
JAARKALENDER 2022
Marketing OP Voorne-Putten

Foto: KimvanWeering



OPEN DATA PLATFORM 
De basis van de website wordt  
gevormd door het Open Data  
Platform (ODP). Een database  
waarin het volledige toeristische  
recreatieve aanbod incl.  
evenementen van de regio is opge-
nomen. Deze data wordt ingeladen 
in de website en omgezet tot een 

detailpagina met informatie, foto’s 
en relevante contactgegevens. 

In 2022 blijven we de inhoud van de 
database dagelijks actualiseren en 
de inhoud (tekst/beeldmateriaal) 
optimaliseren zodat deze voor de 
(potentiële) bezoeker inspirerend en 
activerend is. 

SEARCH ENGINE OPTIMALISATION 
Van zoeker naar be-zoeker. Niet op 
zoek naar, maar gevonden worden 
door je doelgroep. Het optimali-
seren van de website om zo hoog 
mogelijk in de gratis resultaten 
van Google te komen is een 
continu proces. De in december 
2020 opgeleverde nieuwe web-
site beschikt over een ingebouw-
de seo-tool die bijdraagt aan de 
vindbaarheid. In 2021 is hier, met 
een verdubbeling van het aantal 
bezoekers, duidelijk resultaat van 
terug te zien. 

In 2022 zullen we op basis van 
een uitgebreid SEO-rapport, de 
content van de website zodanig 
optimaliseren dat we de relevante 
topposities in Google veroveren en 
deze ook zullen vasthouden. 

LINKBUILDING 
Linkbuilding is het strategisch 
opbouwen van verwijzingen  
vanaf andere websites naar  
www.opvoorneputten.nl.  
Deze verwijzingen worden ook wel 
backlinks genoemd. Hoe meer de 
website er heeft, hoe beter Google 
begrijpt dat de website een  
gerespecteerde en relevante bron 
van informatie is. 

In 2022 zullen we bij elke activiteit 
binnen de contentstrategie onder-
zoeken of er een mogelijkheid tot 
linkbuilding is. 

1. Basis  
infrastructuur
WEBSITE  
De website opvoorneputten.nl is de basis van alle marketinginspanningen.  
Het is dé plek om de doelgroep optimaal te informeren en te inspireren.  
De website heeft een logische content opbouw voor de verschillende doel-
groepen in de verschillende fases van de gastreis waarin zij zich bevinden. 
Funnel: Door gebruik te maken van interne links en ODP items op inspiratie- 
pagina’s stimuleren we de stap van boeien (informeren) naar binden (activeren).  

De website heeft een aantal conversiemomenten:
•  Detailpagina’s van ondernemers incl. contactgegevens
•  Routemodules incl. GPX download
•  Inschrijven nieuwsbrief
•  Favorietenlijstje   



2. Content-
strategie
We leven in een digitaal tijdperk. 
Potentiële bezoekers oriënteren zich 
voornamelijk online. We creëren  
waardevolle content die we  
verspreiden om een loyaal en  
betrokken publiek te boeien, te 
binden en te activeren. Zo worden er 
gedurende het gehele jaar diverse 
gerichte campagnes uitgezet waarin 
de kernwaarden natuur, water,  
historie en havens in combinatie met 
specifieke thema’s/activiteiten (w.o. 
fietsen, watersport, wandelen, korte 
vakanties) onder de aandacht worden 
gebracht. 

In 2021 is het eerste imago- en  
bezoekersonderzoek Voorne-Putten  
uitgevoerd. De bevindingen van het 
onderzoek nemen wij in 2022 mee  
in de contentstrategie. Uit het  
onderzoek blijkt dat het werken  
aan de naamsbekendheid van  
Voorne-Putten (branding) nog steeds 
essentieel is. Daarnaast worden de 
belangrijkste bezoekersredenen  
zijnde fietsen, wandelen en water- 
beleving primair gepositioneerd in 
diverse campagnes.  

3H MODEL 
Met het 3H model van Google (Hero, Hub en  
Hygiene), geven we structuur en planning aan  
de strategie van 2022. Wat gaan we wanneer delen 
en via welke middelen/kanalen. Elk type heeft zijn 
eigen ‘doel’.  

HERO (Etalage): Content die iedereen moet 
zien, opvalwaarde  
HUB (Winkel):  
Consequent gedeelde content, interactie,  
traffic naar de website, mini-campagnes  
HYGIENE (Magazijn): Zeer frequente en  
actuele content, hulp/informatie, altijd op orde 

ONLINE AMBITIES 2022
•  Bewust sturen naar de funnel van de website  
•  Sturing naar een top 5 pagina’s op de website 
•  360 graden marketing toepassen
•  Participatie ondernemers: ondernemers  
 betrekken bij de Hubs/Hero’s
•  Nieuwe leads voor nieuwsbrieven bestand  
 (regionaal/landelijk)  
•  Linkbuilding: links creëren bij een ander  
 platform? (Influencer/themawebsite/blogs e.d.)   
•  User generated content: bewust sturen op  
 nieuwe content die we kunnen inzetten voor  
 promotie (beeldbank/social/website)? 
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3. Distributie
CROSSMEDIAAL 360 GRADEN:
De kracht van herhaling. Mensen die een boodschap vaker zien of horen,  
onthouden deze beter en zullen eerder geneigd zijn hier iets mee te doen. 

De verschillende middelen staan niet los van elkaar maar vormen samen een 
geheel. De centrale boodschap vanuit de Hero’s en Hub’s vertalen we op een 
herkenbare manier naar verschillende middelen. Hierbij kijken we in welke  
fase zij zich momenteel bevinden in de gastreis. De bezoeker doet aan self-
service en haalt haar/zijn informatie via meerdere kanalen binnen. Dit wanneer 
het haar/hem uitkomt. 

GOOGLE ADVERTISING 
Het advertentieprogramma van 
Google zetten we in om betaald 
onze doelgroep te bereiken. Aan 
de hand van o.a. interesses, levens-
gebeurtenissen, demografische 
gegevens en zoekgedrag worden 
advertenties getoond aan potentiële 
gasten. Tekstadvertenties worden 
weergegeven wanneer mensen via 
zoekmachines zoeken naar wat  
Voorne-Putten te bieden heeft. Met 
display-campagnes bereiken we 
de groep mensen met een latente 
behoefte aan wat Voorne-Putten te 
bieden heeft op andere websites 
buiten Google om. 

In 2022 zullen we jaarrond op  
basis van relevante landingspagina’s 
tekstadvertenties inzetten.  
Campagnematig worden er gerichte 
display banners ingezet. 

SOCIAL ADVERTISING 
Naast gratis content die we via de 
socialemediakanalen plaatsen, 
maken we gebruik van betaalde 
campagnes waarmee we speci-
fieke doelgroepen op Facebook, 
Instagram, LinkedIn en Pinterest 
kunnen bereiken. Het succes in 
deze zijn de tal van mogelijkheden 
qua targeting van de doelgroep. 

In 2022 zullen we campagnematig 
advertenties inzetten. Hier bekijken 
we verschillende campagne doel-
stellingen zoals ‘betrokkenheid’, 
‘verkeer naar de website’, ‘video-
weergaven’ of ‘leadgeneratie’. 

E-MAILMARKETING 
Marketing OP Voorne-Putten 
beschikt over een substantieel 
e-mailbestand. Dit bestand wordt 
verder uitgebreid door de aan-
meldfunctie voor de nieuwsbrief 

op de website. 
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op de website. Middels het  
softwareprogramma ‘Spotler’  
versturen we jaarrond nieuwsbrieven 
naar gesegmenteerde doelgroepen, 
zowel toeristisch als zakelijk. 

In 2022 zullen we het e-mailbestand 
verder gaan uitbreiden middels 
leadcampagnes gericht op de 
regionale als landelijke doelgroep. 
Daarnaast versturen we periodiek, 
op basis van de contentstrategie, 
gerichte nieuwsbrieven.

SOCIAL MEDIA  
Social media is een verzameling 
van online platformen die interactie 
tussen gebruikers mogelijk maken. 
Voor Marketing OP Voorne-Putten 
zetten we Facebook, Instagram en 
Pinterest in om een community op 
te bouwen. Zakelijk gezien bereiken 
we de ondernemers en stakehol-
ders via LinkedIn en Twitter.  

In 2022 valt het plaatsen van content 
op sociale media opnieuw onder  
de dagelijkse werkzaamheden, 
waar we ons focussen op inspireren 
en hulp/informatie bieden.

USERGENERATED CONTENT 
Usergenerated content is voor 
Marketing OP Voorne-Putten, 
content (foto’s, video’s, vlogs, 
blogs) gecreëerd door bezoekers 
van Voorne-Putten. Wij stimuleren, 
monitoren en bieden een platform 
voor deze verhalen, waardoor 
we laten zien dat niet alleen wij 
enthousiast over het eiland zijn. 
We gebruiken hier o.a. de hashtag 
#opvoorneputten voor. 

In 2022 zullen we gericht  
bezoekers stimuleren om content 
te delen en bepaalde hashtags  
en tags te gebruiken. Campagne- 
matig claimen we bepaalde 
hashtags, zodat we deze content 
makkelijk kunnen filteren en  
kunnen hergebruiken. 

INFLUENCERMARKETING 
“Jezelf in een goed daglicht  
zetten is goed, maar als anderen 
dat doen, is dat veel sterker! Je 
krijgt een pure ervaring” (geloof-
waardigheid). Zogenoemde in-
fluencers hebben een voorbeeld-
functie voor hun volgers, waardoor 
zij invloed kunnen uitoefenen.  

In 2022 gaan we opnieuw op zoek 
naar samenwerkingen met  
influencers. Hierbij focussen we 
ons op 2 doelen: 
•  Specifieke doelgroep  
 benaderen en enthousias- 
 meren over Voorne-Putten.
•  Relatiemanagement met  
 (toeristische) ondernemers.
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BEURZEN
Voor het inzicht krijgen in de  
informatiebehoefte van (toekom-
stige) bezoekers vertegenwoordigt 
Marketing OP Voorne-Putten de  
regio (evt. in samenwerking met 
VisitGO/VisitHW) op diverse  
consumentenbeurzen (B2C). Hierbij 
is tevens het doel om klantcontact-
gegevens te verkrijgen (voor e-mail-
marketing) en de bekendheid en het 
imago van de regio te versterken.

In 2022 zal dit communicatiekanaal 
alleen worden ingezet indien de 
Corona-ontwikkelingen dit toelaten.

PERSBERICHTEN
Voor bewoners van Voorne-Putten 
en de diverse stakeholders van 
Marketing OP Voorne-Putten is het 
belangrijk om op de hoogte te zijn 
van de activiteiten en noviteiten 
welke door de organisatie worden 
ontwikkeld. Hiervoor worden, op 
projectbasis, persberichten naar 
lokale en regionale pers verzonden. 

AMBITIES AAN DE HAND VAN  
DE GASTREIS 
Orientatie:
•  Tik tok / Snapchat / Spotify 
•  Videopromotie 
Zoeken/boeken:
•  Affiliate code
•  Video’s accommodaties
•  Voucher familie/vrienden 
Voorbereiden/dromen:
•  Tripadviser optimaliseren
•  360 graden tour
•  Nieuwsbrief pagina voor  
 ondernernemer
Verblijf:  
•  Narrowcasting
Nagenieten:
•  Welkom thuis mail  
•  Reviews stimuleren 
•  Doorlopend bezoekers 
 onderzoek

4. Toolkit
Met elkaar hetzelfde verhaal vertellen en uitdragen draagt bij aan de  
herkenbaarheid van het merk OP Voorne-Putten. Jaarlijks worden er  
middelen ontwikkeld en verspreid naar de (toeristische) ondernemers  
om bezoekers te informeren en te inspireren.

A3 BALIELEGGER MET FIETS- EN 
WANDELKAART 
De A3 scheurblokken bestaan uit 
een fiets- en wandelkaart voorzien 
van POI’s (points of interest) en een 
fiets- en wandelroute. De routes 
zijn via een QR-code te vinden in 
de routemodule op de website en 
als PGX te downloaden. 

De kaart biedt ondernemers de 
mogelijkheid om hun product 
onder de aandacht te brengen 
middels diverse advertentiemoge-
lijkheden.  

REGIONALE BEELDBANK 
Ter promotie van Voorne-Putten 
hebben we een regionale beeld-
bank ontwikkeld. Het beeld- 
materiaal is gratis beschikbaar 
voor zowel publieke als private 

stakeholders. Dit beeldmateriaal 
kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
op websites of sociale media van 
ondernemers. We werken samen 
met vak- en hobbyfotografen en 
fotovakscholen om het materiaal 
te vernieuwen en aan te vullen. 

In 2022 stellen we een uitgebreide 
regionale fotoset samen welke  
door alle toeristische onder-
nemers onbeperkt ingezet kan 
worden. 
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VOORNE-PUTTEN MAGAZINE 
Het Voorne-Putten magazine  
is het jaarlijks inspiratie magazine 
over Voorne-Putten. Naast  
toeristische informatie biedt het 
blad inspirerende verhalen en  
interviews met bewoners en  
enthousiaste gebruikers van het 
gebied. Middels diverse, in het  
blad vermelde, QR-codes naar  
achterliggende informatie op  
opvoorneputten.nl is het mogelijk 
om te meten hoe de getoonde  
informatie wordt gewaardeerd.  
Het magazine is een gezamenlijke 
uitgave van Univacance B.V. en  
Marketing OP Voorne-Putten.

In 2022 wordt het, 3-talige, Voorne- 
Putten Magazine in een oplage van 
58.000 gedrukt en verspreid.

ODP WIDGET 
Het Open Data Platform, de  
database welke de basis vormt  
voor opvoorneputten.nl, wordt  
dagelijks geactualiseerd met  
evenementen en locaties. 

In 2022 ontwikkellen we een widget 
waarmee een selectie van de  
informatie getoond kan worden  
op websites van (toeristisch)  
ondernemers. Hierdoor wordt de 
ondernemer ontzorgt, is de getoonde 
informatie altijd actueel en vindt er 
linkbuilding plaats. 

ROUTEONTWIKKELING 
De diverse routes op Voorne- 
Putten worden door de gebruikers 
zeer gewaardeerd. Deze  
waardering blijkt uit het aantal 
routes welke, als GPX, worden  
gedownload en het aantal  
bezoekers aan de routepagina’s  
op opvoorneputten.nl 

In 2022 zal het routeaanbod  
uitgebreid worden met minimaal  
3 (digitale) routes. 

 

LEEFSTIJLENANALYSE  
ONDERNEMERS 
Doelgroep-segmentatie is een 
belangrijk uitgangspunt voor de 
marketingstrategie. Voor een 
effectieve marketingstrategie is 
het noodzakelijk hierin keuzes te 
maken. Om de resultaten in de 
toekomst meetbaar te maken is 
het van belang om, in samen- 
werking met de ondernemers, een 
analyse te maken van de huidige 
verblijfsgasten op Voorne-Putten 
op basis van de Leefstijlvinder 
Vakantie en Vrije Tijd.
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5. Kennis 
delen
E-LEARNING:  
VOORNE-PUTTEN ACADEMY 
Goed gastheerschap draagt bij aan 
een sterke merkbeleving. Het is  
belangrijk dat alle gastheren en  
gastvrouwen enthousiast en goed  
geïnformeerd over hun gebied, stad 
of regio kunnen vertellen. Dat zorgt 
voor tevreden gasten die meer  
besteden, graag terugkomen en hun 
positieve ervaring delen met anderen. 
De trainingsmodules op het online 
trainingsplatform van Marketing OP 
Voorne-Putten zijn een handig  
hulpmiddel om op een leuke en  
efficiënte manier kennis te delen  
met onze (potentiële) ambassadeurs. 

In 2022 zullen we middels een  
activatiecampagne de modules onder 
de aandacht brengen bij (toeristisch) 
ondernemers en andere betrokken 
stakeholders. Tevens wordt het  
aanbod in 2022 uitgebreid met een  
marketingmodule. 

6. Wonen

Zoals vermeld in de Marketingstrategie 2019-2024 kiest Marketing OP  
Voorne-Putten voor een integrale benadering van de domeinen wonen, 
werken en recreëren. Vanzelfsprekend gebeurt dit in samenwerking met 
gemeenten en stakeholders. In 2021 is de website wonenvoorneputten.nl 
ontwikkeld. Tevens zijn er diverse communicatiemiddelen ontwikkeld  
waarmee Voorne-Putten zich, met name op lange termijn (i.v.m. huidige 
woningmarkt), als aantrekkelijke woonomgeving kan profileren. 

In 2022 zal de focus liggen op inspireren waardoor we op lange termijn  
kunnen activeren. De website zal worden uitgebreid met relevante  
informatie, content en verhalen van bewoners op Voorne-Putten. Deze  
content (video’s, verhalen etc) verspreiden we via social media en  
nieuwsbrieven. 

Om een nieuwsbrief te kunnen verzenden zullen we starten met een lead-
campagne waarin we een gratis e-book cadeau doen in ruil voor je email-
adres. Waar mogelijk zullen we dit bestand gaan segmenteren waardoor we 
later gerichtere communicatie kunnen versturen. Onderaan de website is de 
mogelijkheid om je e-mailadres in te vullen.

Brand Marketing 
• Inspireren 
• Imagoboost 
• Voorkeurspositie 
• Lange termijn

Performance Marketing 
• Activeren
• Gericht op aanbod
• Verkopen
• Korte termijn
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7. Samenwerkings- 
projecten
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Een belangrijk uitgangspunt voor 
Marketing op Voorne-Putten en daarom zijn we voortdurend op zoek naar 
nieuwe samenwerkingen. 

REGIODEAL ZUID-HOLLANDSE 
DELTA 
Binnen de regiodeal Zuid-Hollandse 
Delta werken Rijk en regio samen 
met marktpartijen aan het versterken 
en verbeteren van de kwaliteit van 
leven, werken en wonen in de regio. 
Een hechtere samenwerking kan de 
aantrekkelijkheid en (economische 
en sociale) vitaliteit van de Zuid-Hol-
landse Delta versterken. Daarom 
bundelen we de krachten en pakken 
we de opgaven gezamenlijk op. Wij  
bieden een adviserende, ondersteu-
nende en uitvoerende rol aan binnen 
diverse projecten.  

In 2022 zullen er, op basis van  
het in 2021 uitgevoerde imago- en  
bezoekersonderzoek, ontwikkel-
punten worden doorgevoerd in  
de contentstrategie 2022. 

LANDSCHAPSTAFEL  
VOORNE-PUTTEN 
De Landschapstafel Voorne- 
Putten stimuleert duurzame  
projecten op het gebied van  
‘Versterken Agrarisch Ondernemer-
schap’, ‘Bevorderen groenbeleving 
en recreatie’ en ‘Biodiversiteit’. 
Binnen de Landschapstafel wordt 
de subsidie van 2,5 miljoen van de 
Provincie Zuid-Holland verdeeld 
over deze initiatieven en projecten. 

In de periode 2019 - 2022  
coördineren wij het projectplan 
Samenwerking en Product- 
ontwikkeling. 

ERFGOEDTAFEL HISTORISCH  
HARINGVLIET 
De erfgoedlijn is een geografische 
lijn welke verschillende monumen-

tale landmarks met een gemeen-
schappelijk historisch verhaal 
verbindt. In samenwerking met 
musea, erfgoedinstellingen, ge-
meenten en ondernemers worden 
ontwikkelingsprojecten omgezet 
in concrete uitvoeringsplannen en 
met ondersteuning van provinciale 
subsidie gerealiseerd.   

In 2022 bieden wij een adviserende, 
ondersteunende en uitvoerende  
rol aan binnen diverse projecten. 
Daarnaast hebben we een  
(redactionele) rol in verschillende 
communicatieve ontwikkelingen 
zoals routekaarten en erfgoed- 
magazine. 

METROPOOL ROTTERDAM  
DEN HAAG 
De Metropoolregio Rotterdam  
Den Haag is een samenwerkings- 
verband van 23 gemeenten op het  
gebied van verkeer, openbaar 
vervoer en economisch vestigings-
klimaat.  

Er is een notitie Vrijetijdseconomie 
MRDH opgesteld waarin visie en 
doelen zijn weergegeven voor de 
metropoolregio. De notitie geeft 
richtlijnen om de Vrijetijdseconomie 
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in de regio verder te ontwikkelen. 
Voor de gemeenten op Voorne- 
Putten geven wij advies en  
verzorgen wij de communicatie en 
marketingactiviteiten binnen diverse 
projecten. 

In 2022 verricht Marketing OP  
Voorne-Putten diverse activiteiten 
binnen het project Optimale  
Fietsregio. 

HARINGVLIET OP DE KAART 
`Haringvliet op de kaart` is een 
breed communicatieoverleg  
geïnitieerd door de Landschapstafel 
Haringvliet. Samen met vertegen-
woordiging uit de Hoeksche Waard, 
Goeree-Overflakkee en Voorne- 
Putten werken we aan het  
concretiseren van gezamenlijke  
gebiedsmarketing voor het  
Haringvliet. 

In 2022 zal, in samenwerking  
met projectbegeleiders, worden 
bepaald welke concrete,  
gezamenlijke, activiteiten zullen  
worden uitgevoerd. 

NLDELTA 
NLDelta is een ambitieus programma 
waarin overheden, organisaties en 
bewoners werken aan het behoud en 
de ontwikkeling van natuur, economie 
en leefbaarheid in de Biesbosch  
en het Haringvliet. Ook in 2022 zetten 
wij gezamenlijk de schouders onder 
projecten die leiden tot robuuste 
oer-Hollandse deltanatuur, goede 

recreatieve voorzieningen, efficiënte 
vervoersverbindingen en stimulering 
van toerisme. 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND 
Tijdens de Toerisme Top 2018, is 
het Toerisme Perspectief 2030,  
een nieuwe visie op de bestemming 
Nederland, gelanceerd.  
 
Benoemde ambities: 
•  Lusten en lasten in balans; meer  
 lusten van toerisme dan last 
•  Nederland overal aantrekkelijk;  
 meer steden en streken op  
 de kaart als aantrekkelijke  
 bestemming 
•  Toegankelijk en bereikbaar;   
 eenvoudig te bereiken steden  
 en streken 
•  Verduurzaming moet; leef- 
 omgeving met minder verspilling  
 en vervuiling 
•  Een gastvrije sector; een gastvrij  
 Nederland 

Ook in 2022 zijn wij als marketing-
partner binnen Zuid-Holland  
betrokken bij de concretisering van 
het perspectief binnen de provincie. 

DATA & DEVELOPMENT LAB 
We werken binnen het DMO Lab 
van Kennisnetwerk Destinatie  
Nederland samen met destinatie-  
en citymarketingorganisaties in  
Nederland op het gebied van 
data en inzichten in de customer 
journey.  
Binnen het DMO Lab wordt  
aansluiting gezocht in het Data 
& Development LAB binnen de 
data-alliantie (NBTC, CELTH en 
CBS). De data-alliantie richt zich 
op gezamenlijke ontwikkeling van 
data en inzichten. Hiernaast werkt 
het Lab aan de onderbouwing 
van onderzoekbehoeftes, metho-
dieken en visievorming voor een 
duurzame (door)ontwikkeling van 
bestemming Nederland. 

UITBREIDING TOERISTISCHE DATA 
VOORNE-PUTTEN 
Data gedreven marketing wordt 
steeds belangrijker. Door data te 
vergaren, bundelen en analyseren 
krijgen we meer inzicht in de  
bezoekersprofielen, bezoekers- 
motieven, bestedingen en de  
algemene impact van toerisme  
op Voorne-Putten. De data is  
onder andere toepasbaar voor  
onderbouwing en verbetering van 
het beleid, innovatie en marketing.  
We werken samen met de  
gemeenten en ondernemers  
binnen de regio aan de gezamen- 
lijke databehoefte zoals de  
economische monitor Toerisme en 
Recreatie en het Imago-onderzoek 
Voorne-Putten. In 2021 is, als 
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onderdeel van de Regiodeal  
Hollandse Delta, het eerste  
imago- en bezoekersonderzoek 
over Voorne-Putten opgeleverd. 

In 2022 zullen we i.s.m. TOP  
Voorne-Putten onderzoeken aan 
welke regionale data, naast het 
reeds opgeleverde imago- en  
bezoekersonderzoek, behoefte  
is en op welke wijze deze, op  
langere termijn, ingevuld kan  
worden. 

NBTC 
Op basis van ‘Perspectief 2030’ 
verbinden en faciliteren zij steden, 
regio’s en andere partijen met  
kennis en data. Hiernaast bieden 
 zij ondersteuning bij vraagstukken 
over positionering, bestemmings-
ontwikkeling en marketing.

We hebben zeer regelmatig  
afstemming met het NBTC en 
werken samen in projecten die van 
toegevoegde waarde zijn voor de 
regio Voorne-Putten.  

In 2022 zal (afhankelijk van de  
ontwikkelingen rondom Corona) 
samenwerking worden gezocht  
om de buitenlandse gast te 
inspireren tot een bezoek aan  
Voorne-Putten.

NETWERK
Voor een passende marketing- 
strategie is samenwerking en 
input vanuit de regio (werkveld) 
van essentieel belang. Wij zoeken 
brede samenwerking in en buiten 
de regio met zowel gemeenten, 
ondernemers, provincie, regionale 
en bovenregionale marketing- 
organisaties voor afstemming en 
gezamenlijke behoeftebepaling.

In 2022 worden de volgende  
verbindingen gelegd:
•  4 bijeenkomsten met de 
 klankbordgroep bestaande  
 uit vertegenwoordigers van de  
 eilandelijke vrijetijdseconomie.
•  4 x per jaar afstemming  
 beleidsmedewerkers  
 gemeenten.
•  In samenwerking met  
 belangenverenigingen worden  
 middels presentaties stake- 
 holders geïnformeerd.
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Marketing OP Voorne-Putten
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