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1. inleiding

Destinatiemarketing kan alleen effectief worden ingezet als kracht en kennis  
worden gebundeld en middelen efficiënt worden aangewend.  

In Noord-Holland Noord (NHN) hebben gemeenten en ondernemers met elkaar 
afgesproken om voor de toeristische marketing en promotie samen te werken 

 en de regio te positioneren als ‘Holland boven Amsterdam’.  
Uitgangspunt is gebruik te maken van elkaars kennis, kunde, ervaring en kwaliteiten 

 en die te verbinden. Met als doel een voor de toerist, (dag)bezoeker en  
eigen inwoners, aantrekkelijk en duurzaam verrassend toeristisch aanbod.  

Door steeds de wensen en behoeften van de vrijetijdsgenieter centraal te stellen 
vervagen de gemeentegrenzen.
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Voorbij het verleden met de handen uit de mouwen naar de toekomst.
Met dit marketingplan zet Holland boven Amsterdam (HBA) even concrete 
als realistische stappen naar de toekomst. We starten met een schone lei en 
laten het verleden achter ons. We nemen mee wat goed is en laten achter wat 
minder goed was. 

In dit marketingplan en de daarbij behorende campagne-jaarplanning ligt de 
primaire focus op de belangrijkste kerntaak van de destinatiemarketing orga-
nisatie (DMO), namelijk het uitvoeren van regionale, nationale en internationale 
marketingactiviteiten. Dat doen we door de iconen van HBA te benoemen, 
thematisch voluit in de etalage te zetten, te visualiseren, erover te verhalen in 
woord en beeld en... ze op een verrassende, inspirerende wijze aan en met el-
kaar te verbinden. Soms logisch, soms onverwachts, maar altijd aansprekend 
en voor de bezoeker verrijkend. 

Om groei en bestedingen te bevorderen is in april 2016 de DMO HBA in het 
leven geroepen. In het rapport van bureau Bosscher & Klein (oktober 2015) zijn 
de basisdoelstellingen van HBA helder beschreven. Kort samengevat luiden die 
doelstellingen: meer bezoekers, die meer besteden en vaker terugkomen. 
Deze doelstellingen omarmen en onderschrijven we in dit marketingplan 2018 - 
2021 met volle overtuiging en geloof in de slagingskans daarvan. 

De DMO HBA valt onder het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord als 
zelfstandig programma.

Kerntaken DMO HBA:  
π  presentatie, promotie en marktbewerking van en voor het gebied 
     Holland boven Amsterdam

π  initiëren en uitvoeren van regionale, nationale en internationale  
     destinatiemarketingactiviteiten

π kwalitatief hoogwaardige en actuele online informatievoorziening en 
     -distributie met als basisuitgangspunt: HBA is on- en offline zichtbaar, 
      vindbaar, boekbaar* 

π stimuleren en ondersteunen van lokaal gastheerschap samen met  
     ondernemers 

π faciliteren en verbinden van aanbieders van het vrijetijdsaanbod

Doelstelling Holland boven Amsterdam
De DMO HBA zet zich in om het vrijetijdsaanbod van de regio HBA duurzaam 
te versterken door het gebied als een aantrekkelijke bestemming voor kort en 
middellang verblijf en/of dagbezoek aan te bieden. Inzet is verhoging van de 
gemiddelde dagbesteding en groei van het aantal gasten. Dit moet leiden tot 
meer werkgelegenheid, betere voorzieningen, een dynamische leefomgeving 
en trotse bewoners. 

Realistische verwachtingen
De verwachtingen ten aanzien van de rol, taken en werkzaamheden van de 
DMO HBA zijn in de voorbije periode nogal verwaterd. Enerzijds doordat - 
vanuit een oprechte ambitie - een te rooskleurig beeld is ontstaan van wat 
de DMO HBA allemaal kon, kan en zou gaan doen en anderzijds doordat de 
financiële middelen in de praktijk veel beperkter bleken dan aanvankelijk 
ingeschat. Daarbij lieten ook communicatie en informatievoorziening te 
wensen over. Niet alles kunnen we nu al voorzien, daar waar in de loop van de 
jaren aan-passingen moeten plaatsvinden zullen we dat uiteraard doen.

*) boekbaar via externe connectie met bijvoorbeeld booking.com en expedia.nl
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Dat deel van het verleden laten we graag achter ons. De DMO HBA staat voor 
concrete plannen en doelen gebaseerd op heldere uitgangspunten, nuchtere 
feiten en cijfers en daadkrachtige besluiten. In de volle overtuiging dat de 
gekozen strategie en middelen in dit marketingplan voor nu de beste zijn. 
Waarom voor nu? Omdat destinatiemarketing een dynamisch werkveld is, de 
voorkeuren van onze consument-gasten grillig zijn en nieuwe technieken ons 
bij voortduring in staat stellen om op andere manieren in contact te komen 
met onze bestaande en toekomstige gasten. 

Helderheid, duidelijkheid, gestructureerde communicatie op vaste momenten, 
daar kunnen alle direct en indirect belanghebbenden in HBA voor 2018 en 
daarop volgende jaren voluit op rekenen. In het verlengde daarvan is het 
belangrijk om stil te staan bij het feit dat betrokkenheid en belang hebben bij, 
toch ook vooral pro-actieve processen zijn. Met zowel een haal- als brengplicht 
van alle partijen. Van meet af aan was duidelijk - en dat uitgangspunt is 
onveranderd van kracht - dat de DMO HBA ‘een samen sterker, samen 
duurzaam beter’ -samenwerkingsverband is met grote potentie. Daar ligt de 
sleutel tot gezamenlijk succes of falen. 

Communicatiemomenten
Tweemaal per jaar (voor- en najaar) wordt een netwerkbijeenkomst geor-
ganiseerd voor alle partners en belanghebbenden. Vaste punten tijdens de 
bijeenkomsten zijn o.a. evaluatie van de afgelopen campagnes, presentatie van 
nieuwe campagnes, trends & topics in de toeristische sector en kwaliteits- 
verbetering van het toeristisch product in en voor onze regio. Daarnaast wordt 
volgens een vaste frequentie een HBA Nieuwsbrief (6x per jaar) verstuurd aan 
alle partners en belanghebbenden. Voor zowel de netwerkbijeenkomsten als 
de onderwerpen voor de Nieuwbrief is er een permanente, open uitnodiging 
aan alle partijen om hieraan met kennis, kunde, ervaring en inspiratie een 
bijdrage te leveren.

Over kerntaken...
Vanuit de HBA-gedachte bestaan er geen dorps- of gemeentegrenzen, slechts 
de denkbeeldige grens van de regio als geheel. Ons denken, doen en marke-
ting bedrijven is bepaald vanuit onze opdracht: gasten van buiten ons gebied 
verleiden en inspireren tot een feitelijk (herhaal)bezoek en om mensen uit onze 
regio te bewegen tot een bezoek aan andere iconen binnen ons gebied. De 
destinatie is het gebied Holland boven Amsterdam, de bestemming(en) is/zijn 
de HBA-iconen (natuur, water, kust, Hollandse historie, bloemen en tulpen, 
agri en food) en nadrukkelijk niet een specifieke plaats als bedoeld in stad of 
dorp. HBA moet daarom niet worden gezien als citymarketing-organisatie.

2017: HBA-website live. 2018: oogsten
De (vernieuwde) website hollandbovenamsterdam.com ging vlak voor 
aanvang van het zomerseizoen live. Een belangrijke mijlpaal en vooral een 
vitale schakel in de communicatie met bestaande en toekomstige gasten. 
De website is het uiteindelijke platform waar HBA, de iconen, de plaatsen, 
de highlights, de accommodaties, et cetera voor onze regionale, nationale 
en internationale doelgroepen samenkomen. Alle campagne-activiteiten 
leiden naar de website. Presentatie, actualiteit, sfeer, inspiratie, verleiding en 
verrijking; de website = Holland boven Amsterdam. 

Bezoekers moeten snel, gemakkelijk en logisch kunnen zoeken, vinden en 
boeken*. In de begroting voor 2018 en daaropvolgende jaren is budget geal-
loceerd voor nieuwe en/of optimalisatie van functionaliteit en content. Ook 
voor de website geldt een gedeelde verantwoordelijkheid in halen en brengen. 
Ondernemers hebben toegang tot hun eigen informatie en presentatie en zijn 
zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit daarvan. HBA heeft de verantwoordelijk-
heid voor het optimaal functioneren van de website (de techniek) en zorgt door 
aansprekende marketingcampagnes en content voor een gestage bezoekers-
stroom uit de specifiek benoemde doelgroepen voor HBA.

*) boekbaar via externe connectie met bijvoorbeeld booking.com en expedia.nl8



Onze missie voor 2018 is voor wat betreft de website glashelder: 

het gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit van de content, het verbeteren 
van de functionaliteit en zorgen voor een optimale beleving voor de bezoeker 
waarbij ‘zoekgemak’ leidend is. 

Kijken we naar het huidig aantal bezoekers (5.691 over de periode 27 maart 
t/m 13 oktober) dan ligt daar onbetwist onze belangrijkste uitdaging en 
tegelijkertijd onze grootste kans. 

De geplande voorjaars-, zomer- en najaarscampagnes voor 2018 moeten 
leiden tot significant meer online bezoekers, die langer op de website blijven 
(zoeken, ontdekken, geïnspireerd raken) en sneller vinden (doorklikken en 
boeken). Doelstelling is om in 2018 te groeien naar 100.000 bezoekers.

2017: Meerjarige, extra opdracht: HBA-campagne voor de Kop
De kopgemeenten, Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel, werken met 
het regionaal stimuleringsprogramma ‘De Kop Werkt!’ samen aan een sterke 
regio. Vanuit dit programma is in het voorjaar van 2017 opdracht gegeven 
voor het opstellen van een toeristisch profiel en marketingplan voor de Kop 
van Noord-Holland. Het profiel voorziet in een aansprekende en herkenbare 
identiteit voor de regio. Doelstelling is om duurzaam meer verblijfstoeristen en 
dagrecreanten naar dit prachtige stukje Holland boven Amsterdam te trekken.
De DMO HBA heeft van de projectgroep ‘De Kop Werkt!’ het volle vertrouwen 
gekregen om het marketingplan voor De Kop uit te voeren (zie hiervoor ook: 
www.dekopwerkt.nl). Dit betreft een meerjarige opdracht met een jaarlijks 
budget van € 400.000,-. Goed beschouwd een logische keuze omdat de kern- en 

merkwaarden alsook de propositie en positionering voor de Kop - zij het met 
accentverschillen - nagenoeg gelijk zijn aan elkaar. En niet in de laatste plaats 
omdat De Kop en HBA in grote lijnen dezelfde toeristische doelgroepen bedie-
nen (zie ook ‘Kengetallen’ op pag. 29). 

2017: Succesvolle zomercampagne voor de Kop 
De start van de marketingcampagne ‘Zomer in de Kop’ viel eind juni samen 
met SAIL Den Helder. Een week waarin De Kop regionaal en nationaal al 
volop in de belangstelling stond. Doel van de zomercampagne (juni – eind 
september) was om zowel binnen als buiten de regio bewoners en bezoekers 
te inspireren tot een kort of lang(er) verblijf in de Kop. De zomercampagne 
zette de kustlijn, waterlijn en Hollandse Historielijn (o.a. Westfriese Folklore) 
centraal. 

Basisgedachte voor deze (en alle) campagnes is het laten zien van unieke 
combinaties, oftewel de iconen van de Kop. Zoals een dagje aan het strand 
combineren met een bezoek aan een van de historische stads- of dorpskernen. 
Om bezoekers vervolgens te verleiden tot bijvoorbeeld een overnachting. 

Resultaten
De campagne voor de Kop was zowel regionaal als nationaal zichtbaar via 
diverse media. O.a. ABRI’s op NS stations en A0-posters in grote steden, ‘Dagje 

noot: in juli/augustus mist 2 weken data 

zomer
in de

kop
zomervakantieindekop.nl

    vier de zomer
  in de kop van 
Noord-Holland 

zomervakantieindekop.nl

     op avontuur 
  in de kop van 
Noord-Holland 

vakantie
in de

kop
fietsenindekop.nl

     verrassende
   routes in de kop 
 van Noord-Holland 

fietsen
in de

kop     geniet van de
  ruimte in de kop
van Noord-Holland

strandindekop.nl

strand
in de

kop
van Noord-Holland

dagje uit
in de

kop
dagje uitdagje uitdagje uitdagje uit

       natuur & cultuur
    in de kop van
  Noord-Holland
dagjeuitindekop.nl

9



strand
boven amsterdam



uit in de Kop’ -advertenties in kranten en magazines, thematische webpagina’s, 
redactionele artikelen op Nu.nl, actiebanners op tal van websites en in App’s 
zoals Buienradar en Marktplaats. Daarnaast is zeer doelgroepgericht gebruik 
gemaakt van Google AdWords en mobiele advertising. Alle media bij elkaar 
zorgden voor een enorme toename van bezoekers aan de speciale ‘Zomer in de 
Kop’-themapagina’s op de website van Holland boven Amsterdam.  
In juni gestart met 0 bezoekers, groeide dat aantal in juli en augustus naar 
ruim 1.000 unieke bezoekers per dag. Met op topdagen zelfs uitschieters naar 
1.500 bezoekers. In totaal bezochten in de periode juni t/m 13 oktober 61.257 
bezoekers de themapagina’s voor de Kop. 

In de zomerperiode blijken de ‘Dagje uit in de Kop’-pagina’s met doorklik-
mogelijkheden naar o.a. Strand in de Kop, Fietsen in de Kop, Folklore in de Kop 
het meest favoriet. Ruim 50% van de websitebezoekers komt uit Noord-Holland, 
eens te meer het bewijs dat onze eigen regio enorm in trek is bij onze eigen 
inwoners. Campagnedoelstelling voor 2018 voor de Kop is om 140.000 online 
bezoekers te genereren.

2018: HBA en de Kop campagnes die elkaar versterken
Het succes van de HBA-campagne voor de Kop en de daavoor ingezette 
middelen en technieken, vormt de basis om in 2018 voor eenzelfde campagne-
aanpak en strategie voor Holland boven Amsterdam te kiezen. 
In 2018 zullen de marketingactiviteiten en -planning voor zowel HBA als de Kop 
synchroon lopen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde multimediale 

middelen en kanalen. Voor beiden biedt dit, los van inkoopvoordeel door volume,
grote voordelen. Want ondanks het feit dat de communicatie-uitingen inhou-
delijk en visueel van elkaar verschillen, is sprake van een sterke associatieve 
en richtinggevende (de destinatie HBA) verwantschap. Op deze wijze versterken 
beide campagnes elkaar. Met HBA is door alle gemeenten de basis gelegd, met 
de extra inspanningen van de Kop en ook andere gemeenten die met eigen 
microwebsites zullen gaan deelnemen, wordt de basis alleen maar sterker. 
Zowel HBA als de Kop maken gebruik van hetzelfde communicatieplatform 
(website), hebben dezelfde afzender (Holland boven Amsterdam) en belangrijker 
nog, het toeristisch aanbod zoals gevat in de themalijnen met de HBA-iconen, 
wordt verder verbreed, verdiept en verrijkt (zie ook Iconen in verbindende 
themalijnen pag. 20).

Liever minder maar goed, dan van veel een beetje
Een kritische noot. Doordat we met velen alles even belangrijk en uniek vin-
den is een rommelig en diffuus beeld ontstaan als je kijkt door de bril van de 
bezoeker. Er is, en wordt nog steeds, geschoten met kostbare hagel op eigen 
wild. Herijking is daarom noodzakelijk en keuzes moeten worden gemaakt. 
Niet gebaseerd op democratie, politiek of budget, maar puur gericht op resul-
taat, realiteit, doelgroep (en hun zoek- en koopgedrag), op een solide langeter-
mijneffect. En niet in de laatste plaats het geloof in de gezamenlijke, kansrijke 
propositie van Holland boven Amsterdam. 
Met dit marketingplan 2018 - 2021 volgen we een duidelijk pad en zijn heldere 
keuzes gemaakt: de hoogste prioriteit in denken, doen en besteding van midde-
len aan kansrijke marketingcampagnes die bezoekers naar ons gebied trekken. 
Het betekent niet dat er geen ruimte is voor flexibiliteit. Afwijken, het grijpen van 
kansen moet altijd mogelijk zijn, als maar duidelijk is waarom en als ze maar 
bijdragen aan het beoogde resultaat. Het betekent voor stakeholders dat een 
overtuigde keuze moet worden gemaakt voor een langere periode van verbinte-
nis aan de DMO HBA.
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2. propositie en positionering



Potentie van het gebied
Verschillende partijen proberen de werkgelegenheid in de regio Noord-Holland
Noord op hun eigen manier te stimuleren: individuele bedrijven, gemeenten en
samenwerkingsverbanden willen vooral de aandacht op zichzelf (het bedrijf of 
de gemeente) vestigen. Daardoor wordt Noord-Holland Noord als toeristische
bestemming, verblijfs- of vestigingsplaats onvoldoende en niet eenduidig in 
de markt gezet. Toerisme & recreatie wordt gezien als een kansrijke, relatief 
schone en qua schaal passend te maken economische sector. Juist in een 
relatief perifere regio die te maken heeft met wegtrekkende jonge bewoners, 
kan toerisme en recreatie voor directe en indirecte werkgelegenheid zorgen 
en voor behoud wat daar nog van over is. De metropool Amsterdam daaren-
tegen groeit in bijna alle opzichten uit haar jasje en is op zoek naar gebieden 
om de druk weg te nemen van de stad. De inzet wordt om de potentie van de 
twee-eenheid Amsterdam en Noord-Holland Noord voor regionale, nationale 
en internationale vrijetijdsgenieters voluit te benutten.

Diversiteit van Holland boven Amsterdam
Noord-Holland Noord is een gebied met vele kenmerken en talrijke mogelijk-
heden en een grote (potentiele) aantrekkingskracht voor toeristen. Er is een 
groot verschil in aanbod, verschil in landschap, verschil in historie, verschil in 
mensen, verschil in beleving en verschil in mentaliteit. 
 
De mogelijkheden van de regio zijn zowel divers als kansrijk, bijvoorbeeld: 
Beemster heeft werelderfgoed, Den Oever biedt de toegang tot de Waddenzee 
en De Nieuwe Afsluitdijk, Den Helder heeft (bijna altijd) de meeste zonuren van 
Nederland en vooral prachtige en rustige stranden, Schagen heeft authentieke 
markten en Westfriese Folklore, West-Friesland de Omringdijk en cultuurhisto-
rie, Alkmaar heeft kaas en winkelen, Zaandam heeft de Zaanse Schans, Hoorn 
heeft de VOC geschiedenis en Bergen heeft kunstenaars en het strand.

Positionering
Het gebied Noord-Holland Noord wordt gepositioneerd als een aantrekkelijke, 
verrassende en verrijkende bestemming voor verblijf en dagbezoek. In de 
communicatie wordt steeds expliciet de relatie gelegd met Amsterdam. 
Als ‘Holland boven Amsterdam’ lift Noord-Holland Noord mee op de grote 
naamsbekendheid van de hoofdstad en tegelijkertijd profiteren we van 
de behoeften van bewoners, bezoekers en bedrijven vanuit Amsterdam. 
In ‘Holland boven Amsterdam’ kunnen de echte Hollandse iconen worden 
bezocht, gezien, beleefd en geproefd. 

De Holland boven Amsterdam iconen zijn:

π  natuur    π  water             π  kust  
π  hollandse historie   π  tulpen en bloemen       π  agri en food  
 

Kernwaarden
Merken, organisaties en destinaties leggen hun identiteit vast in zogeheten 
kernwaarden. Het zijn kortweg de belangrijkste waarden, normen en 
karaktereigenschappen van een merk - of in dit verband - van Holland boven 
Amsterdam. Onze kernwaarden geven aan waar we voor staan, waarin we 
geloven, wat ons verbindt en wie we (willen) zijn. Voor alle duidelijkheid, 
kernwaarden geven niet aan wat je doet, maar hoe je het doet.  

Van kernwaarden naar merkwaarden naar de propositie voor Holland boven Amsterdam

puur, nuchter, robuust, onafhankelijk, ondernemend, 

vriendelijk, open, betrouwbaar, verbindend
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Merkwaarden
Voor een onderscheidende positie in de markt hebben we bepaald waarin 
HBA zich onderscheidt van andere regio’s in Nederland. Ofwel, naar dat wat 
onze regio uniek en bijzonder maakt. Dat hebben we vastgelegd in vier stevige 
merkwaarden. Voor een helder begrip; de merkwaarden zijn de externe 
vertaalslag van de inhoud van de kernwaarden. Merkwaarden moeten leven 
bij alle direct betrokken partijen in onze regio en beleefd worden door onze 
inwoners, (dag)recreanten en toeristen. De merkwaarden vertalen, verbeelden 
en verwoorden we consequent in alle communicatie-uitingen. 

oorspronkelijk, veelzijdig, ambitieus, veerkrachtig

De merkwaarden, die ieder voor zich een belofte inhouden, maken in combi-
natie met elkaar onze regio uniek. Waarden waaraan we de propositie voor 
Holland boven Amsterdam verbinden: verrijkend. 

Verrijkend is een tijdloze (waarde)propositie die zowel visueel als inhoudelijk 
over de volle breedte en voor langere tijd ons in campagnes de ruimte biedt 
om de beleving van en in Holland boven Amsterdam te communiceren voor 
alle relevante doelgroepen. Verrijkt worden door een aangename visuele of 
fysieke beleving is een gevoel of gewaarwording die - bij voorkeur associatief -
in het geheugen blijft. Vanzelfsprekend worden alle communicatie-uitingen 
vooraf getoetst op het ‘verrijkende gehalte’.

De tot de verbeelding sprekende verbindingen - oftewel, unieke, contrastrijke, 
verrijkende combinaties - worden in de strategie en communicatie afgestemd 
op de bezoekerstypen (o.a. profiel leefstijlen) die nu - en potentieel - de regio 
bezoeken en bewonen. 

oorspronkelijk

π  natuur als schatkamer
π  Hollandse historie
π  authentiek, Hollands landschap
π  strijd met het water
π  uniek (wereld)erfgoed
π  behoud van en respect voor 
     natuur, cultuur en erfgoed

veelzijdig

π  breed en gevarieerd
     leisure aanbod in een
     rijkgekleurd landschap 
     voor een brede doelgroep

π  het compacte gebied en de
     korte reisafstanden maken 
     dat in korte tijd veel plaatsen,
     bezienswaardigheden en  
     activiteiten bereikbaar zijn

π  de veelzijdigheid prikkelt
     keer op keer naar meer,
     vaker en langer

π  de wil om te groeien, te ver-
     beteren, te verdiepen,  
     te verbreden en te verbinden
     door mee en soms tegen te 
     bewegen en verder te kijken  
     dan de horizon van gisteren 
     of vandaag

 

π  innovatie
π  gebiedsontwikkeling
π  investeringsbereidheid
     lokale overheid en provincie
π  ondernemerschap
π  toekomstgericht
π  vallen en weer opstaan
π  met overgave en overtuiging 
     doorgaan in goede en slechte 
     tijden

ambitieus veerkrachtig
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rust en ruimte
boven amsterdam



Holland boven Amsterdam biedt een unieke combinatie van authentiek Hollands landschap. Langs drie 

kusten omringd door de zee. Met oude en nieuwe natuurgebieden. Met zichtbaar en tastbaar historisch 

(wereld)erfgoed waar verleden, heden en toekomst bijna logisch in elkaar over gaan. Die contrastrijke 

combinatie maakt elk bezoek aan de Holland boven Amsterdam steeds weer tot een nieuwe, 

verrassende beleving. Een verrijkende ontdekkingsreis die de bezoeker raakt en waarvan je altijd iets 

mee terug naar huis neemt.

verrijkend

Propositie Holland boven Amsterdam
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iconen
boven amsterdam



3. HBA-iconen
in verbindende themalijnen



Themalijnen Holland boven Amsterdam
De toeristisch gezien belangrijkste en meest aantrekkelijke gebiedskenmerken 
van Noord-Holland hebben we geclusterd in zes themalijnen. Aan de themalij-
nen zijn de HBA-iconen en/of activiteiten en/of bezienswaardigheden en bijbe-
horende plaatsen of gebieden verbonden. De themalijnen, met ieder hun eigen 
verhaallijn(en), en vaker nog, combinaties van lijnen, vormen de rode draad in 
de regionale, nationale en internationale campagnes en marketingactiviteiten 
voor Holland boven Amsterdam. 

Themalijnen HollandCity NBTC
Met de HBA-themalijnen sluiten we - ten dele - en op geheel eigen wijze aan
bij de HollandCity-verhaallijnen van het NBTC. Ten dele omdat niet alle NBTC- 
lijnen voor ons inhoudelijk en qua toeristisch aanbod interessant zijn. Boven- 
dien hanteert het NBTC geheel andere citeria voor het opnemen van plaatsen 

Holland boven Amsterdam-iconen in verbindende themalijnen

o.a. duinen, duinmeren, duinvaleien, wadden, polders,
bossen, fietsen, wandelen, natuurgebieden

o.a. marine, havens, bruine vloot, zeilen, (kite)surfen, 
recreatief varen, watersport 

natuurlijn

o.a. erfgoed, folklore, musea, markten, historische 
kernen, molens

hollandse historielijn

waterlijn 

kustlijn
o.a. zee, strand, wandelen, eten&drinken, overnachten 

agri- & foodlijn
o.a. kwekerijen, kassen, visserij, streekproducten

tulpen- en bloemenlijn
o.a. tulpenvelden, kwekerijen, kassen



Holland boven Amsterdam-iconen in verbindende themalijnen

of gebieden in de HollandCity-lijnen. Concreet sluiten we aan op de 
Waterlandlijn van het NBTC (► HBA- waterlijn), hierin zijn binnen ons 
gebied het Werelderfgoed Beemster/Schermer, het Zuiderzeemuseum 
Enkhuizen en de Afsluitdijk opgenomen. We sluiten aan op de NBTC 
Bloemenlijn (► HBA- tulpen- en bloemenlijn) waarin Zijpe is opgenomen 
en bij de Gouden Eeuwlijn (► HBA- hollandse historielijn), waarin de 
Zaanse Schans, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen zijn opgenomen. 

In nationale en internationale campagnes neemt het NBTC deze locaties 
mee. Vanuit HBA daarop aanhaken betekent meeliften. Niet meer en niet 
minder. Inhoud, verbreding en verdieping als ‘toeristisch product’ zullen 
we moeten doen door onze eigen verhaallijnen verder uit te werken, te 
verrijken en te koppelen aan onze eigen themalijnen. Om die vervolgens 
in aansprekende campagnes aan en met elkaar te verbinden. 

Themajaren NBTC - aansluiting HBA
Bij het samenstellen van de marketingactiviteiten en -planning wordt 
jaarlijks gekeken naar de thema’s of themalijnen waarmee het NBTC 
campagnes gaat voeren. Belangrijk daarbij zijn ook de themajaren omdat 
daaromheen grote, internationale campagnes worden ingezet. Voor de 
komende jaren zijn dat: Rembrandt en de Gouden Eeuw 2019 en Ode 
aan het Nederlands Landschap 2021. In de begroting voor 2018 is 
budget gereserveerd om, in samenspraak met relevante partijen/onder-
nemers, de Provincie en het NBTC, het Rembrandt en de Gouden Eeuw 
-jaar uit te werken tot een voor de HBA-bezoeker breed en aansprekend 
toeristisch product. Uitgangspunt daarbij is ook om dit themajaar een 
meer duurzaam karakter mee te geven en producten te ontwikkelen die 
voor een langere periode meegaan. In de najaarscampagne van 2018 zal 
aan het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw 2019 vanzelfsprekend 
volop aandacht worden besteed. 

o.a. tulpen- en bloemenvelden,
kwekerijen, kassen

tulpen- en bloemenlijn                waterlijn
o.a. marine, havens, bruine vloot, zeilen,  
(kite)surfen, recreatief varen, watersport

iconische themaroutes
van kust tot kust

 
boven amsterdam
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themalijnen voorjaarscampagne 2018  (februari - juni)

waterlijn tulpen- en bloemenlijn hollandse historielijn

tulpen
boven amsterdam

hollandbovenamsterdam.nl

waterlijn 

tulpen- en 
bloemenlijn

hollandse
historielijn

hollandbovenamsterdam.nl

schetsvoorbeeld uiting (nog niet definitief)

natuur
boven amsterdam

hollandbovenamsterdam.nl

waterlijn 

tulpen- en 
bloemenlijn

schetsvoorbeeld uiting (nog niet definitief)
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schetsvoorbeeld uiting (nog niet definitief)

Inzet HBA-themalijnen
De gecombineerde themalijnen worden ingezet om (dag)recreanten en 
toeristen op soms logische en vaak verrassende wijze aan te zetten en te 
inspireren om tijdens hun bezoek of verblijf (of tijdens de voorbereiding 
daarvan) meer en andere HBA-iconen te bezoeken. In zowel de printcampag-
nes als online (o.a. thematische webpagina’s) bieden we - steeds met de 
leefstijlprofielen en hun respectievelijke interessegebieden als leidraad - 
iedere keer opnieuw verrijkende ervaringen en ontdekkingen aan volgens het 
principe: “Als u hier toch bent, is een bezoek aan (of verblijf in)..., beslist de 
moeite waard”. Visueel wordt gewerkt met ‘iconische’ beelden, combinaties 
daarvan, actiepanels en plaatsaanduidingen op de online themakaarten. 

In beweging van kust naar kust 
Met de iconen in verbindende themalijnen proberen we onze gasten van binnen 
en buiten de regio feitelijk en fysiek in beweging te krijgen. Proberen we de 
kustbezoeker, via bijvoorbeeld een prachtige natuurroute over land, naar het 
Zuiderzeemuseum te trekken, en de Zuiderzeemuseum-bezoeker over land 
of over (Zuider)zee naar de vismarkt in Den Oever te bewegen. En als onze 
bezoeker daar dan toch is, is een bezoek aan De Nieuwe Afsluitdijk (zeker met 
het oog op de toekomstige ontwikkelingen) een absloute verrijking. 

Lokaal aanhaken met eigen thema’s en acties
Het werken met de themalijnen maakt het niet alleen voor de bezoeker (op 
basis van o.a. interesses) aantrekkelijk en overzichtelijk, ook voor ondernemers 
en locaties bieden de themalijnen gerichte mogelijkheden (en grote kansen). 
Bijvoorbeeld door online (HBA en eigen website) met thematische acties en/of 
aanbiedingen aan te haken bij de HBA-campagne en/of om met behulp van de 
toolkit een campagnethema in eigen acties te verwerken. Dat kan het hele jaar 

door en is een doorlopende uitnodiging aan alle partijen om HBA hiervoor te 
benaderen, we denken en werken graag mee. 

Alhoewel de themalijnen - met de daarin opgenomen grote en/of toeristisch 
belangrijkste trekpleisters - zich op gebiedsniveau uitstrekken over de hele  
regio Noord-Holland Noord kunnen de themalijnen ook lokaal worden toe-
gepast. Zo is het bijvoorbeeld zinvol voor steden als Alkmaar, Den Helder en 
Hoorn om binnen het stadsgebied de themalijnen verder te detailleren om de 
aansluiting en verbinding voor de bezoeker nog interessanter - verrijkender - te 
maken. HBA neemt in het eerste kwartaal van 2018 het initiatief om dit lokaal 
verder uit te werken en vorm te geven.  

Nieuwe regiokaart op basis van themalijnen
De regiokaart zoals die in 2017 werd uitgegeven gaat in 2018 volledig op de 
schop. De kaart wordt volledig in lijn gebracht met de benoemde iconen in 
de themalijnen en is dus niet meer een toevallige opsomming van plaatsen 
of locaties. Om kosten op zowel korte als langere termijn uit te sparen wordt 
een eigen, rechtenvrije en vrij bewerkbare kaart aangekocht. Van de gedrukte 
versie (oplage minimaal 200.000) wordt ook een interactieve online versie 
gemaakt waar bezoekers op thema, behoefte, interesse, locatie e.d. kunnen 
zoeken (en vinden). 

De regiokaart, of delen van de kaart, is - welliswaar in beheer van de DMO 
HBA - maar is ‘openbaar bezit’ en dus voor HBA-stakeholders en partners 
beschikbaar. We streven naar uniformiteit en optimale herkenbaarheid voor 
onze gasten, waarmee gezegd dat de kaart visueel en grafisch altijd een HBA 
look&feel moet hebben maar dat het - in overleg - ondernemers vrij staat om 
een eigen afgeleide van de kaart te maken, zowel voor online als printgebruik. 
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erfgoed
boven amsterdam
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Geen accommodatiegids in 2018
Voor 2018 ontbreekt het budget om een eigen HBA accommodatiegids uit te 
geven. Daarbij speelt bovendien dat we onze twijfels hebben of een dergelijke 
gids nog wel van deze tijd is. Veruit het grootste deel van onze nationale en 
internationale bezoekers oriënteert zich online en in principe is alle informatie 
van en over accommodaties vindbaar op de HBA-website. Alle ondernemers 
met een ‘toeristisch product’ hebben de mogelijkheid zich op de website te 
presenteren. Een standaard presentatie is gratis. Sinds de live-gang van de 
website zijn door HBA grote inspanningen geleverd om de content zo volledig 
mogelijk op de website te krijgen. Veelal is daarbij gebruik gemaakt van online 
informatie van ondernemers in de regio. Voor alle ondernemers geldt dat zij 
de mogelijkheid hebben hun standaard vermelding aan te (laten)passen en/of 
te actualiseren. Gebleken is dat hiervan nog te weinig gebruik gemaakt wordt. 
Voor ondernemers bestaan tevens tal van mogelijkheden voor meer ruimte, 
actie- en aanbiedingspanels, aanhaken bij campagnes etc. Daartoe ontwikkelt 
HBA in het najaar van 2017 de eerste opzet voor een partnerplan waarin de 
mogelijkheden en kosten vermeld staan. 

Geen regiokrant in 2018
Ook voor de regiokrant is in 2018 geen budget beschikbaar. Ter vervanging 
daarvan wordt gedacht aan een tweemaal per jaar (voor 2018 eenmaal) uit te 
geven sponsored magazine. De kosten daarvoor moeten geheel worden gedekt 
uit extra partnerbijdragen en advertentieinkomsten. Begin 2018 presenteert 
HBA een concept dat, na gebleken belangstelling en haalbaarheid, onderdeel 
zal gaan uitmaken van het partnerplan.  

Beursdeelname HBA in 2018
Bij het verdelen van de beschikbare financiële middelen is de strategische keu-
ze gemaakt om zoveel mogelijk budget vrij te maken voor het realiseren van 
de primaire doelstelling: meer bezoekers, die meer besteden en vaker terug-
komen. Gestreefd is naar een gezonde verhouding in de begroting waarbij het 
uitgangspunt is geweest om 60% van de beschikbare middelen aan te wenden 

voor marketingcampagnes en -acties die direct en meetbaar resultaat ople-
veren. Beursdeelname vinden wij een belangrijke activiteit, HBA moet in ieder 
geval zichtbaar zijn op de belangrijkste beurzen voor toeristische consumen-
ten. Voor 2018 is op basis van bezoekers- en doelgroepkengetallen gekozen 
voor deelname aan de Fiets- en wandelbeurs (maart 2018). 

Een andere voor HBA belangrijke beurs in 2018 is de 50PlusBeurs, die staat 
wel geagendeerd maar niet gebudgetteerd. HBA werkt aan een plan om 
deelname mogelijk te maken met behulp van financiering door partners. Dit 
plan zal in het eerste kwartaal worden gepresenteerd en zal in z’n uiteindelijke 
vorm deel gaan uitmaken van het partnerplan.
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4. Leefstijlen
en kengetallen



Leefstijlen dagrecreanten Holland boven Amsterdam

Bron: Smart Agent Company | RECRON | rapport NHN BRVT en Leefstijlatlas dagrecreatie NH

vitaliteit

controle zekerheid

harmonie

het gezelschap,  
de mensen centraal

creatief en 
 inspirerend rood

HBA=5%
NL=6%

ondernemend
paars

HBA=8%
NL=9%

stijlvol en
luxe blauw

HBA=9%
NL=9%

ingetogen
 aqua

HBA=18%
NL=17%

rustig groen

HBA=17%
NL=16%

ontspannen  
en tot rust komen

lekker iets gaan doen, 
actief zijn, inspanning

activiteiten
staan centraal

gezellig lime

HBA=26%
NL=24%

uitbundig geel

HBA=18%
NL=18%

anders dan anders, 
creatief en inspirerend,
innovatief, verwonderen 

of ontdekken

stijlvol, chic, tot in de  
puntjes georganiseerd, 

prestatie gericht, 
sportief

gezelligheid, vermaak,
entertainment, 

ongecompliceerd genieten

authentiek, 
rustig en ingetogen, 

aandacht voor streek &
natuur, vertrouwd en 

herkenbaar
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Kengetallen doelgroepen HBA

De belangrijkste doelgroepen dagrecreanten en toeristen voor HBA zijn:

           HBA       NL

▀  2+ persoonshuishoudens (35+ jaar)                 58%       62%

▀  gezinnen met kinderen (6-12 jaar)           16%       11%

▀  gezinnen met kinderen (0-5 jaar)                      11% 19%

Afgaande op de huidige verdeling in leefstijlen van zowel bezoekers als  
inwoners van NHN en de groeipotentie ligt de primaire focus in onze  
benadering en campagnestrategie op de leefstijlen:  

      uitbundig geel         gezellig lime         rustig groen          ingetogen aqua 

Personen uit deze doelgroepen bezoeken en verblijven in ons gebied 
voornamelijk in de maanden:

 maart (16%), mei (9%), juni (13%), juli (8%), augustus (13%), september 10% 

Kijkend naar de leeftijdsopbouw van de doelgroepen dagrecreanten en toeris-
ten, afkomstig uit zowel de regio als daarbuiten, dan zien we het volgende:

      HBA            NL

▀  65 -74 jaar     20%      12%

▀  50 -64 jaar     21%      23%

▀  40 -49 jaar     20%      14%

▀  30 -39 jaar       7%      14%

▀  25 - 29 jaar       3%        5%

▀  19 - 24 jaar       4%        5%

▀  15 - 18 jaar       3%        3%

▀    6 - 14 jaar     12%      12%

▀    0 -   5 jaar          6%        8%

De gemiddelde verblijfsduur is: 

      HBA       NL

▀  kort (2 - 4 dagen)        61%   54% 

▀  middellang (5 - 8 dagen)   30%       33%

▀  lang (9+ dagen)      9%       13%

De belangrijkste vakantietypen zijn:
        HBA       NL

▀  stedenvakantie     17%         7%

▀  strandvakantie     17%         7%

▀  op natuur gerichte vakantie     11%       13%

▀  bezoek familie/vrienden     13%         7%

▀  wandel-/fietsvakantie    10%         7%

Bezocht worden:
        HBA       NL

▀  strand        45%       20%

▀  natuurgebied    26%       30%

▀  bezienswaardigheden/gebouwen    25%       24%
 
Belangrijkste sportieve activiteiten zijn:
        HBA       NL

▀  wandelen        58%       60%

▀  fietsen        23%       28% 

▀  zwemmen        17%       33%

Het gemiddelde reisgezelschap bestaat uit:
        HBA       NL

▀  2 personen        55%       42%

▀  3 personen        14%       10% 

▀  4 personen        12%       18%

Bronnen: CVO 2016 en NBTCBron: Smart Agent Company | RECRON | rapport NHN BRVT en Leefstijlatlas dagrecreatie NH

  HBA         NL

▀    vrouw 56%     52%

▀    man 44%     48%
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De gekozen logiesvormen zijn:

         HBA          NL

▀  hotel      38%      30%

▀  vakantiebungalow    24%      34%

▀  kamperen     15%      18%

▀  woning particulier / B&B   18%      12%

Belangrijkste provincies van herkomst:
         HBA       

▀  Zuid-Holland     21%        

▀  Noord-Holland     16% 

▀  Gelderland      12%

▀  Noord-Brabant     10%

Bestedingen:
         HBA          NL

▀  kosten vakantie p.p.    € 182,-     € 190,-

▀  verblijfskosten p.p.    €   88,-     €    99,-

▀  bestedingen in horeca p.p.     €   39,-     €    37,-

▀  uitgaven aan excursies,    €     7,-     €       8,-
    toegangskaartjes p.p.

Social media gebruik tijdens vakantie:
         HBA           NL

▀  Facebook      51%       46% 

▀  Whatsapp      50%       55% 

▀  YouTube        9%          9% 

▀  Instagram        7%          7%

Leefstijlen als leidraad

Het leggen van verrassende en verrijkende verbindingen is basisuitgangspunt 
voor de marketingstrategie voor HBA. Kansrijke en voor de toerist aantrekke-
lijke verbindingen ontstaan enerzijds door de juiste combinatie van het aanbod 
(iconen met iconen in themalijnen) maar vooral door combinaties aan te bie-
den die zijn afgestemd op de belevingswereld, gedrag en koopmotieven van de 
doelgroepen. Dat principe geldt feitelijk voor alle organisaties en ondernemers 
in het HBA-gebied die een toeristisch product aanbieden. De leefstijlprofielen 
worden voor de campagnes en mediakeuze gebruikt als leidraad en toetssteen 
maar zijn niet allesbepalend..

In de online HBA-toolkit voor toeristische ondernemers en organisaties zijn de 
leefstijlen en kengetallen op toegankelijke manier samengevat en beschikbaar. 
De kengetallen worden jaarlijks geupdate aan de hand van actuele onder-
zoekscijfers (o.a. CVO, NBTC, CBS).

Doelgroepfocus

  In de marketingcampagnes voor HBA richten we ons primair op de navol-
  gende doelgroepen (en leefstijlen): ▀ regionaal   ▀ nationaal  ▀ internationaal 
  (Duitsland en België). 

Buitenlandse toeristen
Over Texel zijn o.a. cijfers bekend met betrekking tot de herkomst van bezoe- 
kers: 62% uit Nederland, 34% uit Duitsland, en 3% uit België. Deze cijfers en
een nadere verbijzondering daarvan zijn voor HBA momenteel niet beschik-
baar. Om effectief en doel(groep)gericht de marketingcampagnes uit te voeren 
en mediakeuzes te kunnen maken is continu en nader onderzoek noodzakelijk. 
In de begroting voor 2018 is hiervoor budget gereserveerd en zal in overleg 
met partijen in de toeristische sector gekeken worden hoe we - met gebruik 
van bestaande programmatuur - een online deskresearch faciliteit kunnen 
opzetten. Bedoeling is dat periodiek (week - maand) o.a. bezoekersaantallen 
naar herkomst kunnen worden gerapporteerd.  Bronnen: CVO 2016 en NBTC
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Via de door HBA bij het NBTC in te kopen buitenlandcampagnes richten we 
ons in 2018 op de Duitse (primair) en Belgische (secudair) markt, daarvoor 
is per campagneperiode budget gereserveerd in de begroting. De resultaten 
worden nauwlettend gevolgd en geÏnterpreteerd en gevoegd bij de resultaten 
van het continu deskonderzoek. Voor 2019 en volgende jaren wordt op basis 
van resultaat - effectiviteit - kosten bepaald of en op welke wijze de NBTC-
campagnes worden voortgezet of aangepast of dat we een eigen afgeleide 
buitenlandcampagne maken.  

Focus op Texel?
Ruwweg doorkruisen jaarlijks een miljoen toeristen ons HBA gebied op weg 
naar Texel. Al jarenlang wordt, zonder veel succes, geprobeerd om hen tijdens 
hun reis of verblijf ons gebied in te trekken. Onderzoek en logica leren ons dat 
de keuze voor de bestemming Texel veelal lang van te voren is gemaakt. Willen 
we die keuze beÏnvloeden dan ligt het moment daarop vele maanden eerder. 
Texel mag zich verheugen in een grote groep trouwe gasten, daarop focussen 
biedt kansen. ‘Firsttimers’ zijn mogelijk ook interessant voor HBA, zonder de 
concurrentie aan te gaan met de kracht en invloed van Lonely Planet.

We moeten als HBA niet de concurrentie aangaan met Texel. Het bewerken 
van de Texel-toerist is alleen dan zinvol als we weten welke doelgroepen 
(leefstijlen) passen bij het HBA-aanbod en waar ze vandaan komen. Vervolgens 
kunnen we het aanbod specifiek afstemmen op die verschillende doelgroepen. 
Kansen liggen er zeker, zoals: het keuzemoment voor de bestemming zelf, de 
heen- en vooral terugreis door te inspireren met thematische routes waarbij 
met name de terugreis een (extra) vakantiedagje uit zou kunnen zijn. Of tijdens 
het verblijf (een dagje uit in HBA met korting of gratis bootreis), maar ook 
daarvoor geldt dat we moeten weten voor welke doelgroepen dat interessant 
kan zijn. 

HBA-actiepunt voor 2018 is om in o.a. samenspraak met Toerisme Texel 
in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn en waar we elkaar kunnen 
aanvullen. Met het oog op de geplande buitenlandcampagnes zal dit 
onderwerp ook uitvoerig met het NBTC besproken worden.   

 
Binnenhalen en... binnenhouden
De campagnestrategie en inzet van middelen is afgestemd op meer (en nieu-
we) bezoekers die langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen. Lasti-
ger is het om het toeristisch product en de kwaliteit daarvan te beÏnvloeden. 
Binnenhalen is één, maar binnenhouden, als in vaker terugkomen en steeds 
weer verrassen met verrijkende combinaties, is een andere kunst. Het rapport 
Herontwikkelperspectieven verblijfsrecreatie-NHN ZKA 161104 geeft een hel-
dere analyse en doet stevige aanbevelingen voor de toekomst. Als we besten-
dig willen groeien in bezoekersaantallen en klanttevredenheid zal de theorie in 
praktijk gebracht moeten worden. HBA zal zich in samenwerking met partners 
en op basis van co-financiering de komende jaren inspannen om o.a. prakti-
sche workshops te organiseren voor ondernemers in de toeristische sector, 
gericht op het ‘hoe te verbeteren, wat, waar en wanneer te innoveren’, ‘wat is 
goed gastheerschap’, ‘hoe zijn trends te interpreteren en wat daarmee te doen 
voor het eigen toeristisch product’. Tevens zal aan dit brede onderwerp ruim 
aandacht worden besteed in de online omgeving, de periodieke nieuwsbrieven 
en de netwerkbijeenkomsten. Verbinden door kennis te delen.

Veel accommodaties in onze regio mogen trots zijn op het herhaalbezoek 
van hun gasten, vaak van generatie op generatie. Als groei het doel is, dan is 
koesteren en (be)houden wat we hebben een evenzo belangrijk doel. Want ook 
voor terugkerende gasten geldt: blijf verrassen, blijf verbeteren, blijf de keuze 
bevestigen, zorg voor een blijvend gevoel van ‘verrijking’.
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creatief en inspirerend rood

profiel
π 18-34 jaar
π hogere opleiding
π inkomen beneden modaal of  
   juist meer dan 2x modaal
π houdt van veel soorten cultuuraanbod
π creatief, avontuurlijk, op zoek naar 
   nieuwe uitdagingen en bijzondere 
   ervaringen

wat is belangrijk
π verzorgd en verwend worden
π kunst en cultuur
π stedentrip
π kennis en inspiratie opdoen
π avontuur, uitdaging

media
π De Volkskrant, Het Parool, NRC Next
π Net5, NPO 3, Comedy Central, 
   buitenlandse zender
π Psychologie Magazine, Happinez,
   woontijdschriften
π Facebook (36%), Twitter (21%)

groei:

HBA= 5%
NL= 6%

Leefstijl-profielen

uitbundig geel

profiel
π startende families (25 - 44 jaar)
π middelbaar opgeleid
π inkomen tussen modaal en 2x modaal
π levensgenieters die graag samen met 
   anderen actief en sportief recreëren.
π ondernemen meer activiteiten dan de 
   gemiddelde Nederlander, maar zijn niet 
   echt cultuurliefhebbers.

wat is belangrijk
π sociaal contact
π met gezin, familie of vrienden
π zon, zee, strand
π vermaak, veel activiteit, sportief
π genieten

media
π Metro, AD
π Net5, RTL4, Veronica
π Flair, Cosmopolitan, Linda
π actief social mediagebruiker:  
   Facebook (55%), Twitter (15%)

doelgroep HBA=18%
NL=18%

groei:

gezellig lime

profiel 
π komt uit gezin met oudere kinderen  
   en oudere 1 en 2 persoonshuis- 
   houdens (35-54 jaar)
π laag opgeleid
π inkomen tot en met modaal
π gewone, gezellige mensen. Recreëren 
   om even weg te zijn uit de dagelijkse 
   beslommeringen.
π neemt minder dan de gemiddelde 
   Nederlander deel aan culturele 
   activiteiten en is minder actief.

wat is belangrijk
π gemak, geen gedoe
π betaalbaar
π gezelligheid
π tijd voor gezin
π rust en ontspanning

media

π De Telegraaf, regionale kranten

π RTL4, SBS6, regionale omroep

π Margriet, Privé, Story, Weekend
π Facebook (32%), Twitter (8%)

doelgroep HBA=26%
NL=24%

groei:

rustig groen

profiel
π 55 jaar of ouder
π lager opgeleid
π inkomen op of iets boven modaal
π kalm, nuchter en serieus. Recreëren  
   is uitrusten en ontspanning.
π ondernemen relatief minder activi-
   teiten dan de gemiddelde Nederlander. 
   Cultuur is een interesse.

wat is belangrijk
π buiten in de natuur
π eenvoud, herkenbaar en vertrouwd
π rust, ontspanning, privacy
π prijs is van belang
π interesse in eigen omgeving
π nostalgie en historie

media
π De Telegraaf, regionale kranten
π NPO1, Veronica, regionale omroep
π Plus magazine, Margriet, Libelle
π Facebook (20%), Twitter (4%)

groei:

doelgroep HBA=17%
NL=16%
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rustig groen

profiel
π 55 jaar of ouder
π lager opgeleid
π inkomen op of iets boven modaal
π kalm, nuchter en serieus. Recreëren  
   is uitrusten en ontspanning.
π ondernemen relatief minder activi-
   teiten dan de gemiddelde Nederlander. 
   Cultuur is een interesse.

wat is belangrijk
π buiten in de natuur
π eenvoud, herkenbaar en vertrouwd
π rust, ontspanning, privacy
π prijs is van belang
π interesse in eigen omgeving
π nostalgie en historie

media
π De Telegraaf, regionale kranten
π NPO1, Veronica, regionale omroep
π Plus magazine, Margriet, Libelle
π Facebook (20%), Twitter (4%)

ingetogen aqua

profiel
π oudere 1 en 2 persoons huishoudens 
   (55-64 jaar)
π middelbare of hogere opleiding
π inkomen iets boven modaal
π echte cultuurliefhebber.
π Op zoek naar verdieping,  
   geïnteresseerd in natuur en cultuur.

wat is belangrijk
π wandel- en fietsvakanties
π vakantie in eigen land
π cultuur, stedentrips
π vrijheid
π inspiratie opdoen
π lekker buiten in de natuur,  
   tot rust komen

media
π Trouw, regionale kranten
π NPO1 en 1, National Geographic
π Vrij Nederland, Seasons, Elsevier
π Facebook (26%), Twitter (6%)

doelgroep HBA=18%
NL=17%

groei:

stijlvol luxe blauw

profiel 
π jonge huishoudens (25-44 jaar)
π middelbare of hogere opleiding
π inkomen 2x modaal of meer
π ondernemend en zeer geïnteresseerd 
   in cultuur.
π vinden dat ze in hun vrije tijd luxe en 
   stijlvolle ontspanning verdienen.

wat is belangrijk
π verwend worden, luxe omgeving
π auto-, cruise-, zon- en strandvakantie
π bourgondisch genieten
π tijd voor anderen

media
π Financieel Dagblad, NRC
π RTL7, Comedy Central, NPO2, BNR
π Quote, Quest, Cosmopolitan
π Facebook (40%), Twitter (12%)

ondernemend paars

profiel
π tussen 35-54 jaar
π hogere opleiding
π inkomen 2x modaal of meer
π gaan in vrije tijd op zoek naar verras- 
   sende en inspirerende ervaringen
π cultuur is belangrijk

wat is belangrijk
π andere culturen opzoeken
π uitdaging en avontuur
π sportief, actief, afwisseling
π bourgondisch genieten, exclusiviteit
π hip en trendy

media
π NRC, De Volkskrant, NRC Next
π Discovery Channel, NPO3,  
   National Geographic
π HP De Tijd, Elle, Intermediair, VT Wonen
π Facebook (25%), Twitter (13%)

HBA= 9%
NL= 9%

HBA= 8%
NL= 9%

groei: groei:
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5. Activiteiten



Lokaal gastheerschap

HBA activiteiten in het kader van lokaal gastheerschap
De belangrijkste basisactiviteit van de DMO HBA ter ondersteuning en be-
vordering van lokaal gastheerschap is de website. Dat is de centrale, virtuele 
omgeving waar bewoners, gasten en toekomstige gasten actuele informatie 
van en over het gebied, locaties, accommodaties, evenementen e.a. kunnen 
vinden. Randvoorwaardelijk is dat die informatie actueel, compleet en makke-
lijk vindbaar moet zijn. 

De website hollandbovenamsterdam.nl /.com is tevens het centrale punt 
waar de marketingcampagnes en -activiteiten de bezoeker direct, of indirect 
via thematische pagina’s, naartoe leiden. Dit geldt voor print, outdoor, adver-
tenties, webvertising, social media, brandend content en alle overige  
on- en offline uitingen. We moeten er ons allemaal van bewust zijn dat een  
bezoeker die de HBA-website bezoekt, op dat moment al onze gast is. Die gast 
moet zich welkom voelen, onze volle aandacht krijgen en het gevoel hebben 
dat met haar of hem wordt meegedacht. Oftewel, hoe of waarmee kunnen wij 
u van dienst zijn? Waar we voorheen mensen fysiek te woord stonden aan de 
balie van bijvoorbeeld een VVV-kantoor, zo doen we dat nu primair in de online 
omgeving. 

En die online presentatie maakt of staakt een succesvol website of webpagina 
bezoek. Onvolledige content, summiere informatie, gedateerde of onscherpe 
foto’s, ontbrekende gegevens, dat en nog veel meer is uit den boze. En voor 
de gast aanleiding om niet verder te zoeken en dus af te haken. De huidige 
bouncepercentages (snel weer weg van de site) en korte sessietijden (hoe lang 
iemand op de website blijft) in combinatie met het aantal bezochte pagina’s 
(doorclicks) zijn nog lang niet optimaal. Hier valt snel en direct winst te behalen. 

HBA heeft tot taak er voor te zorgen dat de basisinformatie van en over  
locaties, accommodaties etc. op de website staat. In basis zijn we daarin  
grotendeels geslaagd. Hiertoe is gebruik gemaakt van reeds bekende en/of 

welkom
boven
amsterdam
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bestaande informatie uit o.a. de VVV-databases en websites van de betreffende 
ondernemers. Er is en wordt nog steeds continu gewerkt aan verbetering en 
completering van die informatie maar dat is een gedeelde verantwoordelijk-
heid. Voor iedere ondernemer geldt dat zij of hij zelf verantwoordelijk is voor 
kwaliteit en volledigheid van de informatie én de presentatie/benadering ter 
plaatse.. 

120.000 kansen
Met alle marketingactiviteiten die we in 2018 inzetten, streven we naar mini-
maal 100.000 website bezoekers (inclusief de Kop: 240.000) die meerdere 
pagina’s bekijken (minimaal 3) en gemiddeld langer dan 2:50 minuten op 
de site blijven met een bouncepercentage van maximaal 50%. Dit zijn reeële 
doelstellingen die ons, uitgaande van die 50%, minimaal 120.000 kansen en 
potentiële gasten biedt. Via de periodieke HBA nieuwsbrieven en tijdens de 
netwerkbijeenkomsten zullen we continu verslag doen van de actuele resulta-
ten en ondernemers blijvend oproepen om hun gegevens aan te vullen, op te 
frissen en up to date te houden.

Faciliteren lokaal gastheerschap
Als het virtule gastheerschap zoals hiervoor beschreven op orde is, hebben we 
daarmee nog niet het fysieke aspect en de beleving van gastheerschap afge-
dekt. Kwalitatief hoogwaardig gastheerschap vinden we van groot belang. Im-
mers, een optimale beleving van de gast zet aan tot herhaalbezoek en hogere 
bestedingen. En dat vaker terug komen (van binnen halen naar binnen houden 
naar duurzaam binden) is een van onze belangrijkste marketingdoelstellingen.
Of anders gezegd, ’Welkom en welkom terug’.

De rol van de DMO HBA is op het punt van lokaal gastheerschap niet ‘financie-
rend’ maar faciliterend. HBA zorgt dus niet voor fysieke locaties en/of perso-
neel voor gastheerschap. Het initiatief daartoe ligt bij de ondernemers en/of 

gemeenten zelf. Wat HBA in het kader van lokaal gastheerschap wel doet is 
meedenken, adviseren en ondersteunen met kennis, kunde en ervaring daar 
waar nodig. Dat doen we door o.a. in samenwerking met ondernemers trainin-
gen en workshops (o.a. ‘gastheerschap’) te organiseren waar medewerkers 
tegen kostprijs aan deel kunnen nemen. Inhoud en programma kunnen geheel 
op maat worden samengesteld. Goed om hierbij duidelijk aan te stippen is dat 
HBA initiëert en partners uitnodigt om deel te nemen en mee te denken over 
vorm en inhoud en alleen dan feitelijk organiseert als er voldoende betalende 
deelnemers zijn. Andersom kan natuurlijk ook, HBA schuift graag aan om mee 
te denken. 

E-learning modules
In 2018 zal HBA het initiatief nemen om een werkgroep samen te stellen die 
tot taak heeft te onderzoeken welke e-learning modules op Hospitality-gebied 
kunnen worden aangeschaft en specifiek voor het HBA gebied kunnen worden 
ingericht. Onder andere zal gekeken worden naar modules die de basisbegin-
selen van goed gastheerschap leren maar ook naar modules die leren wat de
belangrijkste gebiedskenmerken zijn (de iconen en themalijnen) en hoe daar-
over wervend en doelgericht informatie aan gasten kan worden verstrekt. 
Doelstelling is dat de e-learning modules voor alle ondernemers met een ‘toe-
ristisch product’ tegen een kostendekkende fee beschikbaar moeten zijn.

Concept voor HBA informatiepunten
Voor bestaande HBA informatiepunten en voor ondernemers en/of locaties die 
graag HBA informatiepunt willen worden werkt HBA aan een nieuw plan dat 
begin 2018 zal worden gepresenteerd. Een uniforme HBA-uitstraling is daar-
bij ons uitgangspunt. Er zal o.a. een online toolkit beschikbaar komen met de 
HBA-logo’s in verschillende bestandsformaten en advertentievoorbeelden voor 
eigen of gezamelijke acties. Daarnaast wordt ook gedacht aan fysieke materia-
len zoals kleine en grote HBA-displays, vlaggen, banieren en promotiekleding.
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