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Opdracht

Kwalitatief: In het project Veluwse Buitenvoorstellingen worden voorstellingen op Veluwse openluchtlocaties verzorgd. Op 
moment van vertoning vindt er actief een inhoudelijke koppeling plaats met het verhaal van de Veluwse plek waar ze 
plaatsvinden. Hierdoor worden inwoners van de Veluwe verrijkt met achtergronden over hun eigen leefomgeving en komen 
toeristen op een laagdrempelige manier meer te weten over de plek waar zij hun vakantie doorbrengen. Dit verrijkt in beide 
gevallen de Veluwebeleving! 

M.b.t. de keuze voor welk verhaal van de betreffende locatie er wordt verteld zijn er twee opties. Het verhaal van de locatie
moet namelijk aansluiten bij (minimaal) één van de onderstaande thema’s. 

a. Het Veluwe thema van dat betreffende jaar. Voor 2022 is het thema ‘Koninklijke Veluwe’ en voor 2023 ‘Hanze’. 

b. Het belevingsgebied waar de locatie in valt. Bijvoorbeeld ‘Stille Veluwe’, Industriële Veluwe’, ‘Ambachtelijke Veluwe’ etc. 

Hoofddoel is om het Veluwegevoel te stimuleren bij inwoners van de Veluwe en aanwezige toeristen en recreanten. Daarnaast 
zijn educatie, exclusief aanbod voor inwoners / bezoekers, het geven van de beste Veluwe beleving en promotie van de regio 
aanvullende subdoelstellingen. 

Een zeer belangrijk bijeffect van het project is samenwerking op de Veluwe. 

Kwantitatief: Op 10 locaties, verspreid over de Veluwe vinden buitenvoorstellingen plaatst die aansluiten bij het verhaal van 
het gebied. Streven is om gespreid, zowel in tijd als geografisch over de Veluwe, met deze 10 voorstellingen tenminste 3500 
bezoekers te trekken.



Opdracht

VisitVeluwe is verantwoordelijk voor de Externe marketing en communicatie van de Veluwse Buitenvoorstellingen.

Hieronder valt:

• Projectbeeld ontwikkelen

• Factsheet ontwikkelen & B2B communicatie

• Toolkit ontwikkelen

• Poster & flyer 

• Beachflags

• Online presentatie op visitveluwe.nl 

• Persberichten 

• Inkoop externe media
• Recreatiekrant 

• Indebuurt

• DPG

• Social media campagne 



Projectbeeld

Voor de Veluwse Buitenvoorstellingen is een herkenbaar projectbeeld / 

beeldmerk opgesteld door Buro28. Het beeld zorgt voor herkenbaarheid 

en betrouwbaarheid en dient als een ‘keurmerk’ voor kwaliteit Veluwse 

buitenvoorstellingen. Het beeld komt terug op zoveel mogelijk uitingen. 

Het projectbeeld zal niet vastgemaakt worden aan het woordmerk 
Veluwe maar moet in uitstraling wel een geheel vormen, zodat het naast 
elkaar staat en elkaar versterkt. Het beeld is bedoeld om de lading 
‘Veluwe breed evenement’ kracht bij te zetten. Ook zorgt het voor 
verbinding, zowel bij B2B als de B2C doelgroep. Het zijn namelijk geen 
losse voorstellingen, het is een eenheid, een programma!



Factsheet en B2B communicatie
We hebben verscheidene berichten ter bewustwording 
en participatie in de Veluwse Buitenvoorstellingen 
gedeeld op de B2B website en LinkedIn van 
VisitVeluwe.



Toolkit voor ondernemers

Voor deelnemende ondernemers hebben we een Toolkit 
gemaakt met daarin informatie, beeldmateriaal, logo’s en 
voorbeelden van PR en social media teksten. Hiermee konden 
ze op een professionele manier zelf de evenementen 
promoten. Ook zorgt het voor een uniforme look met het 
gebruik van het beeldmerk.



Poster, flyer & beachflag

We hebben samen met Buro28 een poster, flyer en beachflag voor de Buitenvoorstellingen gemaakt. De poster 
en flyers konden door de deelnemende ondernemers gebruikt worden om de evenementen te promoten. De 
beachflags (2 stuks) werden tijdens de evenementen neergezet bij de entree om voor herkenning te zorgen.



Online presentatie op visitveluwe.nl
Voor de Buitenvoorstellingen hebben we een speciale landingspagina

gecreëerd. Op deze staat informatie over wat buitenvoorstelling zijn, 

de evenementen kalender en locaties. Daarnaast hebben we op de 

visitveluwe.nl homepagina een banner aan de Buitenvoorstellingen 

gewijd en de voorstellingen uitgelicht in het zomervakantie artikel.

https://www.visitveluwe.nl/buitenvoorstellingen
https://www.visitveluwe.nl/artikelen/zomervakantie-veluwe


Resultaten visitveluwe.nl
De Buitenvoorstellingen landingspagina is 28.696 keer bezocht. 
19.177 Unieke gebruikers zijn op de pagina geweest. 

Meer dan de helft van het bezoek (12.497) kwam via de social
media advertenties. Ook hebben de native ads van DPG meer dan 
6.000 bezoekers naar de landingspagina gekregen. Daarnaast 
scoorde indebuurt Apeldoorn hoog met 1.100 bezoekers. Inbuurt
Zwolle en Ede leverden 400 en 173 bezoekers op. Ook is er veel 
direct verkeer (b.v. via een bericht in de krant) en organisch verkeer 
op de pagina terechtgekomen.

Op het evenement Openluchtfestival Berg & Bos is het meeste 
geklikt, gevolgd door Openluchtbios Kasteel Vosbergen en Goodwill 
Concert door Orkest van de Koninklijke Marechaussee en 
Havenconcert Pop Meets Classic. 



Pers & PR B2C
Op 23 juni heeft VisitVeluwe een persbericht 
gedeeld met het B2C netwerk. Het is opgepakt door 
verscheidene print en online publicaties met de 
volgende resultaten. Als de betaalde Pers uitingen 
van indebuurt.nl uit dit overzicht gefilterd wordt 
komen we op een totaal bereik van 1.483.361.



Recreatiekrant Veluwe

In Recreatiekrant Nr. 3 van 27 juni - 31 juli (zomereditie |) is een 1/1 
pagina opgenomen ter promotie van de Buitenvoorstellingen.

De Recreatiekrant Veluwe heeft een oplage van ca 50.000 
exemplaren per editie en wordt gratis verspreid bij campings, 
bungalowparken, hotels, restaurants, attracties, bibliotheken, en 
VVV’s en toeristische informatiepunten op de Veluwe. Het bereik 
per editie is meer dan honderdduizend lezers.



Indebuurt Artikelen
Samen met indebuurt hebben we die drie artikelen geschreven voor de bezoekers van 
indebuurt Ede, indebuurt Apeldoorn en indebuurt Zwolle.
De artikelen stonden ieder twee weken uitgelicht op de sites en 3 dagen in de Spotlight op de 
homepage en andere veelbezochte pagina’s. Ook werd het artikel doorgeplaatst op de 
Facebook pagina’s van de indebuurt.

De 3 artikelen over de buitenvoorstellingen zijn aan 134.237 mensen vertoond op de website 
en aan 17.704 mensen op Facebook met een totaal bereik van 151.941. De artikelen zijn in 
totaal 5.858 keer gelezen. Dit overtreft de doelstelling van 2.160-3.570. De gemiddelde 
leestijd varieert van 2m0s tot 3m8s en daarmee kan je zeggen dat de lezer echt even de tijd 
heeft genomen voor het artikel.

Ede

Totaal vertoningen 21.406

Facebook bereik 2.933

Aantal keer gelezen 512

doorklikken 174

Apeldoorn

Totaal vertoningen 63.371 

Facebook bereik 7.916 

Aantal keer gelezen 3.901 

doorklikken 1.102

Zwolle

Totaal vertoningen 49.470

Facebook bereik 6.855

Aantal keer gelezen 982

doorklikken 451

https://indebuurt.nl/ede/doen/hier-in-ede-geniet-je-deze-zomer-van-buitenvoorstellingen
https://indebuurt.nl/apeldoorn/doen/hier-in-apeldoorn-geniet-je-deze-zomer-van-buitenvoorstellingen
https://indebuurt.nl/zwolle/doen/hier-in-apeldoorn-geniet-je-deze-zomer-van-buitenvoorstellingen


DPG Native ad
Samen met DPG hebben we 3x een native ad gedraaid die werd vertoond aan 
regionale bezoekers op de websites van o.a. Nu.nl, Algemeen Dagblad, De Stentor, De 
Gelderlander, Indebuurt, Tubantia en Sportnieuws en vele andere.

De doelstelling stond op 1.250.000 impressies en 4.125 - 4.875 verwachte aantal 
klikken op de landingspagina. Het aantal klikken naar de pagina is meer dan gehaald. 
Het totale impressies is door een fout bij de uitvoerder helaas niet helemaal gehaald. 
Hiervoor hebben we 350.000 impressies tegoed die we gaan inzetten bij de volgende 
editie Buitenvoorstellingen. De benchmark zichtbaarheid is 63-78% en wij hebben 
een mooie 71% behaald.

Resultaten

Totaal impressies 925.076

Zichtbaarheid 71,45%

Klikken 6.046

CTR 0,58%



Social media campagne

We hebben ingezet op een social media campagne met 6 verschillende advertenties ter promotie van 
de voorstellingen. De advertenties werden op Facebook en Instagram getoond onder een regionale 
doelgroep. Eén advertentie was algemeen ingezet en de andere waren ter promotie van de 
verschillende voorstellingen, en werden rond de twee weken voor aanvang getoond.

De campagnedoelstelling stond op verkeer om de KPI te kunnen behalen van min. 300.000 impressies 
en 150.000 bereik. Deze doelstelling hebben we ruim behaald met 662.355 impressies en 268.277 
bereik!

13 juni t/m 25 september

Totaal impressies 662.355

Totaal bereik 268.277

Weergave betaald 474.507

Bereik betaald 176.060

Klikken op link 13.846

Likes 726

Reacties 63

Gedeelde & opgeslagen 
berichten

146



Totale Resultaten marketing campagne

Bereik

VisitVeluwe.nl Social Media Pers & PR

Indebuurt Recreatiekrant DPG Native Ad

Totaal bereik 

VisitVeluwe.nl 19.177

Social media 268.277

Pers & PR 1.483.361

Indebuurt artikelen 151.941

Recreatiekrant Veluwe 100.000

DPG Native Ads 1.250.053

TOTAAL BEREIK 3.272.809


