  
 
Daarnaast in het najaar deelgenomen aan kleine najaarscampagne gericht op genieten (o.a. 
fietsen en cultuur). Onderdelen campagne: online nieuwsbrief, online wedstrijd en een 
themaboekje in de Vlaamse Libelle. 
 
In totaal leverden de campagnes een bereik van minimaal 12.600.000 op.  

Onvoorzien Blogreizen georganiseerd naar Drents Museum en Gevangenismuseum Veenhuizen.  
 
In samenwerking met Marketing Groningen en Merk Fryslan ontwikkelden we een brochure 
voor verspreiding op vluchten van Kopenhagen naar GAE. Tevens verbeterden we gezamenlijk 
de zichtbaarheid van de drie provincies op het vliegveld (entreedeuren en vertrekhal).  

 


