
21 | 01 | 20

Opening door

Arjan Molenaar 
Bestuurslid STIEV



21 | 01 | 20

Gebiedsmarketing 
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Wat doet MediaTribe?

Introductie
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MediaTribe

Hoe zet je jezelf op de kaart? Dan moet je eerst helder hebben wie je zelf bent en je 
doel bepalen. 

Positionering

Branding gaat verder dan het ontwikkelen van een logo en een huisstijl. Het is 
onderdeel van je cultuur en vertegenwoordigt de merkwaarden van je organisatie of 
stad.

Branding

Een originele campagne of mooi design dat niemand ziet, mist z’n doel. Je moet de 
boel in beweging brengen. 

Activatie



MediaTribe

Tribe members



Wat is gebiedsmarketing?

Gebiedsmarketing



Wat is gebiedsmarketing

Gebiedsmarketing is het lange termijnproces en/of het beleidsinstrument
bestaande uit verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten
gericht op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen 
voor een bepaalde stad, gebied of regio. 

Definitie Gebiedsmarketing



Wat is gebiedsmarketing

• Meer bezoekers/ inwoners/ ondernemers/
verenigingen naar de stad trekken die 
meer besteden en langer verblijven.

Doel gebiedsmarketing Bezoekers
Regio

Binnenland
Buitenland

OndernemersVerenigingen

Gemeente
en inwoners

Gemeenschappelijke 
agenda



Wat is gebiedsmarketing

1. Kwartiermakerschap fase 
Duurt 3-6 maanden

2. Pioniersfase 
Duurt 2-3 jaar

3. Groeifase 
Duurt 2-3 jaar

4. Volwassenheidsfase 
Duurt 3-4 jaar

Fases Gebiedsmarketing



Voorbeeld Ik hou van Hoorn

Gebiedsmarketing
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Totstandkoming Hoorn Marketing

Fase 1:

- Verzoek vanuit de ondernemers bij de gemeente
Subsidie beschikbaar gesteld en samen met ondernemers budget vrijgemaakt



Ik hou van Hoorn

Totstandkoming Hoorn Marketing

Fase 1:

- Verzoek vanuit de ondernemers bij de gemeente
Subsidie beschikbaar gesteld en samen met ondernemers budget vrijgemaakt

- Oprichting van de onafhankelijke stichting Hoorn Marketing
Bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van horeca, winkeliers en cultuur 
(uit binnenstad, wijken en de kernen Blokker en Zwaag)
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Totstandkoming Hoorn Marketing

Fase 2:

- Voor de uitvoering van deze fase heeft de stichting ons bureau ingehuurd
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- Raad van advies geïnstalleerd (gemeente, ondernemersvereniging, onderwijs, woningcoorperatie
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Ik hou van Hoorn

Totstandkoming Hoorn Marketing

Fase 2:

- Voor de uitvoering van deze fase heeft de stichting ons bureau ingehuurd

- Raad van advies geïnstalleerd (gemeente, ondernemersvereniging, onderwijs, woningcoorperatie
en cultuur)

- Regelmatig overleg met de straatambassadeurs
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Meer bezoekers die langer verblijven en meer besteden (toerisme)

De opdracht



Ik hou van Hoorn

Meer bezoekers die langer verblijven en meer besteden (toerisme)

De opdracht

- Identiteit
Creëer een visuele identiteit voor Hoorn waarmee zij zich onderscheidt t.o.v. andere omliggende 
steden.

- Zichtbaarheid
Marketing en promotie 

- Stabiliteit
Samenwerkingen die tot continuïteit leiden (relaties, gelden, faciliteiten)

Strategie



Ik hou van Hoorn

Positionering

Er is een aantal pijlers waarop Hoorn Marketing de stad Hoorn heeft 
gepositioneerd:

• Cultuur en sport
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Ik hou van Hoorn

Positionering

Er zijn een aantal pijlers waarop Hoorn Marketing de stad Hoorn heeft 
gepositioneerd:

• Cultuur en sport

• Culinair

• Nautiek

• Retail



Ik hou van Hoorn



Ik hou van Hoorn



Gemeente Edam Volendam
Zeevang

Deskresearch



Gemeente Edam Volendam Zeevang

Wat ligt er al?



Gemeente Edam Volendam Zeevang

• Toeristische visie Edam-Volendam
Op weg naar meer kwaliteit
29 oktober 2015

• Ideeënprogramma toerisme
Behorend bij de toeristische visie Edam-Volendam
16 september 2015

• Businessplan Stichting Tourist Information Edam-Volendam
2019

Wat ligt er al?



Gemeente Edam Volendam Zeevang

De gemeenteraad van Gemeente Edam-Volendam-Zeevang heeft een 
stadsbudget beschikbaar gesteld om de kwartiermakersfase te starten voor 
gebiedsmarketing om uiteindelijk het (kwaliteits)toerisme in de gemeente te 
verbeteren. 

De wens is nu om een onafhankelijke professionele organisatie in te zetten, die 
de positionering van de kernen: Edam, Volendam en Zeevang, concreet kan 
maken en een strategie voor het bevorderen van het toerisme neer kan zetten. 

De motie



Gemeente Edam Volendam Zeevang

De gemeenteraad van Gemeente Edam-Volendam-Zeevang heeft een 
stadsbudget beschikbaar gesteld om de kwartiermakersfase te starten voor 
gebiedsmarketing om uiteindelijk het (kwaliteits)toerisme in de gemeente te 
verbeteren. 

De wens is nu om een onafhankelijke professionele organisatie in te zetten, die 
de positionering van de kernen: Edam, Volendam en Zeevang, concreet kan 
maken en een strategie voor het bevorderen van het toerisme neer kan zetten. 

Doel   Meer kwalitatieve bezoekers, die langer blijven en meer besteden.

De motie



Gemeente Edam Volendam Zeevang

Niet alleen toeristische ondernemers en winkeliers profiteren van 
gebiedsmarketing

Indirect belang van Gebiedsmarketing
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Gemeente Edam Volendam Zeevang

Niet alleen toeristische ondernemers en winkeliers profiteren van gebiedsmarketing

• Wanneer er meer kwaliteitstoerisme is, zal de besteding van de toeristische 
ondernemers groeien  die gaan vervolgens verbouwen, meer inkopen, 
personeel aantrekken, etc.

• Gebiedsmarketing zal de kwaliteit van het toerisme verbeteren en zorgen voor 
meer spreiding door het gebied. Dit is weer prettig voor de bewoners.

Indirect belang van Gebiedsmarketing
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De ondernemers en bewoners ambassadeur worden!

Gebiedsmarketing is pas succesvol als…



Gemeente Edam Volendam Zeevang

De ondernemers en bewoners ambassadeur worden!

 Door ze te betrekken bij de eerste fase en te informeren in verdere fases

Gebiedsmarketing is pas succesvol als…



Gemeente Edam 
Volendam Zeevang
Ons advies
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Advies

1. De propositie van de drie kernen (Edam/Volendam/Zeevang) verder helder 
uitwerken

• Edam  kaas
• Zeevang  natuur
• Volendam  visserij

Next steps



Advies

1. De propositie van de drie kernen (Edam/Volendam/Zeevang) verder helder 
uitwerken

• Edam  kaas
• Zeevang  natuur
• Volendam  visserij

 Maar wij zien veel meer haakjes! 

Next steps



Advies

1. De propositie van de drie kernen (Edam/Volendam/Zeevang) verder helder 
uitwerken

2. De drie proposities vertalen naar een duidelijke strategie voor 
gebiedsmarketing
- Doelgroep bepaling
- Pijlers bepalen

Next steps



Advies

1. De propositie van de drie kernen (Edam/Volendam/Zeevang) verder helder 
uitwerken

2. De drie proposities vertalen naar een duidelijke strategie voor 
gebiedsmarketing

3. De kaders bepalen.
- Wat zijn de voorwaarden
- Wat is het verwachte resultaat / doelstellingen
- Welke partijen worden betrokken
- Keuzes maken (wat wel en wat niet doen)

Next steps



Advies

1. De propositie van de drie kernen (Edam/Volendam/Zeevang) verder helder 
uitwerken

2. De drie proposities vertalen naar een duidelijke strategie voor 
gebiedsmarketing

3. De kaders bepalen.

 Als bovenstaand in een duidelijk plan staat, dan pas door naar fase 2: 
branding

Next steps



Advies

• Scan van bestaande informatie. Rode draad eruit halen.

• Toetsen door middel van interviews + enquête [raad, bewoners, ondernemers en verenigingen]

• Workshop positionering en uitvoering [Stichting Tourist Information Edam-Volendam en overige stakeholders 

n.t.b.]

• Verzamelen van alle informatie en een advies vanuit ons bedrijf

 Vervolg: Presentatie plan en oprichten organisatie

Hoe kom je tot de proposities en kaders?



Advies

Aan welke tijdsplanning moet je hierbij denken?

Tijdsplanning



Advies

Aan welke tijdsplanning moet je hierbij denken?

Kwartiermakersfase (3-6 maanden)
- Scan maken
- Interviews en enquêtes
- Workshop positionering
- Plan van aanpak met de propositie, strategie en kaders

 Over 3-6 maanden nieuwe uitnodiging om het resultaat te presenteren.

Tijdsplanning



Wordt u hier 
enthousiast van?
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