
 
DOELGROEPEN 
Welkom Avontuur-, Stijl- en Inzichtzoekers 
   
Heel bewust richten we ons vanuit Haarlem Marketing op bezoekers die bij Haarlem passen. Zodat datgene wat de stad te bieden heeft, aansluit bij de 
beleving die mensen zoeken. Zo maken we onderscheid in groepen. Dat doen we met behulp van het model ‘Leefstijlvinder’ van de organisatie 
MarketResponse. Van de zeven bezoekersprofielen die in dit model beschreven worden, focust de citymarketing van Haarlem zich op de Avontuurzoeker, 
de Stijlzoeker en de Inzichtzoeker. Hoe en waarom? Dat leest u in dit hoofdstuk. 
 
Haarlem heeft een behoudend imago en is behalve een (cultuur) historische stad ook een creatieve stad, waar de maakindustrie floreert  en  het  ambacht  
nog  altijd  een  plek  heeft  in  het straatbeeld. Juist die unieke waarden brengen we bij bezoekers graag  onder  de  aandacht.  Plekken  als  Mama  Gaia,  
Mooie Boules en de Oerkap maar ook streetart muurschilderingen, De Lichtfabriek en straks films in De Koepel zijn een trekker voor, met name, de 
bezoekers die op zoek zijn naar nieuwe ervaringen. Zij willen het ‘echte’ leven ervaren, in alle rijkheid. Bijvoorbeeld in een museum, in de natuur of in een 
cursus waarin ze nieuwe dingen opsteken. Authentieke ervaringen zien zij als een grote verrijking van hun bestaan. Ze zoeken naar bijzondere, gekke of 
verrassende locaties om te overnachten. Traditionele   bezoekers   en   grootouders   die   met   hun jonge  kleinkinderen  op  vakantie  of dagtrip  gaan  zijn  
beide een   belangrijke doelgroep.   Haarlem   kan   inspelen   op bijvoorbeeld ‘opa-en-oma-samen-op-stap-arrangementen’ met   stadswandelingen,   
museumbezoek,   restaurants   en familiekamers, leuk voor ouderen en kinderen. Bijkomstigheid is dat gestuurd kan worden op bezoek in het laagseizoen 
en doordeweekse dagen. 
  
De  Leefstijlvinder  van  MarketResponse  is  ontwikkeld  in samenwerking met acht provincies. Er is gekeken naar wat mensen belangrijk vinden in hun 
leven en in hun vrije tijd of als ze op vakantie gaan. Want die behoeftes verschillen. Waar de één rust en regelmaat wil, zoekt de ander juist drukte en 
sensatie. Het model beschrijft niet alleen hoe deze leefstijlen eruit zien, maar ook waar ze in Nederland wonen. In Haarlem zijn  de  Avontuurzoeker,  de  
Stijlzoeker  en  de  Inzichtzoeker bovengemiddeld   vertegenwoordigd   onder   de   bewoners van Haarlem. Dit zijn ook de groepen bij wie het aanbod van 
Haarlem het beste aansluit en op wie we ons dus richten. Het is mooi dat bewoners en bezoekers complementair aan elkaar zijn en dat het aanbod in de 
stad hierop aansluit. 
 
 
Zo bereiken we hen 
Om  de  juiste  doelgroepen  te  bereiken,  richten  we  onze marketing  op  hun  mediagebruik.  Een  concreet  voorbeeld is dat de inzet van Instagram en 
LinkedIn nuttige kanalen zijn en Facebook soms minder relevant is. Kijken we naar de Avontuurzoekers dan blijkt uit onderzoek dat zij graag kijken naar 
reisprogramma’s zoals Reizen Waes, Floortje Naar Het Einde Van De Wereld, Rail Away en culinaire reisprogramma’s. Avontuurzoekers  kijken  overigens  
vaker  geen  televisie  dan andere groepen. Als ze de TV wel aanzetten, is dat meestal voor programma’s van de publieke omroep. Populaire kranten zijn De 
Volkskrant, NRC Handelsblad en Het Parool. Dit zijn voor ons nuttige kaders om onze marketing op in te zetten. 


