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1. 2021 vooruit gaan na een crisis 
 

De (veer)kracht van Drenthe in 2021 
Maart 2020 ging van de één op de andere dag de vrijetijdseconomie in Drenthe op slot. Recreatiebedrijven sloten onverwachts het hele voorjaar hun 

deuren om het corona virus buiten te sluiten. Zomer 2020 is Drenthe hét aantrekkelijke alternatief voor een vakantie in het buitenland. Drenthe is 

goed zichtbaar. Campings en vakantieparken doen deze zomer goede zaken. Groepsaccommodaties, horeca, dagrecreatieve bedrijven werken 

daarentegen met een beperkte capaciteit. En voor evenementenorganisatoren is het stil. De zonnige zomer maakt niet voor alle ondernemers het 

beroerde voorjaar goed. Het naseizoen 2020 is nog onzeker en waarschijnlijk zullen diverse ondernemers het jaar afsluiten met verlies. Een aantal 

ondernemers zal het hoofd niet boven water kunnen houden. Onzeker is of we in 2021 nog steeds te maken hebben met de anderhalve meter 

economie, de wereld weer op slot gaat of dat het normale leven weer op gang komt. Het jaar 2020 kent voor ondernemers grote uitdagingen. En 

deze uitdagingen zijn in 2021 nog niet voorbij. Denk aan vouchers die dit jaar zijn uitgegeven en volgend jaar worden verzilverd waardoor 

ondernemers ook in 2021 minder inkomsten hebben. Of aan de groepsaccommodaties die gebruikelijk nu een groot deel van de boekingen 

ontvangen maar waarvan de agenda in 2021 nu nog leeg staat. 

 

 

De kracht van Marketing Drenthe 
De ontwikkelingen van 2020 zijn van grote invloed op de marketing van bestemming Drenthe in 2021. In 2021 ondersteunen wij de sector bij het 

herstel met een offensief op de binnenlandse markt. We benutten de kansen van de crisis. Deze zomer (her)ontdekte een grote groep bezoekers 

Drenthe. Op korte termijn is daar de grote kans om deze groep nieuwe bezoekers te verleiden tot een herhaalbezoek. Ook op lange termijn biedt 

deze crisis nieuwe mogelijkheden. De Drentse waarden zijn aantrekkelijker dan ooit. In het ‘Perspectief 2030 Bestemming Drenthe’ zien we kans om 

met toerisme en recreatie welvaart én welzijn te verstevigen. Passend bij het perspectief vinden we het belangrijk dat we zorgdragen voor een 

goede balans tussen bezoekers, bedrijven, bewoners en bestemming. We verdiepen ons komend jaar daarom in de behoefte van bezoekers, 

ondernemers én van onze bewoners. We betrekken bewoners, bezoekers en bedrijven om het Drentse verhaal van binnenuit tot leven te brengen. 

Met onze ondernemers willen we de samenwerking verder versterken. Voor onze ondernemers bundelen we onze diensten achter één log in. Wij 

laten bezoekers zien dat hier alle ruimte is om te genieten en nodigen hen uit om in Drenthe op avontuur te komen. In het voorliggende jaarplan 

lichten wij onze plannen voor komend jaar toe. Uiteraard zijn we bij de uitvoering hiervan voortdurend alert op (corona)ontwikkelingen. Ook in 

2021 zijn wij flexibel en passen we onze plannen aan op de uitdagingen én de kansen die op ons pad komen. Ons jaarplan is de vertaling van ons 

meerjarenplan in concrete doelen, resultaten en activiteiten.  
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2. Kader voor bestemming Drenthe 
Meerjarenplan de marketing van bestemming Drenthe is onze leidraad 
In ons meerjarenplan De marketing van bestemming Drenthe 2021-2024 lopen wij vooruit op het Perspectief Bestemming Drenthe 2030.  Ons 

uitgangspunt is dat bezoekers, bedrijven én bewoners profiteren van toerisme en recreatie. Wij creëren de marketing van Drenthe mét onze 

bezoekers, bedrijven en bewoners. In de periode 2021-2024 stellen wij ons de volgende meerjaren doelen (in hoofdstuk 4 ‘Reisplan’ hebben we de 

kpi’s bepaald die we in 2021 willen bereiken) : 

 

 
Doel 
 

 
Onze kritische prestatie indicatoren voor 2024: 
 

Onze bezoekers én onze 
bedrijven en bewoners 
vinden Drenthe, dé 
Oerprovincie van 
Nederland.  
Drenthe staat onder onze 
doelgroepen onder de 
favorieten. 

Drenthe groeit onder onze doelgroepen in binnen- en buitenland uit tot een oersterk merk. We zorgen ervoor dat 
bezoekers, bedrijven en bewoners geloven in de positionering Drenthe, Oerprovincie van Nederland en in de ban 
raken van Drenthe. Tegelijkertijd wordt Drenthe steeds zichtbaarder in ons buurland Duitsland.  
 
KPI’s voor 20241 : 

- Van de Nederlanders vindt 60% de omschrijving Oerprovincie het beste passen bij Drenthe en 30% van de 
Duitse doelmarkt vindt Urregion passend bij Drenthe. 

- Tweederde van de Nederlanders en het merendeel van de Duitse doelmarkt vindt dat de waarden 
oorspronkelijk, robuust en ongedwongen bij Drenthe passen. 

- Onze bezoekers (minimaal 50%) zijn geïnspireerd voor een bezoek aan Drenthe door onze uitingen, ook 

onze marketingcommunicatiecijfers stijgen met 15%-20% waaronder (terugkerende) bezoekers op onze 

websites, tijd op onze websites, gebruik # en open rate nieuwsbrieven. 

- Ondernemers en overheden (minimaal 90%) en bewoners (minimaal 60%) zijn (zeer) tevreden over de 
branding van Drenthe. 

                                                           
1 De twee bovenste indicatoren zijn gebaseerd op een panelonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland maar kon door de coronacrisis in Duitsland niet plaats vinden, hier 
hebben we een aanname gedaan. Begin 2020 vindt 44% van de Nederlanders de beschrijving oerprovincie het beste bij Drenthe passen. Van de Nederlanders vond 66% de waarde 
oorspronkelijk passen, 57% robuust en 46% ongedwongen. Afhankelijk van de uiting is een kleine 30 tot 50% geïnspireerd om Drenthe te gaan bezoeken. In 2019 telden we op 
drenthe.nl 1.550.643 sessies, waarvan 1.046.400 nieuwe gebruikers en 504.243 terugkerende bezoekers, tijd op de site was gemiddeld 2:18. Op besuchdrenthe.de telden we 70.053 
sessies, waarvan 58.910 nieuwe gebruikers en 11.143 terugkerende bezoekers, tijd op de site was gemiddeld 1:32. De #oerdrenthe is op instagram in 2019 8.670 maal gebruikt. In 2019 
werd de nieuwsbrief gemiddeld 29,2% geopend. Uit het klanttevredenheidsonderzoek van 2019 blijkt dat 82% van de ondernemers en 93% van de overheden tevreden is over de 
promotie van Drenthe, onder bewoners is nog geen onderzoek geweest. 
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Bewoners en bedrijven 
dragen hun trots over 
Drenthe uit.    
Opscheppen over onze 
bescheidenheid!  
 

Bezoekers zijn op zoek naar échte belevingen en die kan de Drent zelf het beste bieden. We stimuleren dat onze 
ondernemers vol trots Drenthe uitdragen. Én dat bewoners het verhaal van Drenthe op allerlei creatieve 
manieren laten beleven. 
 
KPI’s voor 20242: 

- Van de ondernemers neemt 80% Drenthe bewust mee bij het promoten van zijn haar/bedrijf. 
- De ondernemers (minimaal 60%) verwijzen door naar drenthe.nl of naar collega-ondernemers om 

bezoekers Drenthe te laten verkennen.  
- De ondernemers (minimaal 60%) ondernemen aftersales activiteiten om bezoekers te laten terugkomen of 

ondernemen actie om bezoekers te stimuleren een review achter te laten. 
- De Drentse bewoners (minimaal 60%) zijn trots op Drenthe. Van de Drentse bewoners is een groeiend 

aantal ambassadeur voor Drenthe. 
 

De Drentse vrijetijdssector 
ziet en pakt kansen voor 
nieuwe 
(product)ontwikkelingen.   
Bestemming Drenthe werkt 
vandaag aan de toekomst 
van morgen 

 

We delen onze kennis, inspireren en verbinden bewoners en bedrijven. We jagen de ontwikkeling van bestemming 
Drenthe aan.  
 
KPI’s voor 20243: 
- Ondernemers en overheden (minimaal 60%) zijn (zeer) tevreden over de wijze waarop Marketing Drenthe 

ondernemers aan elkaar verbindt. 
- Ondernemers en overheden (minimaal 75%) zijn (zeer) tevreden over de wijze waarop Marketing Drenthe haar 

kennis en expertise deelt met de sector. 
- Ondernemers en overheden (minimaal 60%) zijn (zeer) tevreden over de wijze waarop Marketing Drenthe 

product- en bestemmingsontwikkeling aanjaagt. 
 

                                                           
2 Uit het klanttevredenheidsonderzoek van 2019 blijkt dat 69% van de ondernemers actief Drenthe promoot. Uit praktijkervaring blijkt dat maar weinig ondernemers Drenthe 
informatie plaatsen op hun site of aftersales acties verzorgen/het achterlaten van reviews stimuleren. Het onderzoek onder bewoners is door de coronacrisis uitgesteld naar een 
periode waarin de samenleving weer is genormaliseerd.  

 
3 De indicatoren zijn gebaseerd op ons jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek 2019. Ondernemers en overheden noemen promoten, positioneren, verbinden en kennis delen als 

belangrijkste wapenfeiten voor Marketing Drenthe. In 2019 is 47% van de ondernemers en 40% van de overheden tevreden over de verbinding, 64% van de ondernemers en 80% van 

de overheden is tevreden over de kennisdeling. De tevredenheid over aanjagen product- en bestemmingsontwikkeling is nog niet gemeten. 
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3. Wat gaan we doen in 2021 
De Drentse beleving brengen we van binnenuit tot leven. Passend bij de behoeften bieden we expertise, een netwerk en inspiratie. We initiëren, 

verbinden en verleiden. Maar bovenal creëren we met elkaar. In 2021 benutten we de kansen van de crisis door samendoen. We duiken dieper in 

behoeftes, bundelen onze diensten en werken aan een campagneoffensief. 

 

Onze focus; we creëren de marketing van bestemming Drenthe met elkaar 
1. Verkennen: We verdiepen ons in de behoeften van bezoekers, bedrijven en bewoners:  

We verdiepen ons in de behoeften van bezoekers, bedrijven én in bewoners zodat we met onze 

activiteiten hier nog beter op kunnen inspelen. Nieuw in 2021: 

- Met ondernemers starten we in het najaar 2020 een pilot voor een eigen bezoekersonderzoek, 

die we in 2021 laten doorlopen. We willen onder andere meer zicht krijgen op bezoekers die 

door de huidige ontwikkelingen Drenthe (her)ontdekken.  

- We participeren in verbeterde aanpak van het landelijk vakantieonderzoek onder de 

Nederlanders.   

- We nemen deel aan een landelijk onderzoek inkomend toerisme voor meer inzicht in onze 

Duitse gasten (afhankelijk ontwikkelingen rondom Corona virus).  

- We duiken dieper in het profiel en de behoeftes van onze ondernemers. 

- We starten een bewonersonderzoek. Dit onderzoek geeft ons een beeld over de mate waarin 

inwoners in Drenthe toerisme steunen.   

Wij monitoren daarnaast continu het effect van onze marketingcommunicatie activiteiten aan de 

hand van online statistieken. Ook voeren wij onderzoek uit naar positionering en marketingeffect  

 

We willen op het gebied van data blijven ontwikkelen. In 2021 verkennen we de mogelijkheden van 

nieuwe onderzoekstechnieken. We werken regionaal en landelijk samen. Met het datahuis van de 

provincie Drenthe proberen we via nieuwe mogelijkheden een vollediger beeld te krijgen van het 

aanbod in Drenthe (o.a. webscraping waarbij we data van meerdere websites verzamelen). Met 

landelijke partijen werken we samen in de Landelijke Data Alliantie. Dankzij deze samenwerking 

hebben wij invloed op de nieuwe landelijke onderzoeken.  

We delen onze inzichten via factsheets, bijeenkomsten, onlinetrainingen, praktische tips en 

maatwerkadvies.  
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2. Verbinden: We versterken de verbinding door onze diensten te bundelen:  

Wij scherpen onze dienstverlening aan op de behoeftes van ondernemers én passend bij onze rol. In 2021 pakken we dit op: 

- We bouwen in 2021 een ondernemersplatform waarbij we onze diensten zo veel mogelijk bundelen. Op één plek met één toegangscode deelt de 

ondernemer zijn informatie op drenthe.nl/ besuchdrenthe.de/ visitdrenthe.com, downloadt hij Drentse foto’s/ huisstijltoolkit, 

neemt hij deel aan campagnes/ bijeenkomsten/ onlinetrainingen, bestelt merchandise én geeft zijn mening. Door alles op één 

platform te bundelen, hebben wij meer inzicht in waar ondernemers gebruik van maken en kunnen we onze dienstverlening 

verbeteren.  

- We vertellen samen het Drentse verhaal. Naast aanhaakmogelijkheden starten we ook nieuwe formats waarbij we met 

ondernemers samen het verhaal creëren zoals in blogs, artikelen in huis aan huis bladen of inspirerende advertorials met leuke 

tips. De aanhaakmogelijkheden toetsen we vooraf en achteraf met ondernemers. Ze zijn te vinden op marketingdrenthe.nl met 

onder andere:  

o Vermelding op onze online platformen (websites en app), social mediakanalen en nieuwsbrieven 

o Advertentie/advertorial mogelijkheden (Recreatiekrant, Vakantiedoeboek, Drenthe Magazine, landelijke bladen, 

reclamemast) 

o Deelname persreizen.  

o Gebruik maken van beeldbank, huisstijltoolkit, trainingen, kennis en onderzoek. Aanschaf vlaggen en merchandise. 

- We participeren bij regiobijeenkomsten voor ondernemers. Samen met de regio stemmen wij de jaaractiviteiten af. 

- We delen onze inzichten rondom de nieuwe bezoekers die Drenthe deze zomer bezochten. We inspireren met praktische tips om deze bezoekers 

te verleiden tot een herhaalbezoek. 

- We stomen Drenthe verder klaar voor de Duitse markt. Op besuchdrenthe.de ontbreken nog veel Drentse ondernemers, niet alle ondernemers 

hebben de kansen op de Duitse markt al ontdekt. We ondersteunen ondernemers daarom met praktische handvatten zoals een opfriscursus 

Duits (specifiek gericht op de sector), quick scan van de website en we geven met onze marketingpartner praktische tips om je bedrijf in de 

grensregio onder de aandacht te brengen.  

 

In de afgelopen periode was de betrokkenheid van ondernemers groot. We vragen door bij ondernemers waar de behoeftes precies liggen om de 

betrokkenheid verder te vergroten. We gaan actief bij ondernemers langs. We betrekken ondernemers bij marketingactiviteiten, delen campagne 

materialen (foto’s, video, blogs etc) en zorgen dat ook onze ondernemers, overheden en inwoners onze campagnes zien zodat zij hierop kunnen 

anticiperen. We verkennen met partners of we producten kunnen ontwikkelen rondom Van Gogh en de Hunebed Highway. In 2021 houden we 

nogmaals een vlaggenactie om samen Drenthe uit te stralen. 

De Oerkreet blijft ons belangrijkste communicatiemiddel. Tijdens onze bijeenkomsten en webinars zorgen we voor een versterking van het 

vrijetijdsnetwerk en delen we kennis. In 2021 verkennen we daarnaast nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met organisaties zoals bijvoorbeeld de 

BOKD (organisatie voor Drentse dorpen en dorpsbelangen), CMO Stamm en meer.   



7 Nog niet vastgesteld! 
 
 

3. Verleiden: We verleiden en inspireren bezoekers met oprechte content verteld door de Drent of de Drentse bezoeker:  

We vergroten onze communicatiekracht doordat bezoekers, bewoners en bedrijven het verhaal vertellen. Dit doen we in 2021: 

- We zetten vol in op de Nederlandse markt. We zien kansen om de nieuwe bezoekers uit 2020 te verleiden tot 

een herhaalbezoek in 2021. We zetten het themajaar uit 2020 door in 2021, deze sluit goed aan bij de 

behoefte van de bezoekers. Met onze marketingcommunicatie-uitingen zoeken we de interactie en roepen 

we bezoekers op om in Drenthe op avontuur te komen. Met een interactieve online brandmovie krijgt de 

bezoeker een aantal keuzes om Drenthe te ontdekken. Vanuit de video komt de bezoeker op een eigen pagina 

terecht met concreet aanbod voor zijn/haar uitje in Drenthe. De interactie zetten we ook in andere uitingen 

door met interactieve banners en retargeting afgestemd op de gemaakte keuzes. In het voorjaar trekken we 

de aandacht met een guerrilla actie, waarbij we bezoekers een voorproefje geven van het Drentse avontuur. 

Onze vernieuwende campagne ondersteunen we met uitingen op social media (Facebook, Instagram, 

Youtube), online (websites) en offline kanalen (print en pr).  

- We inspireren jaarrond met creatieve content. Content die bezoekers, bewoners en bedrijven delen via hun 

eigen kanalen (van Drenthe sticker tot toffe video). Én waarbij bezoekers, bewoners, bedrijven of 

bestemming Drenthe in de hoofdrol staan. Door deze aanpak maken we onze content nog relevanter en 

geloofwaardiger. De basis hiervoor hebben we al in 2020 gelegd. Content formats in 2021 zijn: 

o Speelmaatjes; In speelmaatjes neemt een kind uit Drenthe een leeftijdsgenootje uit de 

Randstad mee op sleeptouw. Hutten bouwen, bomen klimmen en buitenspelen tot het 

donker wordt. De avonturen van de kinderen zijn te zien in een vlog. 

o Terug naar toen; Fans, ondernemers en inwoners delen verhalen en herinneringen. Het zijn 

verhalen over Drentse thema´s zoals de TT, de kampeervakantie, het beroep van de 

schaapsherder en de Koloniën van Weldadigheid. De verhalen worden verteld in een podcast 

en blog. 

o 48 uur in…. In dit blogformat worden aan de hand van een tijdlijn herinneringen gemaakt. Je 

komt op vrijdagmiddag aan vanuit de drukke Randstad en rijdt zondagmiddag weer naar 

huis. Wat gebeurt er in de tussentijd? 

o 5 x … We geven vijf tips ter inspiratie. Bijvoorbeeld vijf tips waarvan je zeker kriebels in je buik krijgt.  

De Drentse ondernemers hebben in 2021 een top seizoen nodig. We voeren daarom een offensief op de Nederlandse markt om de bezoekintentie 

voor een vakantie/dagje uit in Drenthe onder onze doelgroepen te vergroten. Naast de negatieve impact van de coronacrisis op de sector biedt de 

crisis ook een kans. Voor Drenthe is de binnenlandse markt nog steeds de belangrijkste markt. In de afgelopen jaren verloor Drenthe marktaandeel 

op de binnenlandse markt met name door een terugloop in kampeervakanties. In de zomer van 2020 was Drenthe ongekend populair en trok 
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Drenthe veel nieuwe bezoekers die Drenthe (her)ontdekten. We houden in het najaar van 2020 een bezoekersonderzoek onder de nieuwe bezoekers 

van de Drentse ondernemers. Op basis van deze inzichten verleiden we nieuwe bezoekers tot een herhaalbezoek en verstevigen we onze positie op 

de binnenlandse markt. 

Onze focus voor komend jaar is om eerst te herstellen op de binnenlandse markt omdat de binnenlandse markt voor onze ondernemers de 

belangrijkste markt is. Afgelopen jaar hebben we ons niet tot nauwelijks op de Duitse markt gericht vanwege de belemmeringen door het 

coronavirus. We verwachten dat na de crisis het bezoek uit buurland Duitsland weer zal toenemen. Voor komend jaar blijven we daarom investeren 

om de Drentse ondernemers klaar te stomen voor de Duitse markt, op onze Duitse website missen we nog steeds een grote groep ondernemers. 

Ook investeren we in onze Duitse website en facebookkanaal en organiseren we enkele persreizen.  

Oer is de rode draad in ons verhaal, gezinnen en stellen komen in 2021 op avontuur! 

De Drentse oerpositionering is actueler dan ooit. Ook in 2021 spelen we in op ons oerinstinct en ons 

verlangen om naar buiten te trekken, ons onbezorgd te voelen en vrij te bewegen. Ruimte om te 

genieten… 

 

Onze hoofdfocus ligt in 2021 op de jonge gezinnen, die hier graag samen genieten (harmoniezoekers). In 

2020 trok Drenthe nieuwe bezoekers die vanwege corona kozen voor een vakantie in eigen land. De 

Nederlandse gezinnen zullen zich ook weer oriënteren op een buitenlandse vakantie. Deze 

doelgroep verleiden we graag met de Drentse ondernemers voor een herhaalbezoek. Onze 

campagnes zetten we gericht weg op de doelgroep.  

 

We verwachten in 2021 een aantal mooie ontwikkelingen zoals de Unesco status voor de Koloniën 

van Weldadigheid en een aantal uitgestelde evenementen. Dit biedt kansen om onze iconen in de 

schijnwerpers te zetten. We gebruiken deze kansen om een bezoek in voor- en naseizoen kracht bij 

te zetten. Uiteraard tippen we op onze kanalen ook onze andere Drentse iconen zoals de Nationale 

parken en de fiets- en wandelmogelijkheden. Nieuwe ontwikkelingen rondom fietsen en wandelen geven 

we volop alle aandacht. We brengen dit onder de aandacht bij de stellen die genieten van onze natuur en 

cultuur ( inzicht- en verbindingszoekers). Op onze website marketingdrenthe.nl staat meer over onze 

doelgroepen.  

‘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 

herinneringen maken. Dat kan in 

Drenthe, Oerprovincie van Nederland.’ 

 

https://www.marketingdrenthe.nl/expertise/doelgroepen
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Bijlage  
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