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Wat doet
Marketing Drenthe

Onze plannen, denk je mee?
Op marketingdrenthe.nl vind je ons meerjarenplan 2017-2020. 

Dit plan is tot stand gekomen met hulp van circa 250 

ondernemers en organisaties. We gaan nu aan de slag met ons 

nieuwe meerjarenplan. Hiervoor organiseren we in de winter 

van 2019/2020 een aantal bijeenkomsten. In die bijeenkom-

sten willen we met jou keuzes maken. We gaan in gesprek waar 

we naar toe willen met Drenthe, Oerprovincie van Nederland. 

En hoe we de marketing van Drenthe het beste kunnen doen. 

Let op de aankondiging in de Oerkreet. Wil je alvast met ons in 

gesprek? De koffie staat klaar! Mail ons voor een afspraak; 

 astrid.crum@marketingdrenthe.nl of 

 yvonne.cornax@marketingdrenthe.nl

Onze doelen, waar zetten we op in?
We willen graag dat door onze inspanningen steeds meer 

mensen aan Drenthe denken en hierdoor overwegen onze mooie 

provincie te bezoeken. Ook willen we dat bezoekers Drenthe 

aanbevelen aan vrienden en familie. 

Dit lukt ons niet alleen. De marketing van Drenthe moeten we 

samen doen. In deze brochure vind je daarom praktische tips 

en veel verschillende aanhaakmogelijkheden. Zo laten we onze 

inspanningen bij elkaar optellen en bereiken we veel meer.

Wat kan ik met oer?

Wat kan ik met oer? Ga aan de slag in de 
masterclass
Drenthe staat voor oer. Wil je oer ook toepassen op jouw bedrijf 

of organisatie? Dan vind je op marketingdrenthe.nl een merkgids 

met een basismerkhuis. Met een aantal Drentse basiswaarden en 

je eigen unieke waarden bouw je je eigen merkverhaal. 

Ingewikkeld? In het voor- en najaar organiseren we master-

classes. In twee dagdelen (van 3-4 uur) gaan we aan de slag 

met een merkverhaal en merkhuis voor jouw organisatie 

passend bij Drenthe. Kosten voor deelname is € 500,- excl. BTW. 

De masterclass gaat door bij minimaal zes deelnemers en is 

beperkt tot maximaal acht deelnemers. Let op de aankondiging 

in de Oerkreet of geef je interesse voor deelname alvast door; 

 yvonne.cornax@marketingdrenthe.nl

Drenthe, Oerprovincie van Nederland staat 
voor…

Oer is oorspronkelijk (authentiek, no-nonsense, 
puur). Ook staat oer voor robuust en ongedwongen:
Terug naar de basis en naar dat wat echt belangrijk 
is. Dat kan in Drenthe, Oerprovincie van Nederland. 
Een ongedwongen én stoer gebied, met ongerepte 
natuur, indrukwekkende verhalen, hartelijke 
mensen en een gevoel van oorsprong.
Het hele merkverhaal, alle merkwaarden voor 
Drenthe en verdere uitleg vind je in de merkgids op
marketingdrenthe.nl

Jaarlijks besteden dagjesmensen en toeristen meer dan 1,7 miljard euro in Drenthe. 
Deze euro’s worden ook bij jou uitgegeven. Toeristen en recreanten komen uit binnen- en 
buitenland. Voor een kort bezoek, een weekend weg of een vakantie. De gast komt niet 
vanzelf naar onze regio. Wij doen er alles aan om de gast te verleiden een bezoek aan 

Drenthe te brengen. We onderzoeken de wensen van de gast en delen deze kennis. 
Met een goede mix van promotiemiddelen brengen we Drenthe onder de aandacht 

bij relevante doelgroepen.En wij doen dat graag samen met jou! 
Doe je mee? Je leest hier wat we je te bieden hebben en hoe je kunt aanhaken.

54



Onze doelgroepen

Benieuwd waar onze gasten vandaan komen?
We trekken toeristen en recreanten uit binnen- en buitenland. Onze hoofddoelgroepen 

zijn gezinnen met jonge kinderen en stellen van 35+. Onze Nederlandse gasten 
komen veelal uit het midden- en het westen van het land. 

Ook steeds meer Duitse (Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen) en Belgische 
(Vlaanderen) gasten weten Drenthe te vinden. Onze gasten komen het hele jaar door.  

De gezinnen met kinderen in de bassischoolleeftijd komen met name tijdens de 
(zomer)vakanties naar Drenthe. Stellen van 35+ en gezinnen met kinderen tot 

5 jaar komen ook graag buiten de vakanties om. De vakanties van onze buitenlandse 
gasten vallen net iets anders en zorgen voor seizoensverbreding.

Kerstvakantie
Krokusvakantie 
Paasvakantie 
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

Duitsland 
(Nedersaksen)

23/12/2019 – 6/1/2020

1/2/2020 – 4/02/2020

28/3/2020 – 14/4/2020

16/7/2020 – 26/8/2020

12/10/2020 – 23/10/2020

23/12/2020 – 6/1/2021

23/12/2019 – 6/1/2020

4/4/2020 – 19/4/2020

27/6/2020 – 11/8/2020

10/10/2020 – 25/10/2020

23/12/2020 – 6/1/2021

21/12/2019 – 05/01/2020

22/2/2020 – 1/3/2020

4/4/2020 – 19/4/2020

1/7/2020 – 31/8/2020

31/10/2020 – 8/11/2020

19/12/2020 – 3/1/2021

Duitsland 
(Noordrijn-Westfalen)

België 
(Vlaanderen)

Vakanties

Wij trekken graag de gasten die genieten 
van natuur, cultuur en het samenzijn met familie 

of vrienden. Dit zijn de leefstijlen harmonie-
zoekers, verbindingszoekers en inzichtzoekers 

(zie www.leefstijlvinder.nl). 
Ook onze Duitse en Vlaamse bezoekers 

zijn echte familiemensen. 

Handig om te weten

Onze 
oosterburen gaan 

ook graag met Pasen 
op vakantie. 

Let op de speciale 
feestdagen.

Bron: www.schulferien.org en www.wettelijke-feestdagen.be
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Themajaar 2020

Stoerste Speeltuin
Net als de afgelopen twee jaar zetten we ook in 2020 een verhaallijn op 

de voorgrond. Voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt leggen 
we in 2020 de nadruk op de verhaallijn Stoerste Speeltuin.

Wat verstaan we onder de Stoerste Speeltuin?
Buiten spelen. Klimmen in de bomen. Op pad met de bos-

wachter. Over de kop in een achtbaan. Op je mountainbike door 

het bos. Speuren door een museum. En zo kunnen we nog wel 

even doorgaan met waarom Drenthe de Stoerste Speeltuin is.

In 2020 spelen we, passend binnen de Oer-positionering, in op 

ons oerinstinct en het verlangen om naar buiten te trekken. 

Je kunt je in Drenthe weer even kind voelen en vrij bewegen. 

De rem gaat eraf en je hebt weer tijd voor jezelf en voor elkaar.

Je kunt als ondernemer aanhaken bij het 
themajaar
Vind je jouw bedrijf aansluiten bij de Stoerste Speeltuin? 

Dan kunnen wij misschien zorgen voor wat extra promotie. 

Houd de Oerkreet in de gaten voor de concrete aanhaak-

mogelijkheden. Heb je leuke ideeën met betrekking tot dit 

onderwerp, neem contact op met Lars Borgdorff 

(lars.borgdorff@marketingdrenthe.nl). 

Het verhaal van de 
Stoerste Speeltuin
‘De avond valt. Het is stil. Alleen het 
zelfgemaakte kampvuurtje knispert 
op de achtergrond. Moe, voldaan en 
even helemaal weg van de hectiek van 
alle dag. De kinderen bakken broodjes. 
Herinneringen worden gedeeld en stoere 
verhalen verteld. We doen deze vakantie 
dingen die we nog nooit of al heel lang 
niet meer hebben gedaan. We bouwen 
hutten, bedwingen de ruige natuur 
op de mountainbike, ontmoeten de 
schaapsherder in het veld, maken plezier 
in het pretpark, klauteren in de bomen, 
slapen onder de sterren. Deze avond 
beseffen we ons dat we echte avonturen 
niet achter een beeldscherm beleven 
maar gewoon buiten in de natuur. 
Genieten van elkaar, nieuwe herinne-
ringen maken. Dat kan in Drenthe, 
Oerprovincie van Nederland.’
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Binnenlandse markt
Facts drenthe.nl

65% bezoekt de website met

mobiel, 20,6% via de pc en 

14,4% met tablet 

23,8% van de bezoekers is 

op dat moment in Drenthe

23,6% in Noord-Holland en

10,5% in Zuid-Holland

Beste bezochte pagina:  

evenementenkalender/agenda

1.000.000 Gebruikers 

per jaar 

Gemiddeld bezoek  

3,2 pagina’s per sessie

67,3% nieuwe bezoekers

32,7% zijn terugkerende 

bezoekers

Piek aantal bezoekers is op 

zondag

Online promotie

Social Media
Onze Facebookpagina Oerdrenthe is met ruim 50.000 fans ons 

belangrijkste social media kanaal. Berichten plaatsen we aan de 

hand van onze content kalender. Hierop vind je per maand de 

onderwerpen waar we aandacht aan besteden. Heb je een activiteit 

die hier goed op aansluit of heb je een idee?* Neem contact op via:  

 redactie@marketingdrenthe.nl.

Meld je activiteit of aanbieding voor de 
consumenten nieuwsbrief
Iedere maand versturen we naar 15.000 adressen een 

nieuwsbrief met de leukste tips, nieuwtjes en acties van Drenthe 

die interessant zijn voor potentiele bezoekers en inwoners. 

De onderwerpen bepalen we ook aan de hand van de content-

kalender. Heb je een activiteit, aanbieding of actie die bij het 

onderwerp van de maand past?* Meld het via:

 redactie@marketingdrenthe.nl

 Kosten: Gratis

* Wij houden het recht voor je bijdrage niet te plaatsen indien deze volgens ons 

niet voldoet aan de juiste kwaliteitseisen, niet voldoende onderscheidend is of 

niet voldoende aansluit bij onze doelstellingen, binnen het thema of onderwerpen 

van onze contentkalender.

Ontdek Drenthe met de Doen in Drenthe-app
Met behulp van de Doen in Drenthe- app kunnen gasten en 

inwoners in Drenthe heel gemakkelijk ontdekken wat er in 

Drenthe te doen en te beleven is. Met behulp van filters als Kunst 

& Cultuur, Natuur, Sport & Actief, Voor kinderen en Culinair kan 

de gebruiker aangeven waarin hij of zij interesse heeft. 

Daarnaast kunnen gebruikers de datum en de maximale 

reisafstand instellen. Op deze wijze krijgen zij altijd een 

interessant en relevant aanbod te zien. Voer gratis je evenement 

of activiteit in via drenthe.nl/ondernemers en het verschijnt 

automatisch in de app. 

 danielle.kamies@marketingdrenthe.nl

 Kosten: Gratis

Jouw bedrijf of activiteit op Drenthe.nl?
De website drenthe.nl vormt de basis  van al onze online marke-

tingactiviteiten. Je regelt zelf je gratis vermelding van je bedrijf 

of activiteit via drenthe.nl/ondernemers. Zorg ervoor dat je tekst 

minimaal 140 woorden lang is en je mooie en relevante foto’s 

bij je vermelding plaatst voor het beste resultaat. Gebruik geen 

gekopieerde teksten vanaf je eigen website. Een gekopieerde 

tekst wordt ‘bestraft’ door Google en heeft consequenties voor 

de ranking in Google voor zowel je eigen website als drenthe.nl. 

 danielle.kamies@marketingdrenthe.nl

 Kosten: Gratis
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Contentkalender
De belangrijkste momenten in een overzicht

2020

Januari
Bijzonder overnachten

Winterexcursies/
wandelexcursies

Binnen activiteiten

Februari
Tips voor  

de voorjaarsvakantie

Mei
Meivakantie activiteiten

Kinderfietsroutes & MTB

75 jaar vrijheid

Tips voor Pinksteren

Boerderijdag

Kamperen

Obstacle/survivalruns

Juni
Nationale Buitenspeeldag

Opa- en omadag

TT Assen - 90 jaar

Vaderdag  
Stoerste speeltuin voor vaders

Modderdag

Last minute zomervakantie

Juli
Zomervakantie activiteiten

Op pad met de boswachter

Zwemplassen

Buitenspelen in de natuur

Last minute kamperen

Augustus
Buitenspelen in de natuur

Zomervakantie activiteiten

Waterpret

Maart
Overnachtingen 

Meivakantie/Pinsteren/Hemelvaart

 
Nationale  

Pannenkoekendag

Boomfeestdag -  
Tips ‘de boom in’

Lammetjesdagen

September
Overnachtingen 
Herfstvakantie

Musea voor kinderen

Vul uw gegevens aan!
Deze contentkalender biedt de basis voor de communicatieuitingen van  

Marketing Drenthe. Zoals website, social media, nieuwsbrieven.

Wilt u mee in deze communicatie? Zorg er dan voor dat uw evenement, dagje uit of  
accommodatie (zo compleet mogelijk) ingevoerd staat in de database via  

drenthe.nl/ondernemers. Zo zorgen we samen voor een zo compleet mogelijk aanbod 
voor (potentiële) gasten. Kijk voor meer informatie op marketingdrenthe.nl

Oktober
Oktobermaand 
Kindermaand

Herfstvakantie activiteiten

Kabouter tips

Activiteiten in het donker

Sterren kijken

Mountainbiken

November
Overnachtingen  

Kerstvakantie

Binnen activiteiten

December
Activiteiten voor  
de Kerstvakantie

Tips om te onthaasten/
opladen

Algemeen: Wandelen

Schaapskooien

Nationale Museumweek

Meivakantie activiteiten

Wildplukken/bushcraften 
voor gezinnen

Tips voor Pasen - 
start buitenspeelseizoen

April

Algemeen: 
Meimaand Fietsmaand

Lentefairs 
Moederdag 

Dag van het Nationale Park

Algemeen: 
TT week

Foodfestivals

Algemeen: 
Theater in de natuur

UNESCO status KvW?

Algemeen: 
Bloeiende heide 

75 jaar Shakespeare theater Diever

Algemeen: 
Cultuur 

Open Monumentendag
Fietsen

Algemeen: 
Cultuur

Wandelen 

Algemeen: 
Kerstmarkten

Algemeen: 
Kerstmarkten
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Recreatiekrant Drenthe 
ETT Media realiseert twee edities van de ‘Recreatiekrant 

Drenthe’. Wij verzorgen de redactie van deze krant. 

Uitgave: april en juli 2020

Oplage: 40.000 exemplaren

Verspreiding: 800 verschillende locaties 

Wil je adverteren? Neem dan voor de mogelijkheden en de 

tarieven contact op het ETT Media via recreatie@ettgroep.nl

Offline promotie

Om gasten in Drenthe optimaal te informeren over wat er te doen en te 
beleven is verschijnen er diverse printuitgaven. Je kunt hierin participeren. 
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Drenthe Magazine 
Het Drenthe Magazine is een magazine met mooie achtergrond-

artikelen en actuele informatie over Drenthe. Voor adverteren 

kan je contact opnemen met Bert Dijenborgh van Uit Producties, 

telefoon 06 - 204 145 13 of via 

 dijenborgh@planet.nl

 Kosten: vanaf € 295 exclusief BTW

Vakantie Doeboek
Het Vakantie Doeboek staat boordevol met puzzels, verhaaltjes, 

tips en informatie over de leukste uitjes voor kinderen in 

Drenthe. 

Uitgave: mei 

Oplage: 20.000 exemplaren

Verspreiding: 800 verschillende locaties

 janwillem.melisse@marketingdrenthe.nl 

 Tarieven:

  1/1 pagina full colour € 1.000,-

  1/2 pagina full colour  € 600,- 

  1/4 pagina full colour € 350,- 

  1/8 kortingsbon* € 150,- 

  Prijzen zijn exclusief BTW

* De kortingsbon wordt door ons opgemaakt. Je kunt hierin je actie, logo

 en voorwaarden vermelden.

Pers en PR 
In 2020 organiseren we een aantal individuele persreizen naar 

Drenthe, voor zowel traditionele pers als influencers. Deze 

persreizen sluiten aan bij themajaar Stoerste Speeltuin. Daar 

waar mogelijk en interessant kijken we per medium of en hoe 

we de gratis publiciteit kunnen versterken middels het inkopen 

van advertentieruimte (zie ook dagbladen en magazines). Jij 

kan, mits dit qua tijd en inhoud past binnen het programma, 

meedoen door het aanbieden van een activiteit, lunch, diner of 

overnachting. Garanties voor opname in het programma en/

of publicatie kunnen niet we niet geven, maar alle goede ideeën 

zijn welkom!  

 janwillem.melisse@marketingdrenthe.nl 

 Kosten: Gratis (of met korting) aanbieden van je product

Mee adverteren in dagbladen en magazines?
Passend bij het jaarthema de Stoerste Speeltuin bieden we 

de mogelijkheid om te participeren in ingekochte media in 

landelijke magazines of dagbladen. Bijvoorbeeld een advertentie 

of advertorial in de Kek Mama, de Libelle of de Ouders van 

Nu. Veelal advertenties met concreet aanbod ter versterking 

van artikelen en reportages die n.a.v. persreizen gepubliceerd 

worden. 

 Contact: lars.borgdorff@marketingdrenthe.nl 

 Libelle vanaf € 949,- exclusief BTW

  Ouders van Nu vanaf € 749,- exclusief BTW

  Kek Mamma vanaf € 749,- exclusief BTW

De focus in 2020 ligt op gezinnen met jonge kinderen, we 

vergeten  de fiets- en cultuurliefhebber natuurlijk niet. 

Voor deze doelgroepen adverteren we in de Telegraaf, vanaf 

€ 749,- exclusief BTW.

* Titels en prijzen onder voorbehoud en exclusief BTW
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Ben jij zichtbaar op Besuchdrenthe.de en 
visitdrenthe.com? 
Voor Drenthe en daarmee ook voor jouw bedrijf, liggen er grote 

groeikansen in het buitenland. Maar ben jij online al vindbaar 

voor de buitenlandse gast? Hiervoor is een goede Duitse en/ of 

Engelse vertaling van je eigen website belangrijk. Wanneer je 

minimaal een Duitse en/ of Engelse landingspagina hebt, kun je 

jouw bedrijf of activiteit vermelden op besuchdrenthe.de en/ of 

visitdrenthe.com.

Meer informatie vind je op: drenthe.nl/ondernemers 

 Kosten: Gratis 

Buitenlandse markt
Online promotie

Help jij Drenthe te promoten in Duitsland en 
Vlaanderen?
We sturen exclusieve nieuwsbrieven rondom de thema’s 

Oerprovincie van Nederland, Fietsen en Stoerste Speeltuin naar 

100.000 Duitse en 100.000 Vlaamse contacten. Heb jij een leuk 

en passend arrangement? Dan houden we een plekje voor je vrij. 

Let op: Deelname is beperkt. 

 gonneke.vanvught@marketingdrenthe.nl 

 Kosten € 250,- per nieuwsbrief

Herzlich
wilkommen
in Drenthe
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Mogen we voor jou een plekje reserveren in 
Erleb Drenthe
Onze oosterburen direct over de grens geven we de leukste 

tips voor een bezoek aan Drenthe in de Erleb Drenthe krant. 

De krant wordt in een oplage van 50.000 exemplaren huis aan 

huis verspreid in een deel van het Emsland (Meppen, Haren, 

Twist e.o.) De krant verschijnt drie keer per jaar; voor de paas-

vakantie, zomervakantie en herfstvakantie. 

 Kosten:

   1/1 pagina – 264 mm x 398 mm (bxh)  € 995,-

   1/2 pagina – 264 mm x 194 mm (b h)  € 595,-

   1/4 pagina – 130 mm x 194 mm (bxh) € 425,-

   1/8 pagina – 130 mm x 96 mm (bxh)   € 235,-

  Prijzen zijn exclusief BTW

 Contact: De krant is een uitgave van Libertas Advies 

in samenwerking met Marketing Drenthe, de regio’s 

Hondsrug, Zuidwest Drenthe en Op Fietse. 

Meer info via Dagmar Boerrigter, Libertas Advies, 

06 - 468 067 81. 

Pers & PR 
In 2020 organiseren we een aantal individuele persreizen 

naar Drenthe, voor zowel traditionele pers als influencers uit 

Vlaanderen en Duitsland. Deze persreizen sluiten aan bij het 

themajaar Stoerste Speeltuin. Jij kan, mits dit qua tijd en inhoud 

past binnen het programma, meedoen door het aanbieden van 

een activiteit, lunch, diner of overnachting. Garanties voor 

opname in het programma en/of publicatie kunnen niet we niet 

geven, maar alle goede ideeën zijn welkom!  

 janwillem.melisse@marketingdrenthe.nl

 Kosten: Gratis (of met korting) aanbieden van je product

Dagbladen en Magazines
Voor 2020 ligt ook internationaal de focus op het thema 

Stoerste Speeltuin. We plaatsen advertenties in Duitse en 

Vlaamse magazines en tijdschriften, gericht op (jonge) gezinnen 

en ouders. Participeren is mogelijk middels lezersaanbiedingen/ 

advertenties. Een selectie van relevante media maken we nog. 

Zodra hier meer over bekend is, communiceren we hierover in 

de Oerkreet.

 Kosten: vanaf € 500,- exclusief BTW

Alhoewel de focus op gezinnen met (jonge) kinderen ligt, 

vergeten we in 2020 ook de fietsliefhebber niet. Deze halen 

we naar de Oerprovincie van Nederland middels onder andere 

advertenties in: 

 Kosten:

   Westdeutsche Allgemeine Zeithung  € 1.000,-

   (630.000 exemplaren)

   Gazet van Antwerpen   € 600,- 

   (400.000 exemplaren)

* Titels en prijzen onder voorbehoud en exclusief BTW

 

Offline promotie
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Wij hebben relevante cijfers en trends over de 
vrijetijdseconomie voor jou paraat
De vrijetijdssector wordt binnen Drenthe steeds omvangrijker. 

We ontvangen jaarlijks bijna 2 miljoen gasten, die gezamenlijk 

voor 7 miljoen overnachtingen zorgen. Dit levert de Drentse 

economie rond de 1,7 miljard euro op. Om op de hoogte te zijn 

van de ontwikkelingen en trends in de sector maken wij onder 

meer gebruik van bronnen als het CBS, het Continue Vakantie 

Onderzoek (CVO) en het Continue Vrije Tijds Onderzoek 

(CVTO). Daarnaast brengen we middels aanvullend onderzoek 

de gastreis in kaart en beschikken we over inzichten in de 

leefstijlen van de Drentse bezoekers. 

Inzichten over markt of gast nodig? 
Neem contact op!
Wij willen je graag voorzien van relevante informatie over 

de markt en jouw gast. We stellen factsheets beschikbaar, 

organiseren kennisbijeenkomsten, voeren aanvullend 

onderzoek uit en geven antwoord op kennisvraagstukken 

die jij hebt. Wij zoeken daarbij altijd naar partners die ook 

hun kennis en inzichten willen delen. Heb je gegevens nodig 

of wil je inzichten delen. Laat het ons dan weten via 

 miranda.horstman@marketingdrenthe.nl

Graag gaan we samen in gesprek hoe we kennis handzaam 

kunnen ontsluiten en praktisch kunnen uitwisselen.

Kennis en onderzoek

1,7 miljard Aantal 

overnachtingen

7 miljoen

Werkgelegenheid

15.210 banen

67% van de 

overnachtingen 

in Drenthe vindt 

op een huisjes-

terrein plaats

Aantal dagjes uit

54 miljoen

65% van de 

buitenlandse

 gasten komt 

uit Duitsland

Aantal gasten

2 miljoen

Aantal buitenlandse 

overnachtingen 

in 5 jaar met 

73% gestegen

Totale bestedingen 

in de vrijetijdssector

1.7 miljard 
euro

Drenthe krijgt

8.3 
van de toerist

Factsheets: Inzicht in feiten & cijfers, 
trends & ontwikkelingen en de gast(reis)
Op onze factsheets vind je overzichtelijk op een rij onder meer 

aantallen overnachtingen, bestedingen, binnenlands en inter-

nationaal (inkomend) bezoek, ontwikkeling naar accommodatie-

type, werkgelegenheid in de sector, trends en ontwikkelingen, 

herkomst van de gast, inzicht in de gastreis en informatie over 

doelgroepen.

Kijk voor de meest actuele factsheets op marketingdrenthe.nl

Buitenlandse gasten in Drenthe
Factsheet3

marketingdrenthe 1

Overnachtingen
Waar de binnenlandse markt tekenen van verzadiging 

vertoont, laat de inkomende markt een sterke groei 

zien: van 655.000 nachten in 2012 naar 1.146.000 in 

2018 (+75%). Landelijk is de stijging ook sterk, maar 

minder dan in Drenthe: +49%.  Grafiek 2 laat wel zien 

dat de binnenlandse markt nog altijd de belangrijkste 

markt is voor Drenthe. 86% van alle overnachtingen in 

Drenthe komt van Nederlandse gasten.
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GRAFIEK 1: Index binnenlandse en buitenlandse overnachtingen 
voor Nederland en Drenthe. (Bron: CBS)

Overnachtingen Drenthe (CBS)

GRAFIEK 3: Verdeling van nachten (percentage van het totaal 
per maand) van binnenlandse en buitenlandse gasten. 
Gemiddeld over 2016-2018. (Bron: CBS)

GRAFIEK 4: Herkomst van buitenlandse overnachtingen in 
Drenthe 2018. (Bron: CBS)
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Seizoensverlenging door inkomende gasten
Bij de binnenlandse overnachtingen zie je duidelijk de piek in de zomervakantie en met name in augustus. Ook mei is populair.

Buitenlandse gasten hebben andere voorkeuren en kennen andere vakantieperiodes. Zij komen vaker dan Nederlanders in juli, 

april & oktober naar Drenthe. Hierdoor kan het seizoen verlengd worden voor een ondernemer.

GRAFIEK 2: Ontwikkeling aantal overnachtingen in Drenthe 2012-2018 
(x1000). (Bron: CBS)
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Welke herkomstlanden?
98% van de inkomende nachten komt uit Europa. 

Daarvan is Duitsland verreweg de belangrijkste her-

komstmarkt (67%), op afstand gevolgd door België (18%), 

met het Verenigd Koninkrijk ver weg op plek 3 (3%). In de 

trendlijn neemt het marktaandeel van Duitsland toe.
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Leefstijlvinder.nl: Inzicht in je doelgroep en 
je bezoeker
Waarom kiest de ene gast voor een verblijf midden in de natuur, 

terwijl de ander zoekt naar veel vermaak? Veel wordt bepaald 

door de leefstijl van een gast. Op www.leefstijlvinder.nl zijn 

gasten ingedeeld in verschillende leefstijlen en lees je o.a. met 

welke communicatiemiddelen je ze het beste kunt bereiken.

Wil je weten welke type gast er bij jouw bedrijf komt? Doe dan 

een gratis scan van je klantenbestand. Ga naar leefstijlvinder.nl
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Online trainingsplatform: spijker je kennis bij 
met onze gratis online trainingen
Wij hebben een eigen online trainingsplatform met daarop 

een divers aanbod aan trainingen. De trainingen geven jou en 

je medewerkers handvaten om de Drentse gast beter te leren 

kennen en bedienen. Zo zijn er trainingen over de verschillen-

de regio’s in Drenthe, trainingen over de Duitse en Vlaamse 

gast, de leefstijlvinder en fietsen en wandelen in Drenthe. 

In 2020 voegen we ook weer nieuwe trainingen toe. Jij en je 

medewerkers kunnen hier gratis aan deelnemen. Na afloop 

ontvang je een certificaat.

Ga naar marketingdrenthe.nl/trainingen

Wil je een training aanbieden op ons platform? Dat kan! 

Neem contact met ons op voor de kosten en mogelijkheden via 

 yvonne.cornax@marketingdrenthe.nl. 

Drenthe panel: wat wil je weten over de 
Drentse gast?
Zes keer per jaar bevragen we 500 mensen op verschillende 

onderwerpen. Heb je ook een vraag die je graag eens zou willen 

voorleggen aan een groep bezoekers of bewoners van Drenthe? 

Laat het ons weten! Wij kijken dan of je we je vraag kunnen 

toevoegen aan onze panelvragen. Ook kunnen we voor jou 

afzonderlijk een onderzoek uitvoeren tegen kostprijs. In verband 

met de voorbereidingstijd vragen wij je tijdig met ons contact op 

te nemen.

Contact:
Heb je vragen over bovenstaande onderwerpen, heb je bepaalde 

cijfers of gegevens nodig, of wil je zelf kennis gerelateerde zaken 

met ons delen? Neem dan gerust contact op:

 Miranda Horstman, Marktonderzoeker: 

  miranda.horstman@marketingdrenthe.nl

 Yvonne Cornax, Marketing Strateeg: 

  yvonne.cornax@marketingdrenthe.nl 

Social/online marketingtips; onze eigen experts delen 

hun inzichten graag met jou. We bieden een workshop aan 

met basistips en eentje voor gevorderden. De workshops 

worden aangeboden bij de Voorjaarsbijeenkomst en op het 

Recreatiecongres in 2020. 

Leefstijlen; Op basis van vakantie- en vrijetijdsgedrag 

worden zeven typen leefstijlen onderscheiden. Hoe kies je 

uit deze leefstijlen een passende doelgroep? En hoe kan je 

hen vervolgens het beste bereiken? Tijdens de Voorjaars-

bijeenkomst geven we je de laatste inzichten en tips die je 

eenvoudig kunt toepassen! 

Onze Duitse en Vlaamse gasten; Op het Recreatie-

congres 2020 vertellen we je alles wat wij weten van de 

Duitse en Vlaamse gast en hoe we ze samen naar Drenthe 

trekken.

Opfriscursus Duits; wegens succes herhaald! Is je Duits 

weggezakt of ben je onzeker? Haal je basiszinnen Duits op 

met deze cursus. Karin Lubs neemt je in één dag mee door 

de basis zodat je je gasten weer gastvrij kunt ontvangen. 

De cursus gaat door bij een minimale deelname van 

10 cursisten.

Quick scan Duitse website; eveneens wegens succes 

herhaald! Wil je je Duitse website laten nakijken? 

Karin Lubs scant voor jou je website, kosten zijn € 175,-. 

Je ontvangt een A4 vol met tips, zodat jij je Duitse gast nog 

beter kan bedienen. Een quick scan aanvragen kan door een 

mail te sturen naar: yvonne.cornax@marketingdrenthe.nl

Masterclasses Oer; In het voor- en najaar organiseren 

we masterclasses. In twee dagdelen (van 3-4 uur) gaan we 

aan de slag met een merkverhaal en merkhuis voor jouw 

organisatie passend bij Drenthe. Kosten voor deelname is 

€ 500,-. De masterclass gaat door bij minimaal zes 

deelnemers en is beperkt tot maximaal acht deelnemers, zie 

ook verdere toelichting wat kan je met oer? 

Online trainingen; Geen tijd om één van onze workshops 

te bezoeken? Volg dan een online training. Zie pagina 22.

Wil je je kennis verdiepen? Kom naar één van onze workshops 
Graag delen wij onze kennis met jou. Hiervoor organiseren we in 2020 verschillende workshops:

Houd de Oerkreet en onze 
website in de gaten voor 
definitieve data en tijden 

van workshops
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Maak gebruik van de huisstijl van Drenthe
Vergroot de herkenbaarheid van je bedrijf/organisatie en 

Drenthe door het gebruik van de Drenthe huisstijl. Gebruik 

(delen van) de huisstijl, denk bijvoorbeeld aan het Drenthe 

logo, op je eigen communicatiemiddelen zoals je website of 

drukwerk. Een toolkit inclusief huisstijlhandboek is hiervoor te 

downloaden via marketingdrenthe.nl

Gratis foto’s op de beeldbank
Op zoek naar fotografie van Drenthe om te gebruiken voor je 

eigen communicatiemiddelen zoals je website of drukwerk? 

Download ze gratis in onze beeldbank. Vraag hiervoor een 

account aan via marketingdrenthe.nl. Je ontvangt vervolgens de 

inloggegevens van de beeldbank en een korte toelichting voor 

het gebruik van de foto’s.

Laat jij ook de Drenthe vlag wapperen?
Door massaal deze vlaggen op te hangen, zorgen we samen 

voor een herkenbare Drenthe uitstraling. Geef je gast een warm 

welkom en maak je zelf goed zichtbaar voor de bezoekers in 

Drenthe. 

Toeristisch recreatieve ondernemers en organisaties uit 

Drenthe kunnen éénmalig een gratis vlag bestellen. Heb je de 

gratis vlag al besteld en wil je meer vlaggen? Dan kan je deze 

bestellen tegen onderstaande prijzen. Dit geldt ook voor 

particulieren en niet toeristische organisaties.

 Kosten:

 Gevelvlag - 100x150 cm     per vlag   €7,50

 Details: links kopband, lusje en koord 

 Mastvlag - 150x225 cm      per vlag   €12,50

 Details: links kopband en clips

 Baniervlag - 300x100 cm prijs banier  €12,50

  Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

 Je kan de vlaggen ook afhalen bij Marketing Drenthe.

Drink in stijl met de emaille Drenthe mok
De nostalgische rode emaille Drenthe mok is te bestellen voor 

 € 4,50 exclusief BTW (minimale afname 10 stuks) 

Zit je ook graag warm op het terras met de Drenthe fleecedeken? 

De Drenthe fleecedeken is te bestellen voor 

 € 8,50 exclusief BTW 

Neem jij Drenthe met je mee? 
Wil je een aandenken aan Drenthe verkopen of weggeven? 

We hebben onder andere ook nog pennen, keycords, stickers, 

tassen en wimpels. 

Bestellen kan via marketingdrenthe.nl
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Drentse huisstijl Merchandise
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Vitale Vakantieparken: 
Heb je een vakantiepark of een camping in Drenthe en ben je 

op zoek naar ondersteuning om economisch gezond te worden 

of door te ontwikkelen? Samen met gemeenten, Recreatie-

schap Drenthe en RECRON werkt provincie Drenthe aan het 

project Vitale Vakantieparken. Een project om vakantieparken 

en campings in Drenthe te verbeteren en door te ontwikkelen. 

Daarnaast begeleid vitale vakantieparken parkeigenaren en/of 

verenigingen van eigenaren van terreinen zonder recreatieve 

mogelijkheden en kansen voor de toekomst naar een passende 

andere bestemming. 

 Contact: 0592 - 36 55 55

Meer informatie via vitalevakantieparkendrenthe.nl

Ik ben Drents Ondernemer
De Provincie Drenthe heeft het programma ‘Ik ben Drents 

Ondernemer’. Zij biedt jou in iedere fase van het ondernemer-

schap inspiratie en waardevolle tools om door te groeien. 

Naast het krijgen van ondersteuning van een ondernemings-

adviseur organiseert ze workshops, bijeenkomsten en biedt ze 

subsidievouchers aan. Heb jij ambitie en wil je doorgroeien? 

Neem dan contact op met ‘Ik ben Drents Ondernemer’ en vraag 

naar de mogelijkheden.

 Contact: 0592 - 36 55 15

Meer informatie via ikbendrentsondernemer.nl

Recreatieschap Drenthe
Recreatieschap Drenthe initieert en stimuleert projecten die het 

doel hebben om de recreatieve sector in Drenthe te versterken. 

Ook kan Recreatieschap Drenthe een actieve en financiële rol 

spelen voor jou als ondernemer door haar stimuleringsfonds. 

Heb je vragen over de ontwikkeling en onderhoud van fiets-, 

mtb-, wandel- en of hippische routes? Ook daarvoor kan je 

terecht bij het Recreatieschap.

 Contact: 0521 - 59 32 10 

Meer informatie via recreatieschapdrenthe.nl

Recreatie Expert Team
Ben je ondernemer met een vakantiepark, camping, groeps-

accommodatie of dagrecreatiebedrijf in Drenthe en heb je 

behoefte aan een frisse blik op je bedrijf? Wil je bijvoorbeeld 

investeren of innoveren, weten waar de groeikansen liggen 

voor je bedrijf of aan de slag met het aanbod en kan je daarbij 

wel een klankbord gebruiken? Dan kan het Recreatie Expert 

Team je hier bij adviseren. 

 Contact: 0521 - 59 32 10 

Meer informatie via recreatieschapdrenthe.nl

Ook handig om te weten
Voorjaarsbijeenkomst
Als aftrap van het toeristisch seizoen organiseren we 

samen met het Recreatieschap Drenthe en Provincie 

Drenthe een Voorjaarsbijeenkomst jaarlijks in maart. 

Tijdens deze bijeenkomst kijken we naar het afgelopen jaar 

en geven we natuurlijk een doorkijk naar naar het nieuwe 

seizoen..

Hoe kan jij als ondernemer aanhaken en waar liggen de 

kansen voor 2020? Met wisselende sprekers en diverse 

interactieve workshops brengen we je op de hoogte van de 

trends en kansen voor een nieuw toeristisch jaar.

 

Recreatiecongres
Samen met het Recreatieschap Drenthe organiseren 

we in november/december het Recreatiecongres. Met 

een jaarlijks wisselend thema spelen we in op trends, 

ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden voor jou als 

ondernemer.

Het ochtenddeel bestaat uit inspirerende en verdiepende 

workshops, ’s middags delen boeiende sprekers hun visie 

met jou. In de pauzes en tijdens de lunch is er voldoende 

gelegenheid om in gesprek te komen met de andere 

congresgangers. 

Houd de Oerkreet in de gaten.

Bezoek jij ook onze bijeenkomsten?

Mis niets 
 en blijf op 
de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 

de Oerkreet. Maandelijks ontvang je 

dan informatie over onze marketing-

activiteiten en acties. Aanmelden kan via 

marketingdrenthe.nl.
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